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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Työmarkkinajärjestöt ja kirkko käyvät parasta aikaa 

neuvotteluja loppiaisen ja helatorstain mahdollisista 

siirroista lauantaipäiville. Tämän kirkkovuoden kul-

kua muuttamaan pyrkivän hankkeen takana on raha. 

Näiden kahden arkiviikot katkaisevan pyhäpäivän siir-

toa viikonlopulle perustellaan verotuloilla valtiolle ja työn-

antajapuolelle tärkeänä tuotannon kasvuna. Laskelmien 

mukaan valtio menettää kahdessa ylimääräisessä vapaapäi-

vässä 100 miljoonaa euroa sosiaalivakuutusmaksuja. Työn-

antajapuolelle menetettyjen työpäivien hinnaksi on arvioi-

tu noin 350 miljoonaa. Suuria summia, mutta ne ovat vain 

yksi puoli asiassa.   

Neuvottelujen myötä aloitettuun selvitystyöhön osallis-

tuu myös Kirkkohallitus. Arkipyhien talousvaikutusten ja 

niitä koskevan lainsäädännön lisäksi selvityksessä pohdi-

taan arkipyhien historiallista, kulttuurista ja kirkollista mer-

kitystä – eli niitä asian toisia puolia. 

Se, että meneillään olevat neuvottelut alkoivat siitä, kun 

työmarkkinajärjestöt elokuussa ilmoittivat pohtivansa pyhi-

en siirtoa lauantaille. Kertoo paljon siitä, millaisena voima-

na ne näkevät itsensä. Muutos ei kuitenkaan ole kiinni vain 

työmarkkinajärjestöistä, sillä muutos vaatisi muutoksia 

myös kirkkolakiin ja työaikalainsäädäntöön. 

Ensimmäistä kertaa tässä ei tosin olla asialla, sillä Suo-

messa arkipyhien paikkoja on veivattu ennenkin. Jälleen 

esillä olevat loppiainen ja helatorstai kun siirtyivät Suo-

messa lauantaille vuosiksi 1973–1991. Muutoksen takana 

oli tarve saada yhtenäisiä työviikkoja, kun lauantaitkaan 

eivät olleet enää työpäiviä. 

Vaikka ehdotusta perustellaan sadoilla miljoonilla huk-

kaan heitetyillä euroilla, se kuulostaa silti takertumiselta lil-

lukanvarsiin. Jos kaupat halutaan pitää auki loppiaisena ja 

helatorstaina, se onnistuu ilman lakimuutoksiakin. Arkipy-

hät tuovat vaihtelua arkeen ja tuntuvat lahjoilta, jollaisia ne 

ovatkin. Se ilo voi tuoda enemmän tuottoa yhteiseen kas-

saan kuin konsanaan kaksi lisätyöpäivää. 

Pätkäviikot ovat siunaus

Muut mediat
USKON TUNTO antaa varmuuden, että 
mikään maailmassa ei ole sattumaa.

- - Minulle usko ei ole vain optio, joka 
lankeaa edukseni, kun tämä vaellus päät-
tyy. Usko antaa perspektiiviä kaikkeen, 
kun vedän täysillä arkista elämää.

Minulla on kuoleman koittaessa lupa-
us ja toivo paremmasta, joka ylittää ajal-
lisen elämän normit. Johonkin sellaiseen 
olen matkalla. Se antaa potkua elämään.

Uutisankkuri Keijo Leppänen 
Kotimaa-lehdessä 19.12.2013

SUURIÄÄNISESTI puhutaan nyky-yhteis-
kunnan paineista ja vaatimuksista, mutta 
jos hetkeksi malttaa pyyhkäistä rahankiil-
lon silmistään, ehkä ymmärtää, että suu-
ri osa näistä paineista ja vaatimuksista on 
itse aiheutettuja.

Tämän ajan varsinainen ongelma on 
se, että jokaiselle asialle pitää löytyä hin-
talappu.

Toimittaja Hellevi Pouta 
Sanaplus-lehdessä 19.12.2013

KIRKKO EI VOI tukea ihmisten syrjimis-
tä heidän sukupuolensa tai seksuaalisen 
suuntautumisensa perusteella. Suoma-
laisten enemmistö kokee tällaisen syrjin-
nän vääryydeksi, siis uskonnollisella kie-
lellä synniksi. Kysymys ei ole kuitenkaan 
vain ihmisten kokemuksesta, vaan myös 
lähimmäisenrakkauden vaatimuksen ot-
tamisesta todesta.

Tämän päivän maailmassa ei ole mah-
dollista istua kahdella tuolilla eli toisaal-
ta vakuuttaa, että me emme syrji ketään, 
ja toisaalta syrjiä.

Heikki Leppä 
Kotimaa24-blogissaan 19.12.2013

KOHTUUTTOMUUS, itsekkyys ja nautin-
nonhalu eivät saisi kasvaa sellaisiin mit-
tasuhteisiin, että lähimmäinen poljetaan 
jalkoihin. Toivon, että ne, joille on paljon 
annettu, antaisivat eteenpäin.

Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra 
Mika Hämäläinen Uusi Tie -lehdessä 19.12.2013

elSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

 Aatoksia

Ainainen ikävä 
puutarhaan 

Silloin tällöin minulta kysytään, 
mitä eniten kaipaan Keski-Eu-
roopasta. Tietenkin lukuisia pik-
kuasioita sekä siellä asuvia ystä-

viä ja sukulaisia, mutta oikeastaan yhä 
harvemmin. On kuitenkin kaksi asiaa, 
joita kaipaan ihan joka ikinen päivä: si-
käläistä ilmastoa ja sikäläistä kaunista 
kaupunkiarkkitehtuuria. Ne vaikutti-
vat ratkaisevasti mielialaan ja tekemi-
siimme.

Vain kahden tunnin lentomatkan 
päässä Helsingistä asuu miljoonia ih-
misiä, jotka voivat puuhailla koko 
vuoden pihoillaan ja puutarhoissaan. 
Useimpien suomalaisten mielestä luon-
nosta nauttiminen on jotenkin juuri 
meille ominainen taito: metsään me-
nemistä, vaeltamista, järven tai meren 
lumoon vaipumista. 

Kyllä puutarhan hoitokin on mi-
tä ihaninta luonnosta nauttimista. Ja 
Luojan suuren suunnitelman kunni-
oittamista.  

Uuden vuoden alussa lehdettömät 
puut antoivat tilaa piikkipaatsamien ja 
mistelipallukoitten ihailemiselle. He-
delmäpuitten paksuissa oksissa loiselä-
vät mistelit saattoivat vallata emäpuun-
sa niin runsaina, että moni omenapuu 
antoi niiden kiusaamina henkensä. 

Oli sekavaksi vyyhdiksi kasvaneita 
pensaita, joihin ilmaantui suopursua 
muistuttavia kukintoja. Ja lumikelloja 
kaikkialla pieninä ryppäinä. 

Helmikuun lopussa nousee Hollan-
nin mullasta miljoonia krookuksia. Ne 
ovat niin takuuvarma merkki vuoden-
aikojen kierrosta, että koululaisten tal-
vilomakin on saanut nimekseen ”kroo-
kusvakantie”.

Sitten humahtaakin kevät päälle. Si-
pulikukat omassa järjestyksessään. Jos 
hoidossa toimi oikein, ne jopa lisään-

tyivät. Tulppaanit olivat kilttejä, isot 
narsissit pöyhkeilivät ja tyrkkivät si-
saruksiaan mullassa, iirikset tuntui-
vat aina jäävän alamittaisiksi. 

Pensaitten varjossa heräsivät vuo-
kot, hedelmäpuitten vaaleanpunai-
set nuput olivatkin eräänä lämpimä-
nä päivänä lehahtaneet oksistoa peit-
täviksi valkoisiksi pilviksi. Vappu-
na kukkivat kielot ja sireenit. Ja sit-
ten seurasivat perennat, ruusut ja niin 
edelleen.

Mutta ei ihan itsestään: niiden ku-
koistus vaati paljon rapaista työtä, ok-
sien oikeaa sahaamista, ihanaa palkit-
sevaa työtä. Kykyä lukea paikallisen 
luonnon lakeja ja rytmiä. 

Mutta se kannatti. Ruokasalimme 
ikkunan alla oli ruusuja, yksi niistä to-
della vahva ja sitkeä. Sen tummanpu-
nainen nyrkin kokoinen kukka oli jo-
ka joulu komeimmillaan. Joka kerta 
kun sitä kiitin kauneudestaan, muistin 
englantilaisen sananlaskun: ”Jumala 
antoi meille muistoja, jotta meillä oli-
si ruusuja joulukuussa”.          

Maikki kiviharju-WiebeNga
Eläkkeellä oleva toimittaja, joka on 
asunut 30 vuotta Keski-Euroopassa
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Uusi seurakuntayhtymä 2015 
tavoittelee säästöjä
Rakennemuutos nähdään 
monissa seurakunnissa 
tarpeellisena, vaikka 
kaikki eivät siitä ehkä 
hyötyisikään.

Kirkkohallitus on tehnyt 
esityksen seurakuntara-
kenteiden kehittämisestä.

Tavoitteena on, että tu-
levaisuudessa kaikki seurakun-
nat kuuluvat yhtymiin. Sillä täh-
dätään taloudellisiin säästöihin.

Yhtymän tehtävänä on hoitaa 
talous- ja hallintoasiat, kiinteis-
tö- ja hautaustoimi, viestintä sekä 
henkilöstöhallinnon asiat. Näin 
ollen seurakunnat voivat keskit-
tyä hengelliseen työhön ja juma-
lanpalveluselämään.

– Pidän sitä aivan oikeana 
suuntana. Seurakunnissa on ta-
loudessa ja hallinnossa asioita, 
jotka voidaan hoitaa keskitetys-
ti. Näin saadaan ammattitaitois-
ta henkilökuntaa kaikkien seura-
kuntien tarpeisiin, sanoo Siika-
latvan seurakunnan kirkkoherra 
Merja Jyrkkä.

Kutakin yhtymää johtaa yhty-
märovasti, joka on seurakuntayh-
tymän hallinnollinen johtaja.

Kaikissa seurakunnissa on 
edelleen oma kirkkoherra, joka 
on seurakuntansa hengellinen 
johtaja.

Kirkkohallituksen esitykses-
sä todetaan, että kirkkolakiin ja 
-järjestykseen laaditaan säännök-
set, jotka antavat selkeät puitteet 
seurakunnan ja seurakuntayhty-
män toiminnasta ja hallinnos-
ta. Puitteiden sisällä seurakun-
nan ja seurakuntayhtymän väli-
nen vastuujako voi vaihdella riip-
puen muun muassa seurakuntien 
lukumäärästä ja koosta sekä etäi-
syyksistä.

kumppanit vielä
mietinnässä
Monet seurakunnat ovat jo alus-
tavasti pohtineet mahdollisia 
kumppaneita liitosta ajatellen, 
mutta tässä vaiheessa ei mitään 
voida sopia tarkemmin.

Uudistusta käsitellään touko-
kuussa kirkolliskokouksessa.

– Mahdollisiin kumppaniseu-
rakuntiin vaikuttaa paljolti se, 
mihin kuntapuolella mennään. 
Seurakunnissa ollaan edelleen 
kuntariippuvaisia verotukselli-
sista syistä, koska yhtymän ulko-
rajojen täytyy noudattaa kuntara-
joja, Tyrnävän seurakunnan kirk-
koherra Timo Liikanen sanoo.

– Tässä mielessä kirkon raken-
teiden muuttamisessa ei kannata 
hötkyillä, koska kuntarakentei-
den tilanne on epäselvä, hän lisää.

Rakennemallin nimi, Uusi 
seurakuntayhtymä 2015, on Lii-
kasen mielestä harhaanjohtava.

– Kun siitä uutisoitiin ensim-

mäisen kerran, kysymys paikal-
listasolla oli: ollaanko jo vuonna 
2015 uusissa yhtymissä? Ei var-
masti olla. Uusi seurakuntayh-
tymä 2020 olisi parempi nimitys.

itsekannattavuus
ei onnistu kaikkialla
Seurakuntayhtymien kokoa ei 
kirkkohallituksen esityksessä 
määritellä tarkemmin, mutta yh-
tymän tulisi olla taloudellisesti it-
sekannattava. 

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi on ilmaissut huo-
lensa oman hiippakuntansa pien-
ten seurakuntien puolesta. Har-
vaan asutuista alueista muodos-
tuu valtavia kokonaisuuksia, jol-
loin paikallinen identiteetti on 
uhattuna.

Pohjoisessa ei välttämättä ole 
varaa palkata joka seurakuntaan 
omaa kirkkoherraa.

Sen vuoksi Salmen mielestä tu-
lisi harkita sitä, ettei näiden pien-
ten seurakuntien tarvitsisi olla it-
sekannattavia, vaan koko kirkko 
tukisi niitä taloudellisesti.

Myös Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoherra Juha Rauha-
la toivoo, että harvaan asuttujen 
seurakuntien erityispiirteet huo-
mioidaan.

– Pudasjärven kaupungin 
asukkaista 52 prosenttia asuu taa-
jaman ulkopuolella pitkien mat-
kojen päässä, taajamasta kauim-
maiseen perukkaan on matkaa yli 
100 kilometriä.

Rauhala pohtii, keskittyykö 

työ niin, että resursseja yhtymän 
laitamille tehtävälle työlle ei löy-
dy riittävästi.

– Ajatus on, että jokainen seu-
rakuntalainen asuinpaikastaan 
riippumatta olisi tasavertainen 
ja saisi kokea yhteyttä seurakun-
taan.

byrokratia ja pienten
asema huolestuttavat
Uudesta seurakuntayhtymämal-
lista kaavaillaan kevytrakenteista 
palveluorganisaatiota. Osaa kirk-
koherroista rakenteen keveys sil-
ti arveluttaa.

– Onnistuessaan seurakun-
tayhtymä voisi turvata operatiivi-
sen toiminnan ja jopa tehostaa si-
tä. Jos siitä tuleekin hallinnoltaan 
raskas ja käytännöltään jäykkä, 
on edessä painajainen, pohtii Lu-
mijoen seurakunnan kirkkoherra 
Markku Tölli.

Liikanen on samoilla linjoilla.
– Eivät isommat yksiköt ole 

automaattisesti oikotie onneen. 
Tästä hyvä esimerkki on Oulun 
kaupungin haasteet ison kuntalii-
toksen jälkeen.

Vaikka pienen seurakunnan 
äänen hukkuminen isossa yhty-
mässä huolestuttaa, uudistusta 
odotetaan toiveikkaana.

– Harvan seurakunnan talous 
on niin hyvällä tolalla, että nykyi-
nen tilanne voisi jatkua. On pak-
ko tehdä jotain koko kirkkoa kos-
kevia muutoksia, Tölli sanoo.

Hän on huomannut, että mo-
net seurakunnat varautuvat lii-

toksiin tekemällä investointeja 
vielä kun päätösvalta on niillä it-
sellään.

– Seurakunnissa tuntuu ole-
van ajattelua, että koska kohta ei 
saada päättää itse, investoidaan 
nyt ja muut maksavat velat.

Myös Liikanen arvelee seura-
kuntien varautuvan päätösvallan 
menetykseen.

– Yhtymässä ei paikallistasol-
la enää voida päättää esimerkiksi 
kiinteistöjen kunnostuksesta, Lii-
kanen sanoo.

Täydellisyyttä
on turha hakea
Seurakuntien varallisuuden ja-
kautuminen yhtymässä herättää 
pohdintoja.

– Seurakunnan korvamerki-
tyt varat, esimerkiksi testament-

ti- ja muut rahastot, tulisi säilyt-
tää oman alueen hallinnassa. On 
puhuttu jopa omaisuuden sääti-
öittämisestä, sanoo Merja Jyrkkä.

Hän pitää tärkeänä saman-
suuruista veroprosenttia yhty-
män alueella.

– Yhdistettynä Kirkon palve-
lukeskukseen ja Kirjuri-järjestel-
mään voidaan päästä jopa kus-
tannussäästöihin jossakin vai-
heessa.

Kempeleen seurakunnan vt. 
kirkkoherra Vesa Äärelä on uu-
den mallin suhteen miettivällä 
kannalla.

– On varmaan useita seura-
kuntia, joille yhtymään liittymi-
nen on kaikkiaan hyvä ja antaa 
edellytyksen työn jatkamiselle.

– Kempeleelle siitä ei varsi-
naista hyötyä ole näkyvissä, kos-
ka Kempeleen seurakunnan hen-
kilöstö, talous ja toiminta kaikki-
neen ovat tasapainossa ja hyvässä 
kunnossa.

– Toisaalta on katsottava tilan-
netta myös kokonaiskirkon tasol-
ta, ja se kertoo, että jotain on teh-
tävä.

Äärelän suurin huolenaihe on, 
saadaanko muutoksella lopulta 
säästöjä aikaan.

Karjasillan seurakunnan kirk-
koherra Juhani Lavanko toteaa, 
että täydellisen organisaation pe-
rään on turha haikailla.

– Sellaista ei ole. On vain jouk-
ko erilaisia organisaatiomalleja 
erilaisine vahvuuksineen, heik-
kouksineen, haasteineen ja uh-
kineen. 

