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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Tyhjä kalenteri innostaa tekemään suunnitelmia uu-

delle vuodelle: tuohon sopii sählyvuoro, lauantaisin 

alan lenkkeillä, tuossa opiskelen espanjaa. Sauhut-

telu loppuu, kilot karisevat. 

Saamattomuus tai epärealistiset odotukset ovat jo vie-

neet osan uudenvuodenlupauksista karille, mutta moni 

jatkaa motivoituneena kohti tavoitettaan.

Ilman uudenvuodenlupauksiakin vuosi tietää monelle 

seurakuntalaiselle mukanaan uudenlaista sopeutumista, 

tuoreita mahdollisuuksia, ennalta arvaamattomia haas-

teita.

Elämän polulla kohdataan iloja ja suruja: yksi saa syliinsä 

vauvan, toinen joutuu suremaan menettämäänsä läheistä. 

Kolmas miettii miten järjestää elämän palaset uudelleen 

eron jälkeen. Neljänneltä lähtee työpaikka alta.

Moni seurakuntakin on uuden ajanjakson edessä: Tui-

rassa jo totutellaan uuteen kirkkoherraan, Oulujoella 

uuden kirkkoherran virkaanasettaminen tapahtuu vielä 

tammikuun aikana. Oulunsalon kirkkoherra jää eläkkeelle 

viikonvaihteessa ja Kempeleessäkin on edessä kirkkoher-

ran viran täyttäminen.

Vuodenvaihteessa tuli voimaan joukko lakeja, veroja ja 

uudistuksia: esimerkiksi polttoainevero kovenee, toimeen-

tulotuen perusosa nousee, terveyskeskuksensa saa valita 

itse, työtön saa ansaita 300 euroa kuukaudessa.

Yhteisvastuukeräyksellä on uusi teema, ja parhaillaan 

mietitään hyväksi havaittujen tapahtumien rinnalle myös 

uusia täkyjä, joilla innostetaan ihmiset mukaan kerää-

mään varoja hyvään tarkoitukseen.

Uusia kasvoja etsitään ehdolle syksyn seurakuntavaalei-

hin. Vaalit ovat uudenlainen kokemus myös niille 16 vuot-

ta täyttäneille seurakunnan jäsenille, jotka pääsevät ensi 

kertaa äänestämään.

Uusia vapaaehtoisen tekemisen paikkoja löytyy vapaa-

ehtoistoiminnan Suurella sydämellä-sivustolta.

Poimitaan vuoden varrelta omat uudet ilonaiheemme.

Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet

Muut mediat
On aSiOiTa ja kokemuksia, jotka kuulu-
vat vain omalle mielelle. Niistä rakentuu 
ihmisen salainen maailma, jonne voi ve-
täytyä lepäämään ja miettimään tullak-
seen taas ulos kohtaamaan elämää. (…) 
Jos kaikki on kuvattu ja julkisesti jaettu, 
usein jopa kesken varsinaisen kokemisen, 
ihminen ohenee kuin digikuva, jonka voi 
pyyhkäistä pois parilla klikkauksella. 

Toimittaja Freija Özcan 
Sana-lehdessä 9.1.2014 

LUOjan SUUnniTeLMa on elävä ja jous-
tava kudos, ei jäykkä economy-luokan ai-
kataulu, josta kerran myöhästynyt me-
nettää kaikki jatkoyhteytensä ja mahdol-
lisuutensa.

Eija-Riitta Korhola 
Askel-lehdessä 1/2014

VaiKKei ehKä iTSe kokisi joka vuosi saa-
vansa kirkosta mitään, joku toinen saa, 
vaikkapa diakoniatyöntekijän vastaan-
otolla tai rippileirillä. Kirkollisveroa voi 
siksi maksaa ihan iloisesti.

Toimittaja Johannes Ijäs 
Kotimaa-lehdessä 9.1.2014

ParhaiMMiLLaan raKKaUS on sitä yli-
määräistä hyvää, jolla me arkisen elämän 
keskellä hoidamme toisiamme. Aikamme 
ongelma on jatkuvasti kiristyvä kilpailu, 
joka imee kasvattajilta voimat. Reserviin 
ei jää sitä ”ylimääräistä hyvää”. Siksi ongel-
maksemme on tullut nuorten syrjäytymi-
nen yhteiskunnasta, elämästä ja itsestään.