Timo Liikasen mielestä yhty-
mämalli on lähtökohtaisesti pa-
rempi vaihtoehto kuin yksi iso 
seurakunta tai kappeliseurakun-
tamalli.

– Näin seurakunta säilyy pai-
kallistasolla kirkon elämän ja toi-
minnan perusyksikkönä.

kaTja kiiSkiNeN

Täydellistä 
organisaatiota 
ei ole. On vain 
joukko erilaisia 
organisaatiomalleja 
erilaisine 
vahvuuksineen, 
heikkouksineen, 
haasteineen ja 
uhkineen. 

Juhani Lavanko

Onnistuessaan 
seurakuntayhtymä 
voisi turvata 
operatiivisen 
toiminnan ja jopa 
tehostaa sitä. 
Jos siitä tuleekin 
hallinnoltaan raskas 
ja käytännöltään 
jäykkä, on edessä 
painajainen.

 Markku Tölli

Pohjoisessa seurakuntien toiminnalle tuovat haasteita pitkät välimatkat. Kuva on otettu Rantsilan kirkolta.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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Seurakuntien nuorisotyötä käsittelevä    
pro gradu -tutkielma

Hei sinä, 15–29-vuotias 
sukupuoli- ja/tai sek-
suaalivähemmistöön 
kuuluva! Kerään Itä-

Suomen yliopistossa tehtävää 
pro gradu -tutkielmaa varten 
kokemuksia sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuulu-

misesta Suomen ev.lut. seura-
kuntien toimintaan osallistut-
taessa. Toivoisin sinunkin jaka-
van kokemuksiasi ja muistojasi, 
jotka liittyvät erityisesti seura-
kuntien nuorisotyöhön. 

Voit kirjoittaa niistä nimet-
tömästi e-lomakkeella, joka 

löytyy osoitteesta https://elo-
make.uef.fi/lomakkeet/7553/
lomake.html Lomakkeen yh-
teydestä löydät lisätietoa tut-
kielmasta. Lomake on auki 
14.2.2014 saakka.

Teija alaNeN

• Palaute juttuun ”Lutherstadt 
Wittenberg valmistautuu vuo-
teen 2017” (RT 33/2013): Mik-
ko Ihalainen hehkutti tulevaa 
Lutherin juhlavuotta. Mut-
ta miksei koskaan puhuta mi-
tään tämän uskonpuhdistajan 
pimeästä puolesta, kuten hänen 
juutalaisvastaisuudestaan? 

Lutherin opeista voisi myös 
puhua. Teoksessaan Sidot-
tu ratkaisuvalta Luther valit-
see kannakseen tiukan deter-
minismin: Jumala on valinnut 
toiset kadotukseen, toiset pe-
lastukseen.

Ilmeisen tarkoitushakuises-
ti Suomen luterilaisessa kirkos-
sa, kuten tässäkin artikkelissa, 
unohdetaan suurin osa Luthe-

rista henkilönä: se miten hän 
eli, mitä hän sanoi ja opetti. 

(Nettipalaute 25.12.2013)

• Palaute juttuun ”Seurakun-
tien talous tiukkenee” (RT 
43/2013): Myytäisiin mieluum-
min muutama kirkko. Samal-
la voitaisiin yhdistää ja vähen-
tää jumalanpalveluksia ja saa-
taisiin papit tekemään jotakin 
hyödyllisempää kuin toimitta-
maan puolityhjiä messuja pro-
sentille kirkkokansasta. Voisi-
vat vaikka ryhtyä toimimaan 
syrjäytyneiden äänitorvina yh-
teiskunnassa. 

Myös sitä voitaisiin miet-
tiä, pitääkö seurakuntayhty-
män ylläpitää hautausmaita ja 

maksaa kirkkoon kuulumat-
tomienkin hautauksesta. Eikö 
hautausmaita voitaisi jo kun-
nallistaa?

(Nettipalaute 20.12.2013)

• Vuoden 2013 seurakuntauuti-
sista mieleen jäi erityisesti pää-
tös kieltää agnostikkoillat seu-
rakuntien tiloissa. Oulun kirk-
koherrat sitovat päätöksellään 
itsensä kirkon konservatiivi-
simpaan siipeen. Mutta samal-
la katkeaa lopullisesti (nyt jo 
käytännössä olematon) yhteys 
meihin nuorempiin, kyseleviin, 
koulutettuihin ja sivistyneisiin 
oululaisiin.

(Nettipalaute 25.12.2013)

Neuvottelut arkipyhien paikasta jatkuvat
Nimi: Tarja Pyy
Työtehtävä: Kappalainen eli pappi
Seurakunta: Muhos

Tärkeintä elämässäni on oman polun kulkeminen 
ja tärkeät ihmiset sen polun varrella. Nimenomaan elä-
mä on riskinottoa ja uuden oppimista, viisastumista 
jos mahdollista.

Rakkain raamatunkohtani on Psalmi 23: "Herra on 
minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie 
minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ää-
reen, siellä saan levätä. " 

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska tykkään 
palvella toisia ja kohdata erilaisia ihmisiä. Papin kut-
sumuksessa ei kyllästy, koska kahta samanlaista päi-
vää ei tule.

Esikuviani ovat piispa Eero Huovinen, jonka puheet 
puhuttelevat sekä rohkea munkki Martti Luther.

Harrastan mielelläni tavallista arkea, koska se ei kos-
kaan voi olla liian arvokasta. Sinne 

mahtuvat perhe, ystävät, koi-
rat, kirjat, musiikki, lii-

kunta, luonto ja taiteel-
linen hömppäily.

Terveiset luki-
joilleni ovat: Elä 
hättäele, kaekki 
hoetuu. Ole vua 
reilusti oma ihtes, 
kaekkihan jo tun-
too sinun tappa-
ukses. Muista 
ainj välillä kop-
pasta Jumaloo 
hihasta ja huo-
kasta huolesj. 
(Savolaista 
viisautta).

Työmarkkina kes kus järjes-
töjen ja kirkkohallituksen 
väliset keskustelut 
arkipyhistä ja niiden 
paikasta alkoivat 
joulukuussa. Loppiainen 
ja helatorstai halutaan 
siirtää lauantaipäiville. 
Kirkko vastustaa ajatusta.

Työmarkkinakeskusjärjes-
töt sopivat kesällä työlli-
syys- ja kasvusopimukses-
saan, että siirron mahdol-

lisuudesta tehdään selvitys.
Selvityksessä pohditaan arki-

pyhien historiallista, kulttuurista 
ja kirkollista merkitystä. Käsitte-
lyyn tulee myös se, millainen vai-
kutus arkipyhillä on talou teen. 
Myös asiaa koskevaa lainsäädän-
töä pohditaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton 
(EK) johtavan asiantuntijan Jyrki 
Hollménin mukaan kirkon osal-
listuminen taloustalkoisiin ar-
kipyhistä luopumalla merkitsisi 
paljon työnantajille ja kansanta-
loudelle. 

Kahden ylimääräisen vapaa-
päivän palkkasumma on lähes 

350 miljoonaa ja sosiaalivakuu-
tusmaksuja niistä saataisiin 100 
miljoonaa euroa. Suomen brut-
tokansantuote tehdään keski-
määrin 200 työpäivässä vuosit-
tain. Tähän verrattuna tuotanto-
potentiaalia saataisiin lisää pro-
sentti.

kaksi lisäpäivää 
kansantaloudelle
Kahden arkipyhän siirto ei olisi 
Hollménin mukaan yksittäiselle 
kansalaiselle iso asia.

Työaikaa pitää pidentää, sil-
lä huoltosuhde heikkenee koko 
ajan. Huoltosuhde tarkoittaa ylei-
sesti tilastoidun työvoiman ulko-
puolella olevien määrää suhteessa 
varsinaisen työvoiman määrään.

Työntekijöitä on Suomessa lii-
an vähän suhteessa työvoiman ul-
kopuolella oleviin.

– Yhä pienenevä joukko vastaa 
hyvinvoinnista ja perusturvasta.

Hollménin mukaan asialle on 
pakko tehdä jotain. Muuten kär-
sivät juuri ne ihmiset, joita kirk-
ko auttaa.

Suomen talouskasvu on Holl-
ménin mukaan perustunut vii-
meiset 40 vuotta työn tuottavuu-
den nousuun. Nyt työpanos on 
supistunut.

arkipäivien merkitys 
on kaventunut
Hollménin mukaan arkipyhät 
ovat monelle pelkkiä vapaapäi-
viä, joilla ei ole heille hengellistä 
sisältöä. Myös tämän vuoksi arki-
pyhät voitaisiin siirtää. 

– Olemme tosissamme. Tämä 
ei ole sormiharjoitus työnanta-
jan mitättömien kulujen korvaa-
misessa.

Jos arkipyhiä ei siirretä, työn-
antajat joutuvat ehdottamaan 
muita ratkaisuja. Hollmén nostaa 
esiin pekkaspäivät ja kansalliset 
juhlapäivät kuten itsenäisyyspäi-
vän ja juhannuksen.  Näinä päivi-
nä voitaisiin tehdä työtä. 

On yksipuolista 
väittää, että 
ihmiset ovat 
maallistuneita ja 
siksi arkipyhillä 
ei ole heille 
merkitystä.

Jukka Keskitalo
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Hänninen
eroaa
Suomen rauhanyhdistysten 
keskusyhdistyksen pääsihteeri 
Tuomas Hänninen eroaa teh-
tävästään, kertoo Helsingin Sa-
nomat.

Hännisen erosta ilmoitet-
tiin vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen puhujakokouksessa 
Jyväskylässä. Hänen kerrotaan 
pyytäneen eroa henkilökohtai-
sista syistä.

Virtuaalisesti
ortodoksi-
kirkkoon
Ortodoksi.net-sivustolla voi 
tutustua ortodoksiseen kirk-
koon virtuaalikirkossa.

Mallinnus on tehty Joen-
suun Pyhän Nikolaoksen kir-
kosta. Se on toteutettu suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Fiksumpaa
keskustelua
Lapuan tuomiokirkkoseura-
kunnassa aloitettu vetoomus 
”fiksumman keskusteluilma-
piirin” puolesta avattiin val-
takunnallisesti uudenvuoden-
aattona.

Adressi Fiksummat puheet 
luterilaisessa kirkossa, kirkon 
parempi Uusi Vuosi 2014 löytyy 
osoitteesta www.adressit.com.

Allekirjoittajat ilmaisevat 
haluavansa sitoutua siihen, et-
tä vaikeistakin kysymyksistä 
keskustellaan toista kunnioit-
taen ja ymmärtämään pyrkien.

Paaville
tunnustusta
Amerikkalainen The Esquire 
-lehti on valinnut Paavi Fran-
ciscuksen vuoden 2013 parhai-
ten pukeutuneeksi mieheksi.

Lehden mukaan hänen pu-
keutumistyylinsä vihjaa uu-
desta aikakaudesta katolisessa 
kirkossa.

– Paavi Franciscus ymmär-
tää, että vaatetuksen pitää hei-
jastaa kantajansa luonnetta, 
sanoo miesten pukeutumiseen 
erikoistunut kirjailija Mary 
Lisa Gavenas lehden haastat-
telussa.

Franciscus ei halunnut käyt-
tää paavin virka-asuun kuulu-
via punaisia kenkiä. Mustat 
kengät ja vaatimaton virka-asu 
ovat ulkoinen merkki hänen 
edistysmielisestä opistaan.

Maata kiertelemässä

Hyväntekeväisyysjärjestö 
Help-Portrait kokoaa jo-
ka vuosi ammattivaloku-
vaajia viettämään yhden 

päivän ottamalla kuvia ihmisis-
tä, joilla ei normaalisti olisi sii-
hen varaa.

Järjestön perustaja Jeremy Co-
wart on julkkisten kuvaaja, joka 
on kuvannut muun muassa Tay-
lor Swiftiä, Tim Tebow’ta ja Kar-
dashianin perhettä. Hänen kuvi-
aan on julkaistu Rolling Stonen, 
People magazinen ja The New York 
Timesin sivuilla.

Cowartia motivoi tarve tehdä 
hyvää. 

– Lempisanontani on: Saar-
natkaa ilosanomaa maailmaan 
ja käyttäkää tarvittaessa sanoja, 
36-vuotias valokuvaaja kertoo. 

Cowart kertoo törmänneen-
sä muutama vuosi sitten kolmen 

pastorin ajatukseen adventin sa-
laliitosta. Sen myötä he kutsui-
vat ihmisiä taistelemaan kasva-
vaa kulutusta vastaan. 

– He ihmettelivät, miksi os-
tamme toisillemme hyödytöntä 
tavaraa emmekä tee jotain käsil-
lämme. Tuumin heti, miten voi-
sin käyttää valokuvaustaitojani 
hyvään.

Help-Portrait järjestettiin vii-
dennen kerran viime joulukuus-
sa. Vapaaehtoiset valokuvaajat 
ottivat kuvia 41 415 ihmisestä 37 
maassa. 2414 valokuvaajan lisäksi 
611 hiusmuotoilijaa ja 807 meik-
kitaiteilijaa auttoi ihmisiä näyttä-
mään parhaimmiltaan.

Valokuvaaja Rick Rychel ker-
too, kuinka hän on nähnyt va-
lokuvausten muuttavan ihmis-
ten asenteita. Rychel on kärsinyt 
vankilassa viiden vuoden tuomi-

Julkkisten kuvaaja      
haluaa kuvata taviksia

on autovarkaudesta. Hän työs-
kentelee nyt samassa kodittomien 
majassa, missä aiemmin itse asui. 
Hän rohkaisi ystävänsä Andrew’n 
mukaan valokuvattavaksi. 

– En ole koskaan ennen nähnyt 
hänen hymyilevän. Hiustenlaiton 
ja meikin aikana kaikki kohteli-
vat häntä kuin supertähteä. Enää 
hän ei kävele pää alaspäin. Valo-
kuvaus sai hänet tulemaan ulos 
kuorestaan, Rychel kertoo.

Help-Portraitin perustamisen 
jälkeen Cowart on kuullut kai-
kenlaisia tarinoita. Monelle ky-
seessä on ensimmäinen ammat-
tilaisen ottama valokuva. Moni 
heistä lähettää kuvan kotiin van-
hemmille, sisaruksille tai lapsille. 
Help-Portrait tarjoaa myös pos-
titusapua. 

Cowartin mukaan ero julk-
kisten ja tavallisten ihmisten ku-

vaamisen välillä ei voisi olla jyr-
kempi. 

– Ikuistat ihmisen, joka on in-
noissaan päästessään kuvattavak-
si. Julkkiksille taas kyse on vain 
jälleen yhdestä kuvaajasta ja moni 
vain laskee minuutteja siihen että 
kuvaus on ohi.

Help-Portrait on helppoa ko-
pioida toteutettavaksi myös muu-
alla. Ihmisten saaminen avautu-
maan kameran edessä voi olla 
haaste, koska monella on ennak-
koon pelko kameraa kohtaan. 

– Se, kun saa toisen avautu-
maan ja herkistymään kameran 
edessä, on todella voimakas tun-
ne.

elSi Salovaara

Lähde: Religion News Service

Neuvottelut arkipyhien paikasta jatkuvat

järjestöt eivät 
yksimielisiä siirrosta
Kirkkohallituksen kansliapääl-
likkö Jukka Keskitalo korostaa, 
että kyseessä on nimenomaan sel-
vitys. Ratkaisua arkipyhien siir-
rosta ei olla keskusteluissa hake-
massa. 

Selvitys valmistuu loppiaisen 
ja helatorstain välisenä aikana, 
kuten osapuolet leikkimielisesti 
ilmaisevat. Seuraava kokous on 
loppiaisen jälkeen.

Keskustelut ovat alkaneet Kes-
kitalon mukaan hyvässä henges-
sä. Kirkko totesi kuitenkin, että 
pyhiä ei ole hyvä siirtää. 

Keskitalon mukaan työmark-

kinakeskusjärjestöt eivät ole yk-
simielisiä pyhien siirrosta. 

– Tilanne ei ole kirkko vastaan 
muut, Keskitalo tähdentää.

Elinkeinoelämän keskusliit-
to EK koordinoi selvitystyötä, jo-
ka tehdään Keskitalon mukaan 
yhdessä. Asioita pyritään kat-
somaan eri näkökulmista. Näin 
syntyy tietopohja, jonka avulla 
voidaan yhdessä keskustella asi-
asta.

ihmisiä 
tulee suojella 
Kirkon edustajat kertoivat tapaa-
misessa, miksi arkipyhiä ei pi-
dä siirtää. Ihmiset jaksavat työs-

sä paremmin, jos työviikko rik-
koontuu pari kertaa vuodessa ar-
kipyhien vuoksi. Myös perhe voi 
paremmin, kun sillä on enem-
män yhteistä aikaa.

Keskitalo huomauttaa myös, 
että parempi jaksaminen voi olla 
taloudellisesti tuottavaa. Sen si-
jaan kaksi uutta työpäivää ei vält-
tämättä lisäisi vastaavasti tuotta-
vuutta. Esimerkiksi kunnallisen 
päivähoidon kustannusten nou-
su saattaisi supistaa sitä.

Arkipyhillä on pitkä historia. 
Pääsiäisestä on Raamatun mu-
kaan 40 päivää helatorstaihin. Pe-
rinne on koko yhteisen kristikun-
nan ydintä, josta ei tule luopua.

Joulusta taas on 13 päivää lop-
piaiseen, pitkä perinne sekin.

Ovatko hengelliset pyhät ihmi-
sille vähemmän tärkeitä?

– On yksipuolista väittää, että 
ihmiset ovat maallistuneita ja sik-
si arkipyhillä ei ole heille merki-
tystä. Arkipyhät ovat monille va-
paapäiviä, mutta silti niillä voi ol-
la syvempääkin merkitystä, Kes-
kitalo sanoo.

kirkko taloustalkoisiin 
omin keinoin
Keskitalo ei suhtaudu talous-
kriisiin vähättelevästi. Arkipy-
hien siirtäminen ei ole kuiten-
kaan Keskitalon mukaan kirkon 
tapa auttaa. Kirkko on tehnyt 
vuosisatoja työtä, joka on raken-
tanut kansakuntaa. Esimerkik-
si rippikoulussa suomalaisia on 
opetettu rehellisyyteen. Seura-
us näkyy vähäisenä korruptio-
na. Suomessa on hyvä tehdä työ-
tä ja yrittää.

Keskitalo nostaakin kirkon pe-
rustyön taloustalkoihin osallistu-
misen tavaksi. Esimerkiksi kasva-
tus- ja diakoniatyö ja arvokasva-
tus ovat tätä perustyötä.

Kirkolliskokous päättää arki-
pyhien paikasta, mutta eduskun-
ta voi tehdä niistä työpäiviä työ-
aikalain muutoksella. Tällöin ar-
kipyhät säilyisivät nykyisellä pai-
kallaan, mutta ne eivät olisi va-
paapäiviä.

– Toivon, että näin ei tehtäisi, 
Keskitalo toteaa.

Pekka heliN

A r k i s t o  /  M a r i  L ä h t e e nmaa



6    Nro 1     9.–16.1.2014

Hautauspalveluita

• 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

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Karjasillan seuraKunnan 
Kappalaisen viran

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra  
Juhani Lavanko p. 040 548 0704.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi 

> ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.lut. seura-

kuntayhtymään. Karjasillan seurakunnassa on jäseniä 

35000. Palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista 

pappeja kirkkoherran lisäksi 11.

Seurakunnan toimintamalli on työalavastuuseen perus-

tuva tiimiorganisaatio. Seurakunta on toiminnallisesti 

jaettu kolmeen alueeseen, joita johtavat kappalaisen vi-

rassa toimivat moniammatillisen työn koordinaattorit.

Paikkoja avoinna

Aida Emilia, minä kastan 
sinut Isän ja Pojan ja 
Pyhän hengen nimeen. 

Johannan ja Tomin toisen 
lapsen ristiäisissä on lämmin 
tunnelma.

Nelihenkisen perheen toi-
sella lapsella on neljä kummia. 
Määrää voidaan pitää nykyään 
kohtuullisen suurena. 

Kummiuden määritelmäkin 
on vuosisatojen saatossa muut-
tunut.

Hanna-Leena Lillstrang, Ai-
dan kummitäti, on matkannut 
Tuusulasta Ouluun Aidan ristiäi-
siin. Johannan hyvä ystävä ei ole 
ensimmäistä kertaa kummin teh-
tävissä.

– Olen kummi veljeni tytöl-
le. Sen takia ei nyt ole varsinai-
sia paineita, Hanna-Leena nau-
rahtaa.

Osallistuminen kummilapsen 
elämään on hänelle tärkeä seikka.

– On kunnia-asia tulla pyy-
detyksi kummiksi. Uskon, että 
kummin valinta merkitsee van-
hemmille paljon.

kummin 
tehtävät
Alun perin kummin tehtävä oli 
ohjata aikuiskasteessa kastetta-
vaa kristilliseen elämään. Kummi 
ja kastettava opiskelivat yhdessä 
kristinuskoa. Kummin tehtävät 
päättyivätkin usein kasteeseen.

Lapsikasteen yleistyessä kum-
min tehtävätkin muuttuivat. Kas-
tetoimituksen tehtävät lisääntyi-
vät, ja kummin piti huolehtia lap-
sen kristillisestä kasvatuksesta ja 
uskosta.

– Kristillisessä asiayhteydessä 
kummin tehtävä on olla kristityn 
esikuva ja kasvattaa lasta kristit-
tyyn elämään, kertoo Aidan kas-
tetilaisuuden pappi Liisa Karku-
lehto. 

– Lapsellahan pitää olla vä-
hintään kaksi kirkkoon kuuluvaa 
kummia, jotka on konfirmoitu, 
hän muistuttaa.

Kummin tehtävä on ennen 
kaikkea hengellinen, ja kristilli-
syyteen kuuluu olennaisena osa-
na lähimmäisenrakkaus. 

Kummiksi kutsuttu

kummina 
tänään
Helena Pekkasen ja Minna Pus-
kalan opinnäytetyössä Kummius 
kasvatuksen tukena ilmeni, että 
suurin osa tutkimukseen haasta-
telluista toivoi kummeilta eniten 
kahta asiaa: ystävää kummilapsel-
le sekä aikaa lapsen tapaamiseen.

Myös Hanna-Leena pitää 
kummiudessa tärkeimpänä yh-
teyttä lapseen. 

Pelkäksi syntymäpäivälahjojen 
antajaksi ei Hanna-Leenasta ole. 

– Tärkeämpää on kysyä kum-
milapselta miten menee ja osoit-
taa kiinnostusta lapsen elämään. 
Uskon, että vanhemmat odot-
tavat sitä paljon enemmän kuin 
lahjoja.

– Minusta on tärkeää, että lap-
sella on kummeja, joiden kanssa 
ollaan myös tekemisissä.

Liisa Karkulehto on samaa 
mieltä.

– Nykyään on harmi, että 
kummius monesti unohtuu ta-
varan varjoon. Toivoisin myös, 
että se ihan perimmäinen lap-
sen muistaminen rukouksella ei 
unohtuisi.

Tutkimuksessa vain 1,5 pro-
senttia vastanneista toivoi kum-
meilta lapselleen hyviä syntymä-
päivä- ja joululahjoja, vaikka lap-
sen muistamista juhlapäivinä pi-
dettiin korkeassa arvossa. Yli vii-
desosa toivoi myönteistä suhtau-
tumista kristinuskoon.

kuka 
kummiksi?
Usein, varsinkin ennen, kum-
meiksi pyydettiin esimerkiksi su-
kulaisia. Nykyäänkin sukulaiset 
ovat listan kärkipäässä, mutta eri-
tyisesti nuoremmat ottavat kum-
meiksi usein ystäviä. 

Nykyään on harmi, 
että kummius 
monesti unohtuu 
tavaran varjoon. 
Toivoisin myös, että 
se ihan perimmäinen 
lapsen muistaminen 
rukouksella ei unohtuisi.

Liisa Karkulehto

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Tilauspalvelu 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi

www.askellehti.fi
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KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Kirkkohallitus ja MTV Uu-
tiset tekevät yhteistyötä 
vuoden 2014 seurakunta-
vaaleissa.

Vaalikonetyö MTV:n kanssa 
tuo vaaleille uudenlaista valta-
kunnallista näkyvyyttä.

– Kokemus on osoittanut, että 
vaalikoneilla on merkitystä, kun 
äänestäjät arvioivat kenelle ää-
nensä antavat, sanoo viestintä-
johtaja Tuomo Pesonen Kirkon 

Kirkkohallitus ja MTV Uutiset yhteistyöhön seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaalien infoilta ti 14.1. klo 18 
Keskustan seurakuntatalon isossa seurakunta-
salissa (Isokatu 17, 2. krs)

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. 
Tulevien vaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen. 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan seurakunta-
vaaleista, luottamushenkilöiden tehtävistä kirkossa sekä 
valitsijayhdistysten perustamisesta. 

Ohjelma:

• Tilaisuuden avaus, seurakuntavaalit Oulussa: 
Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja, kirkkoherra Pauli Niemelä.

• Valtakunnallisen vaalikampanjan esittely: 
Kirkkohallituksen yhteisökoordinaattori Minna Jaakkola.

• Seurakuntavaalien markkinointiviestintä Oulussa: 
Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sakari Korpi.

• Valitsijayhdistysten perustaminen: 
Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies Kristiina Harjuautti.

• Kysymykset ja keskustelua.

Musiikista vastaa soitinyhtye Soiva Satsi. Kahvitarjoilu illan 
päätteeksi.

sen tason vaalityöhön sekä tuo-
da avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 
seurakuntavaaleihin.

– Seurakuntavaaleissa kiin-
nostavat muun muassa seura-
kuntien rakennemuutokset sekä 
seurakuntien talous ja se, miten 
vaalien teemana olevaa hyvän te-
kemistä halutaan käytännössä 
toteuttaa, MTV Uutisten tuotta-
ja Sami Ruokangas sanoo.

Seurakuntavaalit ovat mukana 

tiedotuskeskuksesta.
Kysymykset vaalikoneeseen 

laaditaan yhdessä MTV:n vaali-
asiantuntijoiden kanssa. Tavoit-
teena on antaa välineitä paikalli-

Nykyään kahden kirkkoon kuuluvan ja konfirmoidun kummin löytäminen voi olla hankalaa.
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Se pieni hetki monen vuoden takaa on näköjään 
yhä muistissani. Kävelin talvisena päivänä ko-
tia kohti kun näin jonkin matkan päässä vanhan 

miehen. Hän käveli keppeineen hieman vaivalloisesti 
tien vierellä olevan päiväkodin aidan luo. Aidan toisel-
la puolen oli pieni poika, joka turhaan kurkotteli kä-
dellään jotain lautojen välisestä ohuesta raosta. Van-
hus pääsi aidan viereen ja kumartui maata kohti tois-
ta kättään keppiin tukien. Pian hänellä oli mustas-
sa nahkahansikkaassaan punakeltainen muovitrak-
tori, jonka hän hapuilevasti ojensi aidan takana odot-
tavalle pojalle.

En muista, mitä mies sanoi tai kuulinko sitä edes kun-
nolla. Mieleeni painui se, kuinka iloisesti ja ystävälli-
sesti vanhus puhutteli poikaa ennen kuin jatkoi hi-
taasti taivaltaan kevyessä pakkassäässä. Hetkessä oli 
jotain niin kaunista ja liikuttavaa, että kurkkuani ku-
risti pitkän tovin.

Joulun aikaan tuonkaltainen hyvä lämmin hellä mie-
li tuntui taas pilkahtelevan esiin tavallista useammin, 
kun monella oli aikaa pysähtyä ainakin hetkeksi. Mut-
ta entä nyt, kun arki taas kopisee kaduilla? Onko mei-
dän vain suosiolla pakattava joulumieli varastoon seu-
raaviksi yhdeksitoista kuukaudeksi?

Itse palaan mielelläni arkeen tyhjien konvehtirasioi-
den ja piparkakkutalon jämien keskeltä. Joulun ajan 
leppoisuutta tulee kuitenkin väistämättä ikävä aamui-
na, jolloin vaatteet eivät tunnu löytävän tietään lasten 
päälle maanitteluista tai tiukoista sanoista huolimatta, 
kello tikittää armottomasti ja auton kaikki lasit ovat 
umpijäässä. Rauhan kaipuu voi iskeä myös sunnuntai-
iltoina, jolloin huomaa, että tänäkään viikonloppu-
na ei ehtinyt käydä mummolassa tai soittaa ystävälle.

En tehnyt yhtään uudenvuodenlupausta. Toivoa kui-
tenkin voisin. Toivon, että tänä vuonna malttaisin 
useammin nostaa katseeni perunankuorimaveitses-
tä tai viikkaamattomista pyykeistä ja pohtia rauhas-
sa, kun lapseni pyytää minua arvaamaan, mitkä ovat 
kädet, jotka eivät ole ihonväriset. (Sormivärikädet tie-
tenkin!) Että jaksaisin kummastella naapureiden lap-
sillekin sattuneita ihmeitä, hieroa kultani hartioita 
pyytämättä, nostaa jonkun tielle pudottaman lapa-
sen puun oksalle, hymyillä kaupan kassalle oikeaa hy-
myä. Että maanantaiaamuisin muistaisin yhä, kuinka 
uudenvuodenaattona tyttären tupsupipolle pudonnut 
lumihiutale oli aivan täydellisesti tähden muotoinen.

kaTi luoMa

Rauhan Tervehdyksen 
toimittaja Pekka Helin on 
vuorotteluvapaalla 30.6.2014 
saakka. Kati Luoma 
on hänen sijaisensa 
toimituksessa.

Sinappia

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

1600-luvulla kummeja oli kuu-
desta kahdeksaan, nykyään yksi-
kin riittää, tosin poikkeusluvalla.

– Joillakin lapsilla on useita 
kummeja, joillekin ei tahdo löy-
tyä edes sitä kahta. Kirkkoherran 
luvalla on mahdollista olla vain 
yksi kummi, kertoo Liisa Karku-
lehto.

Kirkosta eroamiset näkyvät jo 
pääkaupunkiseuduilla vaikeuksi-
na löytää sopiva kummi.

– Nykyään puhutaan ystävä-
kummeista, jotka eivät kuulu 
kirkkoon, mutta ovat hyvin lä-
hellä perhettä, Karkulehto kertoo.

Kummiudesta kieltäydytään 
äärimmäisen harvoin, koska 
kummin tehtävää pidetään luot-
tamustehtävänä ja sillä on van-
hemmille sekä kummille erityi-
nen arvo.

– Myös kummien ja lapsen 
vanhempien suhde on varsinkin 
alussa tärkeä, Hanna-Leena Lill-
strang muistuttaa. 

Nykyään välimatkat kummin 
ja lapsen välillä saattavat olla huo-
mattavasti pidempiä kuin ennen. 
Kummit saattavat asua eri kau-
pungeissa tai ulkomailla.

– Vanhempien yhteydenpito 
kummiin alussa on tärkeää. Ei-
hän lapsi aina sellaista osaa, Lii-
sa Karkulehto toteaa.

kohti 
tulevaa
Kummius on elinikäinen tehtävä, 
eikä kummin tehtävistä voi erota. 
Vastuu kummiudesta tuntuu mo-
nesti suurelta.

– Minulla on tällä hetkellä 
kaksi kummilasta. Jos niitä olisi 
enemmän, se saattaisi aiheuttaa 
paineita, Hanna-Leena Lillstrang 
naurahtaa.

– Kun asuu vieraalla paikka-
kunnalla, on joskus ajatuksissa, 
että pitäisi olla enemmän teke-
misissä ja soitella.

Kummiutta pidetään nykyään 
ennen kaikkea sydämen tehtävä-
nä. Iän mukana kummin ja lap-
sen suhde usein muuttuu väljem-
mäksi, muttei aina heikommaksi.

– Minulle on tärkeä tietää, et-
tä voin olla kummilapsen kans-
sa aina tekemisissä. Silloin ei tule 
stressiä, Hanna-Leena hymyilee.

riku SeiloNeN

Lähteenä on käytetty  Helena 
Pekkasen ja  Minna Puskalan 
opinnäytetyötä Kummius 
kasvatuksen tukena (Diak Etelä, 
Järvenpää, 2012).

Kastemessu Pyhän Andreaan 
kirkossa su 12.1. kello 12 alkaen.
Keskustelusarja Onko järkeä 
uskoa? alkaa su 12.1. klo 17 
Keskustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. Aiheena on Kaste – 
nimenantojuhla vai jotain muuta?
Kastepäivä la 1.2. Heinätorin 
seurakuntatalossa. Kastehetket klo 13 
ja 15. Ilmoittaudu kastepäivään 24.1. 
mennessä osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki. 

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Lumitähtiä 
tupsupipolla

Kirkkohallitus ja MTV Uutiset yhteistyöhön seurakuntavaaleissa
myös MTV:n ja Porin kaupungin 
järjestämässä SuomiAreena-ta-
pahtumassa heinäkuussa 2014.

Seurakuntavaaleissa valta-
kunnallinen vaalikone oli ensim-
mäistä kertaa käytössä edellisissä 
vaaleissa vuonna 2010. 

Kirkon tutkimuskeskuksen 
vaalien jälkeen teettämän selvi-
tyksen mukaan vaalikone vaikut-
ti ihmisten äänestysaktiivisuu-
teen. Erityisen merkittävä vaali-

kone oli suurissa kaupungeis-
sa, joissa äänestäjät eivät tun-
ne ehdokkaita. 

Samoin nuorimmat äänes-
täjät kokivat vaalikoneen tär-
keäksi. Seurakuntavaaleissa 
äänioikeus on 16 vuotta täyt-
täneillä.

Seurakuntavaalit järjeste-
tään isänpäivänä 2014.

Kempeleeseen 
kirkkoherranvaalit

Rovasti Pekka Rehumäki on 
eronnut Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherran virasta. Kirkkoher-
ranvaalit jär-
jestetään tule-
van kevään ai-
kana. Kempe-
leen vs. kirk-
koherrana jat-
kaa Vesa Ää-
relä.