Matti Boisman 
Hengellisessä Kuukausilehdessä 1/2014

KUiTenKin näyTTää siltä, että on ole-
massa jokin suppea sektori sekä vauvoille 
että aikuisille, jossa eräänlaiset optimaa-
liset ihmiset ovat. (…) Helposti sulavia, 
harmittomia, häiriöttömiä ihmisiä. Ei saa 
poiketa ruodusta, ei erottua liikaa mas-
sasta, ei olla häiritsevän erilainen, ei pila-
ta katukuvaa, ei aiheuttaa vaivaantumis-
ta, ei häiritä tasaista arkea.

(…) Kristityn tehtävä ei voi olla olla 
helppo ihminen. Kristinuskon koko idea 
on ravistella vinoutuneita valtarakentei-
ta. Sytyttää tuleen kokoon kuivunut sys-
teemi. Sytyttää tuleen kokoon kuivuneet 
asenteet. Jos kristitty ei uskalla puhua ää-
neen, kuka sitten? 

Kaisa Vanhala blogissaan 
Seurakuntalaisessa 7.1.2014

 aatoksia

höyhen jumalan 
henkäyksessä 

Hildegard Bingeniläinen, kes-
kiajan suuri naismystikko, sä-
veltäjä ja filosofi kuvaili itsensä 
usein höyheneksi, jota Jumalan 

Henki kuljettaa. Hildegard oli 1100 lu-
vun vaikutusvaltainen merkkihenkilö, 
luostarin päällikkö, vaikuttaja. Hänen 
mielipiteitään kysyttiin ja kuunneltiin, 
hän oli kirjeenvaihdossa hallitsijoiden 
ja paavien kanssa. 

Kun tämä määrätietoinen nainen 
koki olevansa Jumalan asialla ja oi-
keassa, hän oli valmis puolustamaan 
näkemyksiä katsomatta lainkaan vas-
taväittäjän asemaa. Sil-
ti, hän oli Herransa nöy-
rä palvelija ja kirjoitti: 
”Kuuntele; olipa kerran 
kuningas. Hän istui val-
taistuimellaan hienossa 
linnassa. Lattialla oli pie-
ni höyhen. Kuningas nos-
ti sen huulilleen ja käski 
sen lentää. Ja höyhen len-
si. Ei omasta voimastaan, 
vaan koska ilma kantoi si-
tä mukanaan. Niin minä-
kin olen höyhen Jumalan 
henkäyksessä.”

Nautin lukea Hildegardin kirjoituk-
sia, hänen omaperäistä filosofiaansa ja 
hämmästyttävän tasa-arvoista teologi-
aansa. Rentoudun usein hänen musiik-
kiaan kuuntelemalla ja taidokkaasti sä-
velletyt ja sanoitetut teokset ovat mi-
nulle hengellistä ravintoa.

Kuitenkin, höyhen vertauskuvana 
tuo mieleen muitakin kuin keskiajan 
yläluokkalaisia nunnia. On eri asia an-
tautua vapaehtoisesti kuljetettavaksi 
kuin olla elämän riepoteltavana. 

Työstäni johtuen kohtaan joskus ih-
misiä, joiden päätösvalta omassa elä-
mässään on minimaalista. Paperitto-

mien perheiden lapset ovat melkein 
poikkeuksetta tien päällä omasta tah-
dostan riippumatta. Mikään maalli-

nen taho ei heistä huo-
lehdi, välillä tuntuu, ettei 
kukaan oikeastaan välitä 
heistä, ei kukaan edes ha-
lua  tietää heidän olemas-
saolostaan. Kenties hei-
dän vanhempansa ovat 
lähteneet kotimaastaan 
paremman elämän toi-
veessa, mutta pääsääntöi-
sesti parempi elämä jää 
haaveeksi ja lapsia ei kul-
jetakaan lempeä henkäys, 
vaan hirmumyrsky. Eikä 
mainittu ryhmä ole ainoa 

esimerkki. Sänkyihin sidotut vanhuk-
set, pusikosta löydetyt, pahoinpidellyt 
vauvat, tavallinen Etelä-Sudanin per-
he, joka jää uuden valtion uusien val-
tapelien jalkoihin. Esimerkkejä on va-
litettavan monia.