Hanna-Leena Lillstrang sai pappi Liisa Karkulehdolta jo toisen kummitodistuksensa.

Hanna-Leena haluaa säilyttää yhteyden kummilapseensa Aidaan myös tämän varttuessa.



10    Nro 1     9.–16.1.2014

Ps. 89: 19–22, 27–30
Herra on meidän kilpemme,
Israelin Pyhä meidän kuninkaamme!
  Näyssä sinä kerran vakuutit palvelijoillesi:
  ”Minä olen valinnut nuorukaisen kansan 
joukosta,
  olen pannut kruunun sankarin päähän.
Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin
ja voidellut hänet pyhällä öljylläni.
  Minun voimani vahvistaa häntä
  ja käteni on hänen tukenaan.
Hän sanoo minulle: ’Sinä olet minun isäni,
olet Jumalani, turvakallioni.’
  Minä otan hänet esikoisekseni,
  nostan kuninkaista korkeimmaksi.
Koskaan en ota häneltä pois armoani,
minun liittoni kestää horjumatta.
  Minä annan hänen sukunsa säilyä iäti,
  annan hänen valtaistuimensa pysyä
  niin kauan kuin taivas kaartuu maan yllä.”

1. Moos. 21: 1-7
Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut
lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville
kyynelten sijaan ilon öljyä,
hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen,
murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi,
Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut
osoittaakseen kirkkautensa.

Joh. 1: 29–34 
Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus 
oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: 
”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin! Hän on se, josta sanoin: ’Minun 
jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut 
ennen minua.’ Minäkään en tuntenut häntä, 
mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan 
vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on.”
    Johannes todisti: ”Minä olen nähnyt, kuinka 
Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi 
hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut. 
Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, 
sanoi minulle: ’Se, jonka päälle näet Hengen 
laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.’ 
Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies 
on Jumalan Poika.”

Lähteillä
”Kasteen kirkas vesi on niin kuin lähde pohjaton.” Anna-Maija Raittilan teksti 
virressä 219 sanoo kasteesta olennaisen. Se on salainen, syvällä virtaava suoni. 
Vaikka maa on kylmä ja kova, alla on jotain muuta.

Tammikuinen päivä on lyhyt ja ankara, yö pitkä ja pimeä. Juhlat ovat ohi ja 
arkeen on pudottu, kuka mitenkin päin. Oletko kenties joutunut rähmällesi? 
Alkoiko vuosi kahlittuna työttömyyteen tai sairauteen? Salpautuiko henki, 
kun yritit selviytyä lomien aikana kasautuneista työtehtävistä? Eksyitkö ihmis-
suhteiden ryteikköön tai hävisitkö taistelun menneisyyden haamuja vastaan?

Vaikka nyt on synkkää, tiedämme päivän kirkastuvan. Olemme jo aloittaneet 
matkan kohti valoisampia aikoja. Eikä elämää kannattava Jumalan vesisuoni, 
Pyhä Sana, jäädy koskaan. Meidän täytyy vain oivaltaa, että kukin vuorol-
lamme tarvitsemme apua lähteelle päästäksemme. Tänään sinä, huomenna 
minä. Ymmärrämmekö kohtalonyhteytemme?

Kaste on pysyvä vakuutus siitä, että kaikki saavat tulla lähteelle. Juomaan ja 
puhdistautumaan, yhä uudelleen, ilman maksua. Aivan kaikki ovat hyväksy-
tyt. Älkäämme siis seiskö toistemme tiellä, estämässä kenenkään kompuroivaa 
matkaa Jumalan luo, vaan tukekaamme häntä hienovaraisesti ja hellästi. Kaste 
on lahja, mutta myös tehtävä jakaa saamaamme lahjaa.

TiMo juNTuNeN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 12.1.2013

Psalmi: Ps. 89: 19–22, 27–30
1. lukukappale: Jes. 61:1–3

2. lukukappale: Ap. t. 8:26–40
Evankeliumi: Joh. 1:29–34
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Muut seurakunnat

Su 12.1. klo11.00 LÄHETYSTILAISUUS
Ma13.1. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 15.1. klo19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 10.1. – 12.1. Israel viikonloppu, Sadonkorjuun 
aika. Pe 10.1. klo 19.30 Oulu Arise-ilta nuorille, 
Tuija Valtanen, Linda Laukkonen & band. La 11.1. 
klo 14-17.30 Israel-seminaari, klo 18 Israel-ilta, 
Tuija Valtanen & Linda Laukkonen & band. Su 12.1. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Tuija Valtanen, Pasi Mark-

kanen, Holy Wind. Su 12.1. klo 17 Church@78 International Service. Ma 13.1. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 15.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Raimo Karhu, Tarja Liljamo, Vesa Asikainen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Su 12.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Su 19.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!

Seurat su 12.1. klo 14.  
Matti Silvola, Jukka Nuutinen

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Herättäjän päivä: su 12.1. klo 10.00 messu ja seurat Pulkkilan seurakunta-
talossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 12.1. klo 15.00 vuosikokous ja seurat 
Kastellin kirkossa, Töllintie 38, Oulu, ti 14.1. klo 18.00 paikallisosaston 
vuosikokous ja klo 19.00 seurat Muhoksen seurakuntatalolla
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Pe 10.1. Kiitosjuhla Joulupatavahdeille klo 17.30.
Su 12.1. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.

Ma 13.1. Koti ja veljesliitto klo 13.00.
HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA JA TERVETULOA !

To 9.1. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko, Linnar Edesi. Pe 10.1. klo 18 Varkki-
ilta, 11-14-vuotiaille. Su 12.1. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club, 
Martti Väyrynen, Henri Tuhkala, aihe: Rohkaisun voima, musiikki: Jukka Wen-
ström. Su klo 17 Iltajumis, lastenhoito, Sohvi Kinnula, Henri Tuhkala, aihe: 
Rohkaisun voima, musiikki: Hiomaton timantti. Ke 15.1. klo 13 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz, 
www.radiodei.fi 
Su 12.1. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa kerrotaan Kasteen lahjas-
ta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 jumalanpalvelus Karjasil-
lan kirkosta.
Klo 11.15 Armonpulla.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon.
Ma 13.12. klo 21.35 Elämänkoulu-
ohjelmassa on haastattelussa ou-
lulainen ikonimaalari Heljä-Mar-
ja Surcel.

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz, 
www.radiopooki.fi
Su 12.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa kerrotaan Kasteen lahjasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.

Su 12.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta.

radio Yle 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 12.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulaisten kirkosta. Virret: 495, 
129, 219, 442, 32:5, 511:5-7.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lau-
antaisin klo 18.

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

Mikko Nikula

Mika Pouke

Timo Junkkaala

Kirkkoherra Niilo Pesonen
Raamattuopetus Timo Junkkaala

14 Juhlakahvit

rt Mika Pouke.
17.30 Ruokatauko

saarnaa Timo Junkkaala
toim. kappal. Lauri Kujala.

kirkkokahvit

unkkaala, Pouke, Tapio Pokka.

Rauhan Tervehdyksen 
ilmestyminen 2014

9.1. 
16.1. 
23.1. 
30.1.
6.2. 
13.2.
20.2. 
27.2. 
6.3. 
13.3. 
20.3. 

27.3. 
3.4. 
10.4. 
16.4.(ke) 
24.4. 
30.4.(ke) 
8.5. 
15.5. 
22.5. 
5.6. 
19.6. 

3.7. 
17.7. 
31.7. 
14.8. 
28.8. 
4.9. 
11.9. 
18.9. 
25.9. 
2.10. 
9.10. 

16.10. 
23.10. 
30.10. 
6.11. 
13.11. 
20.11. 
27.11. 
4.12. 
11.12. 
18.12.

Fanita 
Rauhan Tervehdystä!

Anna palautetta tuoreeltaan
www.facebook.com/rauhantervehdys

Leikkaa talteen!

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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14 seurakunnan yhteinen Rau-
han Tervehdys ilmestyy 43 ker-
taa vuodessa. Jokainen numero 
on varustettu näyttävällä kansi-

kuvalla, jota mainokset eivät häiritse. Minkä 
lehden kansikuva on hivellyt silmääsi tai pu-
hutellut sinua eniten? 

Äänestä omaa suosikkiasi lähettämällä 

postia osoitteeseen toimitus@rauhanterveh-
dys.fi tai Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 
Oulu. Voit myös lähettää tekstiviestin nume-
roon 044 5626 450. Äänestysaikaa on torstai-
hin 16.1.2014 saakka.

Arvomme vastaajien joukosta viisi kirja-
palkinnon saajaa. Mikäli haluat osallistua 
arvontaan, liitä mukaan myös yhteystietosi. 

Äänestystulos ja juttu voittajasta julkaistaan 
vuoden kolmannessa numerossa, joka ilmes-
tyy 23.1.2014. 

Kaikki kannet löytyvät myös kuvakansiona 
Rauhan Tervehdyksen Facebook-sivulta osoit-
teesta www.facebook.com/rauhantervehdys.

14. 15. 16.

24. 25. 26. 27. 28.

34. 35. 36. 37. 38.

7. 8.

17. 18.

1.

Mikä on kansista paras?

ÄÄNESTÄ 16.1. MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA
toimitus@rauhantervehdys.fi, otsikkona Kansikuvakisa 2013
KIRJEPOSTINA
Rauhan Tervehdys, PL 102, 9010 Oulu
TEKSTIVIESTILLÄ
044 5626 450

Muista mainita yhteystietosi (nimi ja puhelinnumero), niin osallistut kirjapalkintojen arvontaan!
PS: 
Kansikuvat taustatietoineen löytyvät myös Rauhan Tervehdyksen Facebook-sivulta osoitteesta 
www.facebook.com/rauhantervehdys.

TOIMI NäIN:
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4. 5. 6.

12. 13.9. 10. 11.

19. 20. 21.

29. 30. 31. 32. 33.

39. 40. 41. 42. 43.

2. 3.

22. 23.



14    Nro 1     9.–16.1.2014

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.1.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori 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 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Mikael Touko 
Kaspian Hentilä, Ville-Oskari 
Alex Kirves, Tuure Onni Ila-
ri Korja, Nelli Minttu Marian-
ne Laurila, Amanda Elvi Ma-
ria Sääskilahti, Kaito Johan-
nes Hosio, Onni Mauno Ka-
levi Rönkkö.
Haukipudas: Lauri Urho Ju-
hani Sakko, Aleksi Juhani Mi-
kael Härmä, Kerttu Amanda 
Lepistö, Elja Kalle Aslak Ka-
mula, Samuel Santeri Johan-
nes Väänänen, Siiri Pihla Eli-
sabet Noronen, Alva-Eli-
na Ahola, Miro Veli Verneri 
Karsikas, Patrik Aleksander 
Kääriö, Oskari Vilho Mikael 
Sandholm.
Karjasilta: Daniel Jaak-
ko Mattias Aitta, Siiri Hele-
na Heikkinen, Iiro Sakari Illi-
kainen, Hilma Maria Helena 
Kitkala, Oona Julia Maijala, 
Noel Jooa Nicolas Marttala, 
Aino Taimi Talvikki Niittyvii-
ta, Vilma Aleksandra Pannu-
la, Pihla Karoliina Tyni, Elsa 
Emilia Halonen, Veera Sylvia 

Vihityt
Tuomiokirkko: Aatu Otto 
Petteri Wäänänen ja Petrii-
na Sari Emilia Hynynen.
Haukipudas: Joona Valtte-
ri Parkkinen ja Saara-Kaisa 
Kokkonen.
Karjasilta: Rami Juhani Aro-
la ja Heli Kristiina Virpi, Mii-
ka Juhani Holma ja Marjut 
Pauliina Impiö, Antto Einari 
Korkala ja Kaisa-Maria Nie-
melä, Tatu Valtteri Närhi ja 
Heidi Maria Kinnunen.
Oulunsalo: Juhana Eerik Jur-
velin ja Ella Maarika Pakari-
nen.
Tuira: Tarmo Artturi Iso-Jun-
no ja Elisa Marjo Anneli Met-
sänheimo, Markku Tapani 
Heikkala ja Minna Hannele 
Kauppi, Niklas Oskari Nukari 
ja Liisa Katariina Korteniemi, 
Ari Kimmo Kalervo Suoyrjö 
ja Hanna Elisabet Kittilä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aino Hele-
na Haataja 83, Antti Raine-
ri Hanhela 76, Eino Hannes 

Halunen, Elsa Anja Kälkäi-
nen, Stella Eden Schneider-
messer, Ella Cristina Ukkola.
Kiiminki: Rasmus Kalle Ee-
meli Kaartinen, Iita Sisko Jo-
kela, Victor Simeon Isoaho.
Oulujoki: Mimmi Moona 
Aleksandra Harri, Elias Iisak-
ki Havela, Eemil Viljami Leh-
toniemi, Eetu Oliver Manne-
lin, Juho Topias Pasanen, Sa-
ra Kaisa Maria Huhta, Maria 
Adele Eleonora Latvalehto, 
Alisa Jenna Elviira Torvinen.
Oulunsalo: Hanna Matilda 
Iljana, Milja Aada Emilia Il-
likainen, Salli Hilja Matilda 
Lehto, Elias Henrik Wilhelm 
Vaskivuo.
Tuira: Vilma Katriina Heikki-
nen, Eino Jaakko Evert Kar-
hula, Aku Otto Ilmari Kerä-
nen, Jere Mikael Lunki, Oli-
via Helmi Aurora Moilanen, 
Ruben Matti Aamos Päkki-
lä, Aatos Kalervo Syväjärvi, 
Jasper Julius Tuomaala, Pee-
tu Antero Hiltula, Kiia Ai-
no Kemppainen, Aapo Ant-
ti Matias Koistinen.

Ve ik ko Te r vo

Musiikkia talvipäivien 
sinisiin hetkiin

Baritoni Aarre Pelkonen (vas.) ja pianisti Juho Alakärppä esiintyvät 
19.1. Tuiran kirkossa. Molemmat ovat kansainvälisesti palkittuja 
taiteilijoita, Pelkonen on muun muassa Lappeenrannan laulukilpailun 
voittaja viime vuodelta. 

Oulussa järjestetään 
neljättä kertaa tal-
vinen konsertti-
sarja Musiikkia 

talvipäivän siniseen het-
keen. Konsertit pidetään 
neljänä peräkkäisenä sun-
nuntai-iltapäivänä 12.1., 
19.1., 26.1. ja 2.2. Sarjan 
kolme ensimmäistä kon-
serttia on Tuiran kirkos-
sa (Myllytie 5) ja viimei-
nen konsertti 2.2. on Ou-
lun tuomiokirkossa. Kaik-
kiin konsertteihin on va-
paa pääsy.

”Konsertteihin voi poi-
keta vaikkapa päiväkäve-
lyllä nauttimaan musiikin 
helmistä. Konserttisarja 
koostuu pääosin vanhasta, 
esimerkiksi keskiaikaises-
ta musiikista, mutta ohjel-
massa on myös uudempaa 
saksalaista ja suomalaista 
musiikkia”, kuvailee Tui-
ran seurakunnan kanttori 
Raakel Pöyhtäri.

Säveliä eri 
aikakausilta
Musiikkia talvipäivän si-
niseen hetkeen -sarjan en-
simmäinen konsertti on 
Tuiran kirkossa 12.1. kel-
lo 14. Konsertissa kuullaan 
J.S. Bachin alttoaariakan-
taatti sekä osia soolosello-
sarjasta.  Esiintyjinä ovat 
Pirjo Mäntyvaara (laulu), 
Tuuli Leppänen (sello) ja 
Raakel Pöyhtäri (continuo 

ja urut).  Mäntyvaara ja 
Pöyhtäri ovat Tuiran seura-
kunnan kanttoreita, Leppä-
nen on oululainen sellisti.

Sarjan toisessa konser-
tissa Tuiran kirkossa 19.1. 
kello 14 esiintyvät Lap-
peenrannan laulukilpailun 
vuoden 2013 voittaja ba-
ritoni Aarre Pelkonen se-
kä pianisti Juho Alakärp-
pä. Pelkosen ja Alakärpän 

yhteistyö on tuonut heille 
monia kansainvälisiä pal-
kintoja. Konsertissa he esit-
tävät suomalaista ja saksa-
laista hengellistä laulumu-
siikkia, muun muassa Jo-
hannes Brahmsin ja Oskar 
Merikannon sävellyksiä.

Kolmannessa konser-
tissa Tuiran kirkossa 26.1. 
kello 14 kuullaan vanhan 
musiikin yhtyettä Fiamma 

Novaa. Ohjelmisto koos-
tuu keskiajan, renessanssin 
ja varhaisbarokin musiikis-
ta. Yhtyeellä on myös käy-
tössään tuon ajan soittimia. 
Fiamma Novassa esiintyvät 
Johanna Leviäkangas (lau-
lu, lyömäsoittimet), Jukka 
Louhivuori (nokkahuilut, 
krumhorn, alttopomme-
ri, lyömäsoittimet), Sanna 
Salminen (fidel, saz-luut-
tu), Pekka Toivanen (harp-
pu, oud, lyömäsoittimet) ja 
Aino Peltomaa (laulu, lyö-
mäsoittimet).

Sarjan viimeisessä kon-
sertissa ”Maria – tähti, ruu-
su ja lilja” Oulun tuomio-
kirkossa 2.2. kello 15 esiin-
tyy Cappella pro Vocale, jo-
ka on oululainen vanhaan 
musiikkiin erikoistunut 
lauluyhtye. Konsertin oh-
jelmistossa on vanhaa kirk-
komusiikkia, kuten keski-
aikaisia lauluja Mariasta ja 
Marialle. Cappella pro Vo-
calen laulajat ovat sopraa-
not Katja Findlay ja Virve 
Karén, altot Anu Arvola-
Greus ja Helena Vuolteen-
aho, tenorit Mikko Vehka-
perä ja Markku Vuolteen-
aho sekä bassot Mikko Ko-
lehmainen ja Antti Ukura. 
Konsertti järjestetään yh-
teistyössä Vanhan musii-
kin festivaalin kanssa.

Tenhula 81, Lyydi Serafiina 
Manninen 103, Katri Helena 
Väänänen 48, Aija Veina Yy-
pänaho 89. 
Haukipudas: Maire Annikki 
Suutari 82.
Karjasilta: Maria Valpuri Ala-
kiiskilä 93, Irja Kyllikki Hoh-
tovaara 78, Saimi Emilia Ja-
vas 96, Leila Sisko Jäntti 80, 
Marja-Liisa Karvonen 69, Väi-
nö Jaakko Henrikki Ojala 80. 
Kiiminki: Eila Sinikka Aali 67, 
Kaarina Annikki Helanen 88.
Oulujoki: Ahti Jalmari Kir-
vesoja 85. Martti Johannes 
Partanen 62, Seppo Olavi 
Huttunen 54.
Tuira: Seija-Liisa Katriina  
Mentilä 71, Ritva Anneli Pu-
ro 77, Enni Helga Katariina 
Rimpeläinen 86, Mirja Sanel-
ma Roppola 86, Mauri Alpo 
Antero Saarela 86, Pirjo Han-
nele Kakko 48, Tytti Ilona Ol-
li 82, Markku Juhani Poiku-
lainen 49, Aarne Oskari Suor-
sa 88.  
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kantto-
rina Elias Niemelä, urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 12.1. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
9.1. klo 13, Asemakatu 6, 
Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen. 
Lähetyspiiri 
to 9.1. klo 14, 
Vanha pap-
pila. 
Elämän läh-
teellä – Sa-
nan ja ruko-
uksen ilta su 
12.1. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntata-
lo. Leena Lehmuspuu puhuu 
aiheesta Pyhä Henki.
Opettajien raamattupiiri 
ma 13.1. klo 16, Vanha pap-
pila.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 14.1. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Petri Sato-
maa, Jari Latvala.
Keskiviikkoseurat ke 15.1. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
15.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestävät Oulun NNKY ja 
Sinapinsiemen ry.

Torstain raamattupiiri to 
16.1. klo 13, Asemakatu 6, 
Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Lähetyspiiri to 16.1. klo 14, 
Vanha pappila. Matti Laurila. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
13.1. klo 9–11, keskustan seu-
rakuntatalo, Isokatu 17 tai p. 
044 316 1419.
Diakonian aamu ti 14.1. klo 
9–11, keskustan seurakun-
tatalo, monitoimisali. Isoka-
tu 17. Maksuton aamupala 

alueen vähävaraisille ja 
työttömille. Paikal-

la diakoniatyön-
tekijä ja vapaa-
ehtoiset emän-
nät. 
Työttömien ja 
eläkeläisten 
ruokailu ke 

15.1. klo 11–12, 
Heinätorin seura-

kuntakoti, Aleksan-
terink. 71. Ruokailun hin-

ta 2 €. 
Aamukahavit to 16.1. klo 
9, keskustan seurakuntata-
lo, monitoimisali. Isokatu 17. 
Paikalla Riku-Matti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
16.1. klo 9–11, keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Isokatu 17.

Lapset ja lapsiperheet
Heinätorin perhekerho ti 
14.1. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo.
Intiön perhekerho to 16.1. 
klo 10, Intiön seurakunta-

koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten yhteinen kerho, 
johon lapsi tulee oman ai-
kuisen kanssa. Perhekerhos-
sa aluksi hiljennymme har-
tauteen, sitten on kahvien ja 
mehujen aika. Lisäksi kerhos-
sa leikitään, lauletaan ja tou-
huillaan. Perhekerhoon ei ole 
ilmoittautumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 23.1. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Laulupuu on taaperoi-
käisten (1.–3.-v.) maksuton 
musiikkikerho. Laulupuus-
sa elävöitetään lauluja, lo-
ruja ja satuja käyttäen apu-
na esim. soittimia ja lapsen 
omia aisteja. Lisäksi liikutaan 
ja rauhoitutaan yhdessä. Oh-
jelmassa on niin hengellistä 
kuin muutakin lastenmusiik-
kia. Lapsi tulee kerhoon ai-
kuisen seurassa. Ilmoittau-
tuminen lasten ohjaaja Tea 
Lakkalalle, p. 050 5207 757 
tai tea.lakkala@evl.fi.

Nuoret
Varhaisnuorten kerhotoi-
minta käynnistyy vk:lla 3 
Heinäpään ja Intiön seura-
kuntakodeilla sekä kansain-
välisellä koululla. Lisätieto-
ja: Kaija Siniluoto, p. 050 524 
9779.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
9.1. klo 12.30–14, Intiön seu-
rakuntakoti. Seurakunnan 
ja kaupungin yhteinen po-
rinapiiri eläkeläisille. Jutus-
telua kahvin lomassa. Terve-
tuloa!

Eläkeläisten tarinatupa to 
16.1. klo 12.30–14, Intiön seu-
rakuntakoti. 

Muut menot
Vapaaehtoisten olohuone 
to 9.1. klo 16–18, keskustan 

seurakuntatalo, monitoimi-
sali. Isokatu 17. Hetki vapaa-
ehtoistoiminnoista kiinnos-
tuneille sekä mukana oleville. 
Ompeluseurat to 16.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Sururyhmät 
    Oulun ev.lut. seurakunnissa

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan sururyhmä alkaa to 
6.2. klo 17 Heinätorin seurakuntakodilla, Aleksanterin-
katu 71. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kevään aika-
na. Ohjaajina pastori Jyrki Vaaramo ja diakonissa Kirsi 
Karppinen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kirsi Karp-
piselle 27.1. mennessä, p. 040 5747 181.

Tuiran seurakunnan sururyhmä alkaa ke 5.2. klo 16 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5. Ohjaajina pastori Jukka Kol-
monen ja diakonissa Aino-Liisa Ilkko. Tiedustelut ja il-
moittautumiset Aino-Liisa Ilkolle 23.1. mennessä, p. 
040 7510 064.

Karjasillan seurakunnan sururyhmä alkaa 12.3. Maik-
kulan kappelilla, Kangaskontiontie 9. Ohjaajina dia-
konissat Anu Kontio ja Päivi Rahja.  Tiedustelut ja il-
moittautumiset Anu Kontiolle 23.2. mennessä: p. 040 
5747 162.

Karjasillan seurakunnassa alkaa nuorten sururyhmä 
(15–19-v.) ke 5.2. Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39. Oh-
jaajina pastori Heikki Karppinen ja diakoni Seppo Me-
riläinen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.1. mennes-
sä: Heikki Karppinen, p. 044 3161 580 tai Seppo Meri-
läinen, p. 044 788 4035.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille alkaa 
Oulun Kriisikeskuksessa (Tuirantie 1) ke 5.2. klo 17.30–
19. Ryhmä kokoontuu sovittuina keskiviikkoina helmi-
huhtikuussa 7 kertaa. Ryhmää luotsaavat sairaalapas-
tori Juha Kyllönen ja kriisityöntekijä Erja Saarela. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset 24.1. mennessä Juha Kyllö-
selle, p. 040 5797 807.

Kiimingin, Oulujoen ja Oulunsalon seurakunnissa ei ala 
alkuvuonna sururyhmää. Sururyhmiin voi osallistua 
riippumatta siitä, minkä seurakunnan jäsen on.

Uusi keskustan seurakuntatalo (Isokatu 17)
on valmistunut ja avoinna seurakuntalaisille.

Avoimet ovet 
ja käyttöönottojuhla 

keskiviikkona 15.1. 

• Avoimet ovet klo 12–16, 
jolloin voi tutustua tiloihin.

• Käyttöönottojuhla klo 18 isossa seurakuntasalissa, 
2. kerros. Toimitilojen siunaamisen toimittaa 

 piispa Samuel Salmi.

Tervetuloa tutustumaan ja juhlimaan!

Seurakuntavaalien infoilta ti 14.1. klo 18 
Keskustan seurakuntatalon isossa seurakunta-
salissa (Isokatu 17, 2. krs)

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. 
Tulevien vaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen. 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan seurakunta-
vaaleista, luottamushenkilöiden tehtävistä kirkossa sekä 
valitsijayhdistysten perustamisesta. 

Ohjelma:

• Tilaisuuden avaus, seurakuntavaalit Oulussa: 
Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja, kirkkoherra Pauli Niemelä.

• Valtakunnallisen vaalikampanjan esittely: 
Kirkkohallituksen yhteisökoordinaattori Minna Jaakkola.

• Seurakuntavaalien markkinointiviestintä Oulussa: 
Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sakari Korpi.

• Valitsijayhdistysten perustaminen: 
Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies Kristiina Harjuautti.

• Kysymykset ja keskustelua.

Musiikista vastaa soitinyhtye Soiva Satsi. Kahvitarjoilu illan 
päätteeksi.

    Keskustelusarjan avaus

"Onko 
  järkeä 

     uskoa?" 
     

sunnuntaina 12.1. klo 17 
     keskustan seurakuntatalon 

     isossa seurakuntasalissa, Isokatu 17.  

Hiljaisuuden 
rukoushetki 

ke 15.1. klo 19, 
Oulun tuomiokirkon 

krypta. Järjestää 
Oulun NNKY ja 

Sinapinsiemen ry.
 

Vartti Aila Meriluodon runoutta 
Siiven suojissa tiistaina 14.1. klo 12–12.15. 
Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy.

Silmukka 
keskiviikkona 15.1. klo 10–13, 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Käsitöitä ja askartelua 
lähetyksen hyväksi. 
Anna-Mari Heikkinen.

Aiheena 
Kaste – nimenantojuhla 

vai jotakin muuta? 
Tuomiorovasti Matti Pikkarainen. 

Kahvitarjoilu.
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.1.2014

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkkinen, 
saarna Arto Nevala, kanttori-
na Laura Räihä.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 9.1. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 12.1. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkoulu kai-
kenikäisille lapsille kokoon-
tuu Vakkurilassa ja kestää n. 
45 min. Pienet lapset voivat 
osallistua saattajan kanssa. 
Pyhäkoulusta saa Messupas-
siin tarran.
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 15.1. klo 18 Martin-
niemen srk-kodilla.
Päivä- ja perhekerhojen ke-
vätkausi alkaa viikolla 2. 

Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Musiikki ja kulttuuri
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoron kevätkausi al-
kaa to 9.1. Harjoitukset tors-
taisin klo 17–18 srk-keskuk-
sessa. Uusia laulajia otetaan 
9.1. ja 16.1. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tiedustelut: Laura Räi-
hä, p. 040 5818 974, laura.rai-
ha@evl.fi.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron kevätkausi alkaa 
to 9.1. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Katso tarkemmat tie-

dot www.haukiputaankir-
konkamarikuoro.fi. Kuoros-
ta kiinnostunut, ota yhteyt-
tä kuoronjohtaja Hannu 
Niemelään, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 10.1. klo 18 
Vakkurilassa. Nuorten illois-
sa ollaan lyhyesti jonkin asi-
an ytimessä, pelataan, poris-
taan ja hiljennytään. Tarjolla 
kahvia, mehua ja korppuja. 
Rippikoululaiset saavat kort-
tiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 15.1. klo 17.30 
Wirkkulassa.

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14 alkaen 
pe 10.1. 
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 13.1. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, keskuste-
luja ja kahvittelua hyvänte-
kemisen merkeissä.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 14.1. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Ryhmänvetäjänä Helena 
Seppänen, p. 040 5819 316.
Puttaan Tuvan emäntien ko-
kous pe 17.1. klo 11 Puttaan 
Tuvalla. 
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat sekä uudis-
tettujen Siionin laulujen ti-
laisuus su 12.1. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 14.1. klo 13 srk-
keskuksessa, lauluseurat ke 
15.1. klo 18.30 Pirjo ja Timo 
Vänttilällä, Holmantie 2, Kel-
lo: seurat su 12.1. klo 17 Kel-
lon srk-kodissa.

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 12.1. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Sari Wallin.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.
Juttunurkka 13.1.  klo 10–13. 

Jäälin kappelilla. Kaikenikäis-
ten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 13.1.  klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro  ma 13.1. klo 10 
Kolamäen kerhohuoneella.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 14.1. klo 12–14 Su-
velassa. Kuljetuspyynnöt Er-
jalle pe 10.1. klo 14 mennes-
sä, p. 0400 775 164.
Yhteisvastuun hyväksi jär-
jestetään lentopallotur-
naus la 1.2. alkaen klo 8.30 
Laivakankaan koululla. Si-

Nyt on tarjolla paikka, jossa pienten lasten äitien on 
mahdollista jakaa arkisia kuulumisia ja 

elävän elämän tapahtumia toisten äitien kanssa. 

Ryhmäläiset suunnittelevat tapaamisten aiheet 
– mikä asia sinulle on ajankohtainen? 

Lapsilla on samaan aikaan oma kerho, 
jota pitävät seurakunnan lastenohjaajat. 

Pienimmille järjestetään hoitaja. 
Lasten kerho pidetään Vakkurilassa ja 

aikuiset kokoontuvat viereisessä rakennuksessa 
Puttaan Tuvassa. 

Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai 
27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3. ja 7.4. klo 9.30–11. 

Ryhmässä ovat mukana diakonissat 
Johanna Kerola ja Heli Puuperä. 

Lukupiiri 
maanantaisin kerran kuukaudessa 
klo 18–19.30 Puttaan Tuvassa. Kirjat: 
13.1. Ala-Harja Riikka: Maihinnousu 
10.2. Huovinen Veikko: Pojan kuolema 
17.3. Köngäs Heidi: Dora, Dora 
14.4. Hotakainen Kari: Luonnon laki 
12.5. Lundberg Ulla-Lena: Jää.
Vetäjä Irja Lahdensivu, p. 044 0544 011. 
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Parisuhdeilta

TUNNE HAAVAT – 
tunnehaavoista toipuminen

perjantaina 17.1. klo 18–20.30 Kiimingin 
seurakuntakesksessa, Kirkoniementie 6, Kiiminki.

Alustajina Mervi ja Tomi Hillukkala.

”Täytyy uskaltaa puhua vaikeista asioista, pitää an-
taa toiselle tilaa ilmaista omia pelkoja ja ajatuksia.”

Parisuhdeillassa on alussa pientä purtavaa. Puhutaan 
parisuhteesta. Iltojen periaatteena on ollut, että kes-
kusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Illan oh-
jelma alkaa klo 18 ja päättyy klo 20.30 mennessä.

Parisuhdeiltojen ajaksi seurakuntamme järjestää las-
tenhoidon seurakunnan tiloissa. Lastenhoitajina toi-
mivat tehtävään koulutetut isoset. Lapsille tarjotaan 
iltapala.

Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoi-
don varaukset) Riina Moilaselle, riina.moilanen@evl.
fi perjantaihin 10.1. mennessä.

tovia ilmoittautumisia ote-
taan vastaan 10.1. saakka er-
ja.haho@evl.fi / p. 0400 775 
164. Ks. ilmoitus. 

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoron kevätkausi al-
kaa 16.1. klo 18.30 Jäälin kap-
pelilla.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot 13.1. alkaen 
Kirkkopirtillä maanantaisin 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 9.30–11.
Perhekahvilat 14.1. alkaen 
Kirkkopirtillä tiistaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin kappelilla 
perjantaisin 9.30–11.
Päiväkerhot ja lastenparkki 
jatkavat toimintaansa viikolla 
3. Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin (vii-
kolla 3) ma–ke klo 8–11.30, p. 
0400 835 374/ lastenohjaajat.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
12.1. klo 12.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila pe 
10.1. klo 18.30–22 seurakun-
takeskuksessa.

Lähetys
Lähetyksen lauluilta ke 15.1. 
klo 18 Sanna ja Risto Ainalil-
la, Metsärinne 38.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 11.1. klo 12 
kannuslaisten myyjäiset ry:llä. 
Su 12.1. klo 17 seurat ry:llä.
Rauhan Sana su 12.1. klo 15 
seurat Montin salissa, Heino 
Kouva.
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Kysy lisää ja varaa 
paikkasi ryhmästä 

13.1. mennessä, 
Heli Puuperältä, 
p. 040 5898 362 

tai heli.puupera@
evl.fi.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

Lentopalloturnaus Yhteisvastuun hyväksi 
lauantaina 1.2. alkaen klo  8.30 Laivakankaan kou-
lulla. Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 
miestä. Osallistumismaksu 10 €/ pelaaja. Sitovia il-
moittautumisia otetaan vastaan 10.1. saakka er-
ja.haho@evl.fi / 0400 775 164. 
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimin-
taa ja kirpputori. Kirpputoripöydän hinta on 10 €. 
Kirpputoripöytävaraukset ke 29.1 mennessä Sei-
jalle, p. 040 5793 247. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Riitta Piip-
po. Radiointi Radio Dei.
Messu su 12.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 12.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 12.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Kastemessu su 12.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Hartauselämä
Herännäisseurat su 12.1. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ti 14.1. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
15.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 16.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 16.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisil-
le uteliaille ke 15.1. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Kir-
jallisuuspiirivuosi 2014 alkaa 
sarjakuvaromaaneilla. Vuo-
den 2014 ensimmäisessä ko-
koontumisessa mielenkiin-
non ja keskustelun kohteena 
ovat Ville Rannan Kyllä eikä 
ei ja Craig Thompsonin Ha-
bibi. Ville Ranta on vieraana. 
Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
13.1. klo 9, Karjasillan kirkko. 
Diakonian ajanvarausnume-
ro on 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 13.1. klo 9, Karjasil-
lan kirkko. 
Raitin remmi ma 13.1. klo 
14, Maikkulan kappeli. Vuo-
den ensimmäinen kokoon-
tuminen. Tervetuloa uudet 
ja vanhat remmiläiset! Tänä 
keväänä huomioi Raitin rem-
min ilmoituksesta joka ker-
ta kellonaika, ensimmäisellä 
kerralla kokoonnumme klo 
14–15. 
Diakoniapiiri ma 13.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Aamupuuro to 16.1. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

Melko Nuoret Naiset to 
16.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulu, pyhäkou-
lu, luontopyhis, perhetupa, 
perhekerho. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 10.1. 

klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 16.1. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. Lämpimästi ter-
vetuloa toisen vuoden isos-
koulutuksessa mukana ole-
vien yhteiseen kokoontumi-
seen.
Nuorten sururyhmä ke 5.2. 
klo 18, Karjasillan kirkko, 
pienryhmätila. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 13.1. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 14.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Diakoniaryhmä ti 14.1. klo 
14, Maikkulan kappeli.  

Kastemessu 
sunnuntaina 12.1. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Mirjami Dutton ja Katja Ylitalo, 

kanttorina Eeva Holappa. 
Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan 

kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.

Tuomasmessu
lauantaina 18.1. klo 18 Kastellin kirkossa.

Taize-henkinen Tuomasmessu. Tammikuun 
Tuomasmessussa vierailijana on veli Stephen 
Taize-yhteisöstä Ranskasta. Hän saarnaa 
englanniksi, tulkkaus suomeksi. Messun liturgina 
on Erja Järvi ja avustajina Maija Konttinen 
ja Joonas Vapaavuori. Musiikkitoteutus 
Sarastuskuoro ja soitinryhmä Taina Voutilaisen 
johdolla. Pyhäkoulu lapsille sanaosan aikana. 
Kahvitarjoilu.

Nuorten sururyhmä 
keskiviikkona 5.2. klo 18 
Karjasillan kirkon pienryhmätilassa. 

Nuorille suunnattu surupiiri. Tarkoitettu 15–19-vuo-
tiaille, joiden elämässä on suru. Piiriin voi tulla, kun 
puoli vuotta läheisen kuolemasta on kulunut. Piirissä 
keskustellaan ja jaetaan kokemuksia ja ajatuksia su-
run kokemisesta nuorten omalla kielellä ja ilmaisuilla. 

Piirissä ovat mukana pastori Heikki Karppinen ja dia-
koniatyöntekijä Seppo Meriläinen. Ilmoittautumiset 
Seppo Meriläiselle 23.1.2014 mennessä, p. 044 7884 
035 tai seppo.merilainen@evl.fi.

Donkkis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille perjantaina 10.1. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 

Ohjelmassa raamattuopetus, nuk-
keteatteria, musiikkia, toimin-
tapisteitä, kilpailuja ja kisailu-
ja sekä nyyttärit, joihin jokai-
nen voi halutessaan tuoda pien-
tä naposteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. Vapaa pääsy. 
Tervetuloa! 
Illan järjestäjä on Pohjois-Pohjanmaan 
Ev.lut. Kansanlähetys. 
Lisätietoja: elina.vidgren@sekl.fi.

Taidepyhäkoulu 1.–3.-luokkalaisille
to 9.1. klo 13.30, Lintulammen koulu 
ma 13.1. klo 13.30, Kaukovainion kappeli
ma 13.1. klo 14.30, Metsokankaan koulu
ti 14.1. klo 13.30, Kastellin kirkko
ti 14.1. klo 14.30, Maikkulan kappeli
to 16.1. klo 13.30, Lintulammen koulu

Pyhäkoulu messun yhteydessä  
su 12.1. klo 10–11.30, Kastellin kirkko 
Luontopyhis su 12.1. klo 15, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus 

Perhetupa 
ma 13.1. klo 9, Karjasillan kirkko
ti 14.1. klo 9.30, Pyhän Andreaan kirkko 
ti 14.1. klo 9.30, Pyhän Andreaan kirkko

Perhekerho
ti 14.1. klo 9.30, Pyhän Andreaan kirkko 
ke 15.1. 9.30, Kastellin kirkko
ke 15.1. klo 9.30, Kaukovainion kappeli
ke 15.1. klo 9.30, Maikkulan kappeli 
ke 15.1. klo 10, Pyhän Andreaan kirkko

Toimintaa lapsille 
ja lapsiperheille

Leikkaa talteen!

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se synnyttää 
ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppa-
nin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi 
foorumi. Tule jakamaan lukukokemuksiasi Kastellin kir-
kon pappilassa, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 
18. Siellä nähdään! Lisätietoja antaa pastori Juha Vähä-
kangas, p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

15.1.
Ville Ranta: Kyllä eikä ei
Graig Thompson: Habibi

19.2.
Kati Hiekkapelto: Kolibri

Melinda Nadj Abonji:
Kyyhkysten lähtö

19.3.
Tanja Kaarlela: Saara
Anna-Maija Ylimaula: 

Papintyttö 

23.4.
Minna Lindgren:

Kuolema Ehtoolehdossa
Arne Nevanlinna: 

Marie

14.5.
Mooses Mentula: 
Musta timantti
Alice Munro: 
Kerjäläistyttö

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
keskiviikkoisin klo 18–20

Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.1.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, avustaa Katja Hai-
pus, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
12.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.

Sanajumalanpalvelus su 
12.1. klo 13, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus  su 
12.1. klo 10  Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas.
Messu su 19.1. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Saarna Tapio 
Kortesluoma, liturgia Juk-
ka Joensuu avustaa Minna 
Salmi, kanttorit Taru Pisto, 
Tuomo Kangas. Kirkkokah-
vit messun jälkeen khra Ta-
pio Kortesluoman eläkkeel-
le siirtymisen vuoksi ravinto-
la Priimassa (Kauppakeskus 
Kapteeni).

Lapset ja lapsiperheet
Hartaus ke 15.1. klo 12.30, 
Caritas talo. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 15.1. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 16.1. klo 11.30, 
Teppolassa. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 22.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho Repussa ti 14.1. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
14.1. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 16.1. klo 9–10.30. 

Varhaisnuoret
Varkkareiden avoimet ovet 
maanantaisin alkaen 14.1. 
Repussa kello 13–15. Mah-
dollisuus tehdä läksyjä, pe-
lailla tai vain olla. Seurakun-
ta tarjoaa pienen välipalan. 

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

Uuden äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18–20
kirkossa.

Tiedustelut: 
Taru Pisto,

p. 044 1453 849.

Päiväkerhojen, pikkukoulujen, 
pyhäkoulun ja perhekerhojen 

toiminta käynnistyy
viikoilla 2 ja 3.

Tarkemmin nettiosoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri/

lapsetjalapsiperheet/ Oulujoen seurakunta
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Varhaisnuorten kerhot, ks. 
ilmoitus.

Seniorit
Seurakuntakerho to 16.1. 
klo 11,  Mari Flink.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
22.1. klo 12, Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho to 23.1. 
klo 11.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 9.1. ja to 
16.1 klo 15–16, Reppu. Ter-
vetuloa alakoululaiset soit-
tamaan ja laulamaan! Tie-
dustelut: Taru Pisto, p. 044 

oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 13.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla mak-
suton aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perhe-
kerhot, perhekahvilat, mus-
karit ja nuorten kerhot, mu-
siikkileikkikoulu.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 13.1. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 13.1. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo.
Seurakuntakerho ti 14.1. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 16.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 16.1. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Fransupiiri ti 14.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Siunattua uutta vuotta!
Vanhaa vuotta saatellessa ja uutta aloittaessa mieli 
täyttyy ajatuksista. Ehkä katsot uuteen vuoteen toi-
vorikkaana. Jos sinua painaa huoli, toivon, että saat 
siihen huojennusta.

Uuden alkuun liittyy paljon mahdollisuuksia. 
Saamme luopua menneestä ja säilyttää sen, mikä 
on säilyttämisen arvoista. Saamme rohkeasti katsoa 
kohti uusia vaihtoehtoja.

Monien vaihtoehtojen keskellä on hyvä kirkastaa 
mieleen se, kenen nimissä töitä teemme. Mikä olisi-
kaan parempi nimi kuin Vapahtajamme nimi! Nimi 
Jeesus tarkoittaa ”Herra on apu”. Hän tuo rauhan ja 
levon levottomuuteemme.

Vuoden alusta olen saanut aloittaa työni Oulujo-
en seurakunnan palvelijana. Uuden edessä on pal-
jon opeteltavaa ja sisäistettävää. Onneksi en ole yk-
sin! Tiedän, että te seurakuntalaiset, luottamushen-
kilöt ja työtoverit olette tukemassa ja rukoilemassa. 
Samoin siunaavin rukouksin ajattelen teitä.

Pappisvihkimyksessäni piispa Huotari muistutti 
papin tehtävästä: tehdä Kristusta näkyväksi arjessa. 

Tätä ohjetta haluan kirk-
koherranakin noudattaa.

Suo, Herra, 
toivon kynttilöiden 
loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi 
liekki luo.
Valaiset pimeän, 
voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, 
Kristus, rauha tuo!

SaTu SaariNeN 
kirkkoherra

Sydämellinen kiitos 
Oulunsalon seurakuntalaisille sekä AC-Oulu Mika Nurmelalle jalkapallojen 
lahjoittamisesta Tansaniaan lähetystyön hyväksi. Pallot menivät perille 
ja olivat erittäin tervetulleita.

Lähetyssihteeri Kirsi Paavola

Oulunsalon 
seurakunnan 

varhaisnuorten 
kerhotoiminta 

alkaa 
viikolla 3. 

Seuraa ilmoittelua 
Repussa ja kouluilla. 

Lisätietoja 
kerhoista antaa 

 Anneli Nieminen, 
anneli.nieminen@evl.fi.

1453 849.
Uusi ääni to 9.1. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Lähetys
Lähetysilta ke 22.1. klo 18, 
Kauppiaantie.

Muut menot
Salonpään ry:  Seurat su 
12.1. klo 16. Leiri-ilta seurat 
su 26.1. klo 16. 
Kirkonkylän ry: Su 12.1. klo 
16 seurat Tom Huhta, Jari 
Kupsala. Lauluseurat ti 14.1. 
klo 18.30 Karhuoja; Jouko 
Koskelo, Tuomikuja 27.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Matti Keto-
la, kanttorina Tommi Hekka-
la. Tuira 1 ja 2 -rippikouluryh-
mät osallistuvat messuun.
Messu su 12.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustavat 
Jonna Piirainen ja Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Ekorippikouluryhmä 
osallistuu messuun.
Messu su 12.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Lauri Kujala, saarnaa 
Timo Junkkaala, kanttori-
na Taru Ängeslevä. Jaana ja 
Jorma Pulkkinen, laulu. Suo-
men Raamattuopiston Talvi-
päivät.
Messu su 12.1. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 12.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Sanna Tervo, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Rajakylä 1 -rippikouluryhmä 
osallistuu messuun.
Viikkomessu ke 15.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 9.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Miestenpiiri ti 14.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Juha Valppu 
alustaa aiheesta Jeesus lam-
paana ja syntipukkina. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
15.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 16.1. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia siniseen hetkeen 
su 12.1. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Pirjo Mäntyvaara, laulu, 
Raakel Pöyhtäri, urut ja con-
tinuo, Tuuli Leppänen, sello. 
Ohjelma sisältää mm. Bach-
in alttoaariakantaatin. Ks. il-
moitus s. 20 ja lue juttu s. 14.

Diakonia
Tuiran seurakunnan diako-
nian ajanvaraus taloudel-
lisissa asioissa ma 13.1. klo 
9–11, p. 044 3161 412.  Muis-
sa asioissa yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 13.1. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aamupala maksuton. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri ma 13.1. klo 13–15. 
Tervetuloa vuoden ensim-
mäiseen Pateniemen ja He-
rukan diakoniapiiriin diako-
ni Heli Mattilan kotiin,  Vuo-
liaistie 2 b 6 Oulu, suunnitte-
lemaan tulevan vuoden toi-
mintaa! Lisätietoja Heliltä, p. 
040 5747 145.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 15.1. klo 
10, Tuiran kirkko. Aamupala 
maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.1. klo 12, Ra-

jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.

Lähetys
Puutyökerho ma 13.1. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 14.1. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu to 16.1. klo 14.30–
15, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ks. ilmoitus. 
Tarkemmin nettiosoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/ kalenteri/ lapset ja lapsi-
perheet/ Tuiran seurakunta, 
löytyvät päiväkerhot, pyhä-
koulut, perhekerhot, varhais-
kasvatuksen musiikkiryhmät 
ja nuorten kerhot.

Nuoret
Nuortenilta to 9.1. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja: vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Kaijonharjun nuokkarin yö-
kahvila pe 10.1. klo 20–23, 
Kaijonharjun nuorisotila. Yh-
teistyössä kaupungin nuori-
sotoimen kanssa. Ylläriohjel-
manumeroita, pientä purta-
vaa. Lisätietoja: vs. nuoriso-

työnohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus su 12.1. klo 15–
17.30, Tuiran kirkko. Koulu-
tus on alkanut syyskuussa 
2013. Lisätiedot isostoimin-
nasta: Marja Manelius, p. 040 
5245 944.
Nuorten avarit ke 15.1. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Avarit on vapaamuo-
toinen oleskeluilta nuoril-
le. Mahdollisuus pelailla, po-
rista, viettää aikaa yhdessä. 
Tarjolla myös kahvia ja lisuk-
keita. Lisätietoja: vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
16.1. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.

Seniorit
Pyhän Tuomaan seurat to 
16.1. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Seuroissa 
mukana Tuiran seurakunnan 
pastorit Pasi Kurikka ja Pette-
ri Tuulos sekä diakoniatyön-
tekijät Heli Mattila ja Sami 
Riipinen. Ks. ilmoitus.
Seniorien laulupiiri to 23.1. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Laulupuu
parittomien viikkojen torstaina 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3., 27.3., 24.4., 8.5. ja 22.5. klo 14.30, n. puoli tuntia 
kerrallaan, Pyhän Luukkaan kappelissa.
Laulupuu on taaperoikäisten (n. 1–3 -vuotiaiden) mak-
suton musiikkikerho. Laulupuussa elävöitetään laulu-
ja, loruja ja satuja käyttäen apuna esimerkiksi soitti-
mia ja lapsen omia aisteja. Lisäksi liikutaan ja rauhoi-
tutaan yhdessä. Ohjelmassa on niin hengellistä kuin 
muutakin lastenmusiikkia. Lapsi tulee kerhoon aikui-
sen seurassa.
Ilmoittautuminen pastori Jonna Piiraiselle, p. 044 788 
3966 tai jonna.piirainen@evl.fi.

Sururyhmä 
keskiviikkona 5.2. klo 16, Tuiran kirkossa. 

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmä kokoon-
tuu Tuiran kirkolla 6–7 kertaa, puolitoista tuntia kerral-
laan. Tapaamisissa on mahdollisuus käsitellä omaan su-
ruun liittyviä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien 
kanssa. Ryhmässä ovat mukana pastori Jukka Kolmonen 
ja diakonissa Aino-Liisa Ilkko. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 23.1. mennessä 
diakonissa Aino-Liisa Ilkolle, p. 040 7510 064.

Seniorien laulupiiri 
torstaina 23.1. klo 13.30–15 Tuiran kirkossa. 

Laulamme yhteislauluina koululauluja, 
hengellisiä lauluja ja virsiä. 

Tervetuloa laulamaan!
Laulupiiriä johtaa kanttori Pirjo Mäntyvaara. 
Mukana vanhustyön diakoni Paula Kyllönen.

Pyhän Tuomaan seurat 
torstaina 16.1. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa vuoden ensimmäisiin seuroihin Pyhän 
Tuomaan kirkolle. Seuroissa mukana Tuiran seura-
kunnan pastorit Pasi Kurikka ja Petteri Tuulos sekä 
diakoniatyöntekijät Heli Mattila ja Sami Riipinen. 

Linja-autoreitti: 
klo 11.50 Pyhän Luukkaan kappeli (ajaa Kaitoväylää) 
klo 11.55 Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki) 
klo 12.00 Pateniemen kirkko 
klo 12.10 Palokan palvelukeskus 
klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki 
klo 12.30 Tuiran palvelukeskus 
klo 12.35 Tuiran kirkko 
klo 12.40 Alppilan pysäkki (Kaarnatie) 
klo 12.45 Metsolan kartano 
klo 12.50 Pyhän Tuomaan kirkko.
Kotiinlähtö Tuomaalta klo 14.45. 

Lisätietoja diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.
Päiväkerhojen, 

pyhäkoulujen, perhekerhojen 
ja koululaisten kerhojen 

toiminta 
käynnistyy viikoilla 2 ja 3.

 
Tarkemmin nettiosoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/ 

kalenteri/lapset ja lapsiperheet/Tuiran seurakunta.
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.1.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

Hailuoto

Sanajumalanpalvelus su 
12.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Eläkeliitto ti 14.1. klo 11 srk-
salissa.

Viikoittaiset kerhot aloit-
tavat kevätkauden viikolla 
3, paitsi päiväpiiri ja kuoro 
viikolla 4.
Päiväpiiri maanantaisin klo 
13.30–15 palvelukoti Saaren-
kartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 nuorisotila Luu-
kulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin klo 9.30–
11.30 kirkon kerhotilassa.
Kaikenikäisten kaveriker-
ho torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla.

Seurakunnissa tapahtuu 9.–16.1.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Messu su 12.1. klo 10 
Pulkkilan seurakuntata-
lossa. Liturgia Merja Jyrk-
kä, saarna Matti Nuorala. 
Kirkkokahvit ja Herättä-
jän seurat. 
Messu su 12.1. klo 10 
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.  Kirkko-
kahvit.
Messu su 12.1. klo 13 Kes-
tilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 12.1. klo 19 
Piippolan seurakuntako-
dissa. Toimittaa Anneli 
Virtanen, kanttorina Un-
to Määttä. Kirkkokahvit.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 13.1. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori 
Taina Voutilaisen johdolla.

NäKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 16.1. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! 
Opas ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 

PäIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 13.1. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Keskuste-
luryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehille 
ja naisille. 
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset eri-
tyispalvelut.

English Service on Sunday 12th of January at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 12.1. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma-ke, pe klo 10–14, 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaeh-
toistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 48 B, käynti La-
tokartanontien puolelta, puh. 044 316 1720.

Jeesuksen vertaukset pe 10.1. klo 12–13, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Rikas mies ja Lasarus, Ulla Mäkinen. 

Cafe Krypta to 16.1. klo 11–16, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolaisia lei-
vonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vammais-
ten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen 
Lähetysseuran kautta. Kahvila avoinna torstaisin 16.1.–
10.4. klo 11–16. Tervetuloa!

Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Sarastus-kuoron harjoitus ke 15.1. klo 18–20, Heinä-
torin seurakuntatalo. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päi-
vään – laulamalla! Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi 
tai p. 044 3161 729.

JärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 10.1. klo 18, 
Heinätori. Kutsumus ja Kutsu - Noora ja Janne Aitta. 
OPKOn opiskelijailta la 11.1. klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Mielikintie 3. Uskon puolesta, Timo Junkkaala.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 15.1. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Aina Afrikkaan asti, 
Matti ja Ruut Hirvilammi.

Parisuhde

TUNNE HAAVAT – tunnehaavoista toipuminen 
perjantaina 17.1. klo 18–20.30 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. ”Täytyy uskaltaa puhua vaikeista asioista, 
pitää antaa toiselle tilaa ilmaista omia pelkoja ja aja-
tuksia.” Aiheeseen johdattelevat Tomi ja Mervi Hilluk-
kala. Parisuhdeillassa on alussa pientä purtavaa. 

Puhutaan parisuhteesta. Iltojen periaatteena on ollut, 
että keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. 
Illan ohjelma alkaa klo 18 ja päättyy klo 20.30 mennessä. 
Parisuhdeiltojen ajaksi seurakuntamme järjestää las-
tenhoidon seurakunnan tiloissa. Lastenhoitajina toimi-
vat tehtävään koulutetut isoset. Lapsille tarjotaan ilta-
pala.

Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoidon 
varaukset) sähköpostitse Riina Moilaselle: riina.moila-
nen@evl.fi perjantaihin 10.1. mennessä. 
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Lähetystyö ottaa vastaan 
lahjoituksena nuttu- ja suk-
kalankoja. Langat voi tuoda 
seurakuntatoimistoihin. Tie-
dustelut: lähetyssihteeri, p. 
040 820 4301.
Lankapiiri ma 13.1. klo 17 
Pulkkilan kerhotilassa.
Syöpäkerho ti 15.1. klo 12.30 
Rantsilan srk-talossa.
Kirkonkylän diakoniaky-
lätoimikunnan järjestämä 
vierailu ke 15.1. klo 13 Pih-
lajistoon.
Seurakuntakerho  ti 14.1. 
klo 12 Väinölässä, ke 15.1. 
klo 12 Pyhännän srk-talos-
sa, to 16.1. klo 13 Rantsilan 
ja pe 17.1. klo 10 Kestilän srk-

Kastepäivä
lauantaina 1.2. Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastehetket pidetään kello 13 ja kello 15. Kastepäi-
vään tulee ilmoittautua 24.1. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki. 
Ilmoittautumisen jälkeen perheisiin otetaan yhteyt-
tä ja sovitaan kastetilaisuuden yksityiskohdista. Kas-
tetoimitus ja juhla ovat perheille maksuttomia. Kas-
tepäivän järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
mutta sinne ovat tervetulleita kaikkien seurakuntien 
jäsenet, myös Oulun ulkopuolelta. 
Lisätietoja antaa pastori Anna-Mari Heikkinen, 
p. 040 575 2718, anna-mari.heikkinen@evl.fi.

Seurakunnan 
lankanumero 

(08) 8100 565 ja 
faxnro 8100 560 

poistuvat käytöstä.
 Yhteydenotot suoraan 

työntekijöiden 
numeroihin tai 

mobiilivaihteeseen 
p. 044 3340 380.

Musiikkia  
talvipäivän  
siniseen hetkeen
Su 12.1. klo 14 Tuiran kirkossa
Pirjo Mäntyvaara, laulu 
Tuuli Leppänen, sello 
Raakel Pöyhtäri, continuo ja urut 
 
Su 19.1. klo 14 Tuiran kirkossa  
baritoni Aarne Pelkonen  
pianisti Juho Alakärppä
 
Su 26.1. klo 14 Tuiran kirkossa
Fiamma Nova - uusi liekki,  
vanhan musiikin yhtye
 
Su 2.2. klo 15  Oulun tuomiokirkossa 
Cappella pro Vocale

 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

kuva w
w

w.sxc.hu
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www.hailuodonseurakunta.fi
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

A a r o Ku k ko h ov i

Lasten päiväkerhojen ke-
vätkausi on käynnistynyt 
normaalin kerhorytmin mu-
kaan. Lisätietoja kerhoista 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Partiojohtajaseminaari  pe 
10.1. klo 18 srk-talossa. Yh-
teyshenkilöt Markku Korho-
nen ja Markku Tölli.
Lapsiparkki ke 15.1. klo 
12.30–14.30. Ilmoittaudu 
kullekin kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 15.1. 
klo 18.30 srk-talossa.
Perhekerho to 16.1. klo 10 
srk-talossa.
Lumijoella on piispantar-
kastukseen liittyen piispan-
messu ja yleinen tarkastus 
kirkossa su 19.1. klo 10 ja sen 
jälkeen yhteisvastuulounas 
srk-talossa. 
Ystävyyden talo aloittaa ke-
vätkauden pe 31.1.12. klo 10 
srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Pe 10.1. klo 
19 nuortenilta Tervolla. Su 
12.1. klo 12 pyhäkoulu I K&T 
Vanhala II T&I Kämäräinen III 
Lahdenperä ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 13.1. klo 10 puuro-
kerho Tauriaisella. Ke 15.1. 
klo 19 ompeluseurat P&J Jus-
sila. Ma 13.1. klo 19 sisarpiiri.

Kastettu: Elli Sofia Kauppi, Aabel Onni Eemeli Nikola ja 
Joona Matias Koivukari.
Kuollut: Sylvi Annikki Pasanen 94.

eurakunnissa tapahtuu 9.–16.1.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kastetut: Veikko Kauko Iisakki Juntunen (Rantsila), Elvin Eerik Sainila (Kestilä).
Vihityt: Matti Pekka Einari Räty ja Johanna Sofia Rönkkömäki (Pulkkila).
Kuolleet: Iida Elina Makkonen e Rajala 91 (Pyhäntä), Olavi Johannes Oja 86 (Rantsila), 
Kalle Oiva Yrjö Ålander 85 (Pulkkila), Pentti Veikko Jokela 69 (Pulkkila), 
Paavo Heikki Yrttiaho 67 (Kestilä), Raili Tellervo Piippo 60 (Pyhäntä). 

Sanajumalanpalvelus 
su 12.1. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli 
ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.   

Lumijoella on piispantarkastukseen liittyen

piispanmessu ja yleinen 
tarkastus kirkossa 
sunnuntaina 19.1. klo 10 ja 

sen jälkeen yhteisvastuulounas 
seurakuntatalossa. 

klo 16.30 ja kappelikuoro to 
23.1. klo 19 Rantsilan srk-ta-
lossa. Veteraanien lauluryh-
mä pe 17.1. klo 11 ja to 23.11. 
klo 11 Piippolan srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
12.1. klo 12 Kestilän ry:llä. 
Raamattuluokka pe 10.1. 
klo 19 ja seurat su 12.1. klo 

Pytinki-kuoron konsertti Siis sydämestä laulankeskiviikkona 15.1. klo 19 Pulkkilan kirkossa.

talossa.
Laitoshartaudet: Hartaus 
pe 10.1. klo 13 Koivulehdos-
sa ja klo 14 Vaarintalossa se-
kä 16.1. klo 14 Kuurankukas-
sa. Ehtoollishartaus su 12.1. 
klo 14 Pihlajistossa, to 16.1. 
klo 13.15 Nestorissa ja pe 
17.1. klo 14 Pohjantähdessä.
Perhekerho ma 13.1. klo 
10 Rantsilan srk-talossa, ke 
15.1. klo 10 Kestilän kerho-
kodissa ja ma 20.1. klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Päiväkerho to 16.1. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe 
17.1. klo 10 Pulkkilan kerho-
tilassa, ti 21.1. klo 10 ja to 
23.1. klo 10 ja klo 13 Nuppu-
lassa ja 24.1. klo 10 Pyhän-
nän kerhotilassa.
Varhaisnuoret ma 13.1. klo 
13.30 Pulkkilan kerhotilas-
sa ja to 16.1. klo 13.30 Kesti-
län kerhokodissa, ti 21.1. klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa 
ja klo 15 Hovin koululla, ke 
22.1. klo 15.30 ja to 23.1. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la. Tyttökerho ma 20.1. klo 
15.30 ja poikakerho to 23.1. 
klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: To 9.1. veteraani-
kuoro klo 12 ja lapsikuoro 
klo 17 Pyhännän srk-talos-
sa. Lapsikuoro to 9.1. klo 15, 
käsikellokuoro ke 15.1. klo 
9.30 ja kirkkokuoro to 23.1. 
klo 16.30 Pulkkilan srk-ta-
lossa.  Kirkkokuoro ke 15.1. 
klo 18 Kestilän srk-talos-
sa. Veteraanikuoro ke 15.1. 
klo 11, lapsikuoro ke 22.1. 

Siunausta 
alkaneelle 
Uudelle 
vuodelle 

2014 

13 (Juhani Alaranta ja Eero 
Pisilä) Pulkkilan ry:llä.  Seu-
rat su 12.1. klo 16 Pyhännän 
ry:llä. Lauluseurat ke 15.1. 
klo 18.30 Anna ja Juha Lah-
della Pyhännällä. Ompelu-
seurat pe 10.1. klo 19 Rant-
silan ry:llä.
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Seurakunnissa tapahtuu 9.–16.1.2014

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Seurakuntakerho alkaa jäl-
leen 22.1. klo 12.
Varhaisnuorisotyö: Varhais-
nuorten kerhotoiminta jat-
kuu viikolla 2. Lisätietoja ker-
hotoiminnasta ja uusien ker-
holaisten ilmoittautumises-
ta seurakunnan kotisivuilta.
Lähetysvintin toiminta al-
kaa 13.1. klo 12. Tervetuloa.
Partio: Pe 10.1. Pajose-ko-
kous partiojohtajille, pj-op-
pilaille sekä aikuisille johtajil-
le Lumijoen seurakuntatalol-
la, alkaen klo 18 päivällisel-
lä. Ke 15.1. Päivystys Partio-
toimistossa klo 15–17. Ihan 
pihalla -tempaus sudenpen-
nuille ja vanhemmille seura-
kuntatalolla ja sen ympäris-
tössä klo 18–19. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Perheker-
ho to 9.1. klo 10.30 ry:llä. Pu-
hujien ja heidän puolisoi-
densa virkistysilta pe 10.1 
klo 18.30 Kaija ja Tuomo Hil-
liaholla. Nuortenilta la 11.1. 
klo 18.30 ry:llä. Yhteinen py-
häkoulu ja raamattuluokka 
su 12.1. klo 12 ry:llä ja seu-
rat klo 14. Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä seurat 
klo 16 ja 17.30 ry:llä.Varttu-
neiden kerho to 16.1. klo 12 
ry:llä ja sisarilta klo 19 ry:llä.

Kastettu: Kevin Heikki Eliel Kämäräinen, 
Antte Miikkael Saarnio, Eevi Maria Virpi.
Kuollut:  Aino Annikki Timonen 87, 
Toivo Johannes Kankaala, 78.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 
Virasto suljettu 
torstaina 9.1.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 22.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki ja Ilkka Torn-
berg, avustaa Heinijärven 
jumalanpalvelusryhmä.

Kerhoja lapsille
Kädentaitopainotteinen perhekerho keskustan srk-ta-
lolla perjantaisin  klo 9.30–11.30. Hinta 30 €/ perhe. Ker-
ho kokoontuu 10 kertaa kevään aikana: 17.1., 24.1., 31.1., 
7.2., 14.2., 21.2., 14.3., 28.3., 4.4., 25.4.  Mukaan mah-
tuu 10 perhettä.
Musiikkipainotteinen perhekerho Kokkokankaan srk-
keskuksessa torstaisin klo 9.30–11.  Hinta 30 € / perhe. 
Kerho kokoontuu 10 kertaa kevään aikana: 16.1., 23.1., 
30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 13.3., 27.3., 3.4., 10.4. Mukaan 
mahtuu 10 perhettä. 
Musiikkipainotteinen perhekerho Pyhän Kolminaisuu-
den kirkolla keskiviikkoisin  klo 9.30–11. Hinta 30 €/ per-
he. Kerho kokoontuu 10 kertaa kevään aikana: 22.1., 
29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4. Mu-
kaan mahtuu 10 perhettä.
Kädentaitopainotteinen päiväkerho Kokkokankaan 
srk-keskuksessa maanantaisin klo 13–15. Kerho on tar-
koitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Hinta 25 €/ lapsi. Kerho 
kokoontuu 10 kertaa kevään aikana: 20.1., 27.1., 3.2., 
10.2., 17.2., 24.2., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4. Mukaan mah-
tuu 12 lasta. 
Musiikkipainotteinen päiväkerho Pyhän Kolminaisuu-
den kirkolla perjantaisin klo 10–12. Kerho on tarkoitettu 
3–5 vuotiaille lapsille. Hinta 25 €/ lapsi. Kerho kokoon-
tuu 10 kertaa kevään aikana: 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 
21.2., 14.3., 28.3., 4.4., 18.4. Mukaan mahtuu 12 lasta.

Ilmoittautumiset musiikki- ja kädentaitopainotteisiin 
päivä- ja perhekerhoihin seurakunnan sähköisen ilmoit-
tautumisen kautta: www.kempeleenseurakunta.fi/il-
moittautuminen.

Nuttukerho ma 13.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kevätkausi alkaa ti 
14.1. 
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan palaveri 16.1. 
klo 14 Kirkonkylän srk-ko-
dilla.

Askeleet pe 17.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamukahvila ma 13.1. klo 10 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 16.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 23.1. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Oma Hetki -ryhmä to 23.1. 
klo 12.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Kyyti tarvittaes-
sa klo 12.15 Keskustan srk-ta-
lolta.
Varhaisnuoret: kerhot aloit-
tavat kevätkauden vko 3. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset.
Kerhonohjaajien starttipäi-
vä 11.1. Kokkokankaan srk-
keskuksessa klo 10–14. Var-
haisnuorten kevätleirin isos-
hakemuksia saa Matilta, ha-
kemukset Matille viimeis-
tään 26.1. Yövalvoja- ja iso-
jenisohakemukset (vapaa 
hakemus) sähköisesti mati-
as.jurmu@evl.fi viimeistään 
26.1.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa.
Kastetut: Helvi Hilla Inkeri 
Kovalainen, Ruben Aarni Mi-
kael Kinnunen, Niilo Eeme-
li Kytölä, Saga Sofia Pohjo-
la, Vilma Oona Elina Törrö, 
Saga Inkeri Antintytär Räsä-
nen, Onni Johannes Kukko-
nen, Aada Aino Anneli Jun-
tunen.
Kuollut: Leo Brunni 86, Leila 
Marketta Kanniainen s. Moi-
lanen 64, Terho Ilmari Lauk-

Kirkkoherranvirasto on 
kiinni to 9.1.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Päivä- ja perhekerhot aloit-
tavat kevätkauden 7.1. alka-
en. Perhekerhot: www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet.
Kirkkokuoro ke 15.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Perhemessu su 12.1. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu Riihimäki, avustaa Paulus Pik-
karainen, diakoni Saija Kivelä, kanttori Eija Savo-
lainen.  Kasteen sunnuntai. Perhemes-
sussa otetaan käyttöön seu-
rakuntamme kastepuu. 
Seuraavan vuoden ai-
kana kastepuuhun saa 
oman nimikoidun leh-
den jokainen kastet-
tu seurakuntalainen. 
Lämpimästi tervetu-
loa iloitsemaan yhtei-
sestä messusta ja kas-
teen ihmeestä.

ka 88, Eino Ilmari Lehtosaa-
ri 87.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 
10.1. klo 18 yhteinen aloitus-
raamattuluokka ry:llä. Nuor-
tenilta pe 10.1. klo 19 ry:llä. 
Seurat, laulutuokio ja iltaky-

lä su 12.1. klo 16 ry:llä. Päivä-
kerho alkavat ma 13.1.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.1. klo 19, 
Loilanmutka 6. Seurat su 
12.1. klo 16 ry:llä. Sisarilta ma 
13.1. klo 18 ry:llä.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kir-
kon jumalanpalvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Tulossa:

”Solmuja parisuhteessa”
-parisuhdekurssi

Jos suhteessanne on kriisinpoikasta, johon ei  tunnu 
löytyvän ratkaisua, olette tervetulleita Solmuja pari-
suhteessa -kurssille.
Ryhmään otetaan neljä paria Limingan rovastikunnan 
alueelta ja kokoonnutaan seitsemän kertaa. Kurssi ai-
ka 13.3.–7.5.; kolme iltaa ja kaksi lauantaita.

Vetäjinä:
diakonissa-esh Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 ja
seurakuntapastori Kimmo Helomaa, p. 044 7521 231.
     

Järjestää Limingan seurakunta

äitiverkkoryhmä 2014
aloittaa kokoontumiset jälleen 

Tupoksen Vanamossa (Kauppakaari 1). 

Kokoontumiskerrat: 
28.1. Tutustuminen ja toiveet
4.2. Parisuhteen hoitaminen

11.2. Tarjolla elämyksiä
18.2. Lapsen tunnetilojen tukeminen

25.2. Vanhemmaksi kasvaminen ja muutokset
11.3. Omat voimavarat

Ryhmän ohjaajina:

diakoni Ritva Sassali, Limingan seurakunnasta, 
psykologi Laila Vainio, Limingan terveyskeskuksesta ja 

perhetyöntekijä Erja Vainiokangas, Neuvolasta.

Ryhmään kutsutaan mm. äitejä, jotka ovat tällä 
hetkellä kotona pienten lasten kanssa. Toivomme 
sitoutumista ryhmään tutustumiskerran jälkeen. 

Lastenhoito järjestetty. 
Ilmoittautumiset: 17. tammikuuta mennessä 

laila.vainio@liminka.fi 
tai ritva.sassali@evl.fi,  p. 044 7521 227.

Tervetuloa!

w w w. sxc . hu w w w. sxc . hu
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Tyrnävän seurakunnan 

tarinakirjahanke
Helmikuun 20. päivänä vuonna 2014 tulee kuluneeksi 
125 vuotta siitä, kun Tyrnävän seurakunta on erotet-
tu itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Limingasta. Juh-
lavuoteen liittyen seurakunnassa on käynnistetty ta-
rinakirjan kokoamishanke. 
 Kutsumme avustajiksi hankkeeseen kaikkia asiasta 
kiinnostuneita seurakuntalaisia, jotka asuvat Tyrnä-
vällä tai ovat jo muuttaneet muualle. Toivomme muis-
teluksia ja kuva-aineistoa esimerkiksi papeista ja kant-
toreista, erilaisista kirkollisista toimituksista, jumalan-
palveluksista, rippikoulusta, kinkereiltä ja leireiltä se-
kä muusta seurakunnan toiminnasta. 
 Tarinoita ja muisteluksia sekä kuva-aineistoa voi toi-
mittaa 20.1.2014 mennessä kirkkoherranvirastoon tai 
lähettää sähköpostilla osoitteeseen timo.liikanen@
evl.fi.

Valmisteilla olevasta Alasaarelan veljesten toimit-
tamasta tarinakirjasta on ilmestynyt ensimmäinen 
nettiversio, mutta vielä ehdit toimittaa omia muis-
teluksiasi kirjaa varten. Käy lukemassa tarinakirjaa 
kotisivultamme www.tyrnavanseurakunta.fi.

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Inni Maria 
Riekki, Senni Meea Beata 
Laurila, Vilho Pauli Benja-
min Saarela, Leo Luis Sa-
kari Toivoniemi, Joonatan 
Juhana Ylikulju, Eveliina 
Auroora Karppinen.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Niilo Valtteri 
Laurila, Niilo Oliver Väy-
rynen. 
Kuollut: 
Urpo Olavi Määttä 74, 
Sulo Arvi  Kalervo 
Keränen 70.

Messu  su 12.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.

Hartaus to 9.1. klo 14 Helmin 
kodissa, Tarja Pyy.
Aikuisten raamattupiiri su 
12.1. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Ke-
vätkauden aloitus.
Hartaus ma 13.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Hartaus ti 14.1. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
14.1. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 14.1. klo 15 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Siioninvirsiseurat ti 14.1. klo 
19 seurakuntatalossa, Matti 
Nuorala, Jouni Heikkinen. 
Herättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
klo 18.
Hartaus ke 15.1. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.

Hartaus ke 15.1. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 15.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 16.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Tarja Pyy. 
Iltahartaus to 16.1. klo 19 
Rokualla.
Suomen Lähetysseuran 
ajankohtaispäivä la 25.1. 
Kiimingin Jäälin kappelissa. 
Päivä on tarkoitettu kaikil-
le kiinnostuneille seurakun-
talaisille ja työntekijöille. Il-

Messu su 12.1. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumi-
aho.

Hartaus to 9.1. klo 13 Mänty-
rinteellä. Diakoniakylätoimi-
kunta tarjoaa kahvit.
Nuttupiiri aloittaa "puikko-
jen heiluttelut" heti loppiai-
sen jälkeen to 9.1. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa. Tervetuloa uudella 
innolla aloittamaan/jatka-
maan hyvän tekemistä niin 
Suomeen kuin Etiopiaan.
Diakoniatyöntekijä päivys-
tää poikkeuksellisesti tiistai-
na 14.1. klo 9–10.30 Temmek-
sen srk-talolla. Käynti pihan 
puolelta.
Seurakuntakerho ti 14.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari ke 15.1. klo 
9 Tyrnävän srk-talon takka-
huoneessa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu jälleen Pyhän 
kirjan ääreen Leilan opastuk-
sella to 16.1. klo 18. Paikkana 
tuttuun tapaan Temmeksen 
seurakuntatalo.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 10.1. klo 19. Puu-
jaakola-Jokisilta Hintsalal-
la (Lukkarinkaari 4), Ylipää 
Laurilalla (Isosuontie 11), Ko-
timetsä Laurilalla (Horsma-
polku 2), Leppioja-Seppälä 
Nissilällä (Kiurukiuja 2), Ko-

tihalme Kämäräisellä (Kärry-
kuja 2), Markkuu Lumijärvel-
lä (Palontie 8), Keskikylä Iko-
lalla (Keskikyläntie 26). Su 
12.1. klo 14.30 hartaus Villa-
Tyrnissä ja yhteinen kodinilta 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 10.1. klo 19 
Loilanmutka 6. Seurat su 
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KIITOKSET
 Kaikille, jotka lahjoittivat kuivaelintarvikkeita jaet-
tavaksi tyrnäväläisille perheille jouluna 2013. Kasseja 
kertyi 44, jotka otettiin kiitollisina vastaan.
 Kaikille, jotka lahjoittivat tavaroita, leivonnaisia ja 
käsitöitä Temmeksen ja Tyrnävän joulumyyjäisiin.
 Teille ihanille ja ahkerille diakoniakylätoimikuntien 
ja lähetyksen vapaaehtoisille, jotka olette taloudelli-
sesti auttaneet lähimmäisiä niin lähellä kuin kaukana.

12.1. klo 16 ry:llä. Sisarilta ma 
13.1. klo 18 ry:llä.

moittautuminen erityisruo-
kavalioineen torstaihin 16.1. 
mennessä. Tiedustelut ja il-
moittautuminen lähetyssih-
teeri Anja Hämäläinen, p. 
040 5629 131.
Kuorot: Ke 15.1. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Päivä-
kerhot jatkuvat viikoilla 2–3, 
perhekerhot viikolla 3.
Nuoret/rippikoulut: Yökah-
vila Valopilikku la 11.1. klo 
19–24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: R. ja J. Sorosel-
la ja Savelalla. La 11.1. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Ylikulju ja 7.–8.-lk 
Filppula. Su 12.1. klo 17 lau-

lutuokio ja seurat ry:llä. To 
16.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 10.1. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. Su 12.1. klo 17 
seurat ry:llä. 

Pyydämme ystävällisesti 
joulun aikaan hautausmaalle

kynttilöitä vieneitä mahdollisuuksiensa 
mukaan huolehtimaan kynttilöiden  jätteet  
haudoilta niille varattuihin keräysastioihin. 
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Riki Sorsa sai laulun 
lahjan takaisin
Vakava sairaus nosti 
hengelliset asiat 
tärkeämmiksi laulajan 
elämässä. Kurkkusyövästä 
selvinnyt Sorsa palaa 
levyille ja lavoille uudella 
äänellään.

Riki Sorsa palasi viime 
vuonna julkisuuteen pit-
kän hiljaisuuden jälkeen. 
Hän on konsertoinut, jul-

kaissut uuden levyn ja laulanut 
kolmen muun tunnetun suoma-
laisen laulajan kanssa hengellisiä 
kappaleita sisältävällä Toivon lau-
luja -levyllä.

Sorsa vakuuttaa, että hänelle 
oli luontevaa osallistua hengelli-
sen levyn tekemiseen.

– Olen aina laulanut hengel-
lisiä lauluja, vaikka en olekaan 
leimautunut gospel-muusikoksi. 
Esimerkiksi Myrskyn silmässä, 
Muuttohaukka ja Haltuus annan 
sydämein ovat selvästi hengellisiä 
kappaleita.

– On hyvä, että en ole saanut 
mitään leimaa. Ihmiset saavat it-
se määritellä, mikä sopii heille ja 
heidän mielentilaansa.

Sorsa huomauttaa, ettei hän 
halua tehdä voimakkaan todista-
via lauluja.

– Haluan vain jakaa Jumalal-
ta saatua laulun lahjaa. Haluan 
myös laulaa tärkeistä asioista.

Sairaus muutti 
tärkeysjärjestystä
Muusikon usean vuoden hiljai-
suus johtui vakavasta sairaudes-
ta. Sorsa sairastui kurkkusyöpään 
vuonna 2006.

– Minulle sanottiin, että en 

pysty enää koskaan laulamaan.
Kuoleman lähellä käyminen 

muutti asioiden tärkeysjärjestys-
tä laulajan elämässä.

– Tärkeintä minulle on aina 
ollut perheeni ja toisena on tul-
lut urani. Aikaisemmin en paljon 
muita asioita ajatellutkaan.

– Silmäni ovat auenneet näke-
mään paljon muutakin. Nyt esi-
merkiksi hengelliset asiat ovat 
nousseet tärkeämmiksi.

Sairaalan syöpäosastolla kuo-
lema oli jatkuvasti läsnä. Koke-
mus on tuonut laulajalle uuden 
näkökulman kuolemaan.

– Olen ymmärtänyt, että sekin 
kuuluu elämään. Ajatus siitä, että 
minäkin voin kuolla, tuli konk-
reettiseksi.

Vakavan sairauden aikana Sor-
sa rukoili.

– Sain siitä mielenrauhaa. 
Huomasin, että joku kuuntelee 
minua.

kuuluisuus 
auttoi auttamaan
Sorsa arvelee nykyään huomioi-
vansa muita ihmisiä enemmän 
kuin ennen.

– Olen tosin aina ollut mie-

Riki Sorsa

• Syntyi Helsingissä vuonna 1952.

• Nousi laajasti tunnetuksi kappaleellaan Reggae OK, joka edusti  

 Suomea Euroviisuissa vuonna 1981.

• Tunnettuja hittejä ovat muun muassa Muuttohaukka, 

 Haaveissa vainko oot mun, Joki ja Myrskyn silmä.

• 12 julkaistua pitkäsoittoa.

• Naimisissa, kaksi aikuista lasta.

Haluan vain jakaa 
Jumalalta saatua 
laulun lahjaa.

lestäni aika empaattinen ja pyr-
kinyt saamaan hyvää aikaiseksi. 
Minulla on hyvä omatunto siitä, 
mitä olen tehnyt.

Sairaalassa Sorsa huomasi, että 
hän pystyi auttamaan muita sai-
rastuneita.

– Ihmisten oli helppo puhua 
minulle, koska olen tunnettu.

Kun Sorsa alkoi toipua sairau-
destaan, hän palasi lavoille erilai-
sessa roolissa kuin ennen.

– Olen kiertänyt erilaisissa ta-
pahtumissa Syöpäyhdistyksen pr-
miehenä. Olen keskustellut ih-
misten kanssa ja jakanut omaa 
tarinaani.

– Olin ihmisten keskellä myös 
silloin, kun en pystynyt laula-
maan.

Pikkuhiljaa puhekyky alkoi 
palata. Silloin Sorsa alkoi kokeil-
la jos laulaminenkin onnistuisi.

– Jouduin opettelemaan lau-
lamisen uudestaan, samoin kuin 
oikeastaan koko elämän.

uusi ääni 
ja uusi tyyli
Laulaja aloittelee uraansa uudel-
leen.

– Minulla on paljon annetta-
vaa nyt, kun sain laulun lahjan ta-
kaisin.

Sorsalta ilmestyi uusi levy lo-
kakuussa, ensimmäistä kertaa 
kolmeentoista vuoteen. Hän tul-
kitsee ensimmäisellä cover-levyl-
lään suomalaisia klassikoita.

– Ääneni on nyt erilainen ja 
laulutyylinikin on muuttunut. 
Myös levy on aivan uutta minua. 
Kappaleissa on jazzahtava sävy.

Vaikka Sorsa pystyykin jälleen 
laulamaan, hän ei enää aio tehdä 
kiertueita.

– Yksittäiset konsertit onnis-
tuvat, mutta pidempiä kiertueita 
terveyteni ei kestä.

Sorsa kokee rauhallisemman 
tahdin hyväksi asiaksi.

– Laulaminen on nyt helpom-
paa, kun ei ole enää paineita sa-
malla tavalla kuin ennen.

Toiveissa on päästä tekemään 
vielä kaksi tai kolme levyä lisää.

– Keikkojakin edelleen vedän. 
Tulen varmasti käymään Oulus-
sakin, hän lupaa.

kaiSa aNTTila

Suosikkisananlaskuni KATRI HAAPAKORVA
Nuorisotyönohjaaja, Haukiputaan seurakunta

Sananl. 19:21
Ihminen kaavailee monenlaista, 
mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Tämä sananlasku on tullut todistettua hyvin usein niin ilossa kuin su-
russakin. Omat unelmat ja suunnitelmat ovat olleet korkealla, mutta 
siinä vaiheessa kun Jumala tahtoo toisin, ei omista suunnitelmista ole 
enää mihinkään. Silloin on vain luotettava Herran tahtoon ja heittäy-
dyttävä pyhään huolettomuuteen.

Kerran kävi niinkin, että olin suunnitellut mielestäni mahtavan 
hartauden ja kun aloitin hartauden pidon, puhuinkin aivan eri asias-
ta ja luin aivan toisen Raamatun kohdan kuin olin suunnitellut. Jäl-
keenpäin huomasin, että ”uusi” hartauteni oli sopivampi kuulijoiden 
elämäntilanteeseen. 

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Olen käyttänyt tätä sananlaskua omin sanoin jo vuosia. Tapaan sanoa: 
”Kyllä Jumala huolen omistaan pittää.” Toistelen tätä usein tilanteis-
sa, joissa mikään ei ole yhtään varmaa tai kun ei voi tietää tulevasta. 
Joskus tokaisen myös, että ”Herran haltuun”.

riku SeiloNeN
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Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.