Hildegard, vapaaehtoinen höy-
hen Jumalan lempeässä henkäyksessä 
on Herran seuraaja, esimerkki kristi-
tyille. Hirmumyrskyn riepoteltavassa 
höyhenessä taas kristitty voi kohdata 
itse Herran Kristuksen. Jos on valp-
paana ja kulkee silmät auki, valvoen.

ArpAd KovAcS
Kansainvälisen työn pappi

Mikään maallinen 
taho ei heistä 
huolehdi, välillä 
tuntuu, ettei 
kukaan oikeastaan 
välitä heistä, ei 
kukaan edes halua  
tietää heidän 
olemassaolostaan.
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Sanojen ja tekojen 
ristiriita on suurta 
epäluottamusta herättävä 
asia kenen tahansa 
johtajan kohdalla, sanoo 
Kirkon tutkimuskeskuksen 
vt. johtaja hanna 
Salomäki. 

Vanhoillislestadiolaisen 
liik keen johtoon seuraa-
vaksi valittaviin henki-
löihin kohdistuu suuria 

odotuksia, sanoo Kirkon tutki-
muskeskuksen vt. johtaja Hanna 
Salomäki. 

Salomäen mukaan erityises-
ti pedofilian suhteen uusien joh-
tajien kannanottoja kuunnellaan 
tarkasti.

– Tällä hetkellä voimakas odo-
tusarvo on, että liikkeen käy-
täntöjen muutoksesta saataisiin 
näyttöä.

Loppuvuodesta uutisoitiin, 
että Suomen rauhanyhdistysten 
keskusyhdistyksen (SRK) pää-
sihteeri Tuomas Hänninen eroaa 
tehtävästään terveyssyistä. Myös 
SRK:n johtokunnan puheenjoh-
taja Olavi Voittonen vahvisti jät-
tävänsä tehtävänsä ensi kesänä.  

SRK:n mukaan eroihin ei liity 
dramatiikkaa. Julkista keskuste-
lua Voittosen ja Hännisen riittä-
mättömänä pidetystä toiminnas-
ta lasten hyväksikäyttötapausten 
käsittelyssä ja niistä tiedottami-
sessa on kuitenkin käyty viime 
aikoina vilkkaasti. Salomäki us-
koo, että tämä ei ole voinut olla 
vaikuttamatta myöskään liikkeen 
rivijäseniin. 

– Sanojen ja tekojen ristiriita 
on ilman muuta iso epäluotta-
muskysymys, kenen tahansa joh-
tajan kohdalla, Salomäki sanoo. 

Salomäen mukaan pedofilia 
on lisäksi niin tunteita herättävä 
asia, että sen aiheuttama julkinen 
paine on valtava.

– Puheenjohtajan teot ja teke-
mättä jättämiset ilmi tulleiden 
hyväksikäyttötapausten käsitte-
lyssä ovat kuormittaneet liikettä.

Salomäen mukaan kohun ai-
kana vastuunkantajina olleiden 
henkilöiden vaihtuminen voi ol-
la herätysliikkeen kannalta hy-
vä asia. Liikkeelle on eduksi, jos 
sen johtohahmoihin ei enää liite-
tä mielikuvia lasten hyväksikäy-
tön vähättelystä tai villaisella pai-
namisesta.

– Uusilla johtajilla on mahdol-
lisuus aloittaa puhtaalta pöydältä, 
Salomäki muotoilee.

radikaalia muutosta 
ei odotettavissa
Vaikka SRK:n johto uudistuu 
ja päässee samalla osin vanhas-
ta painolastista, Salomäki ei us-

Vanhoillislestadiolaisten puheenjohtajan 
Olavi Voittosen näkemyksen mukaan lii-
ke ei ole kokemassa laajaa murrosta, vaik-
ka ”jotkut vaativat muutosta liikkeen 

opillisiinkin kysymyksiin”.
– Jumalan sanasta nousevat uskon ja elämän 

käsitykset tulevat säilymään muuttumattomina.
Voittosen mielestä liikkeen piiristä julkisuu-

teen nousseet eriävät mielipiteet vanhoillislesta-
diolaisuuden opista puhuvat omaa kieltään kom-
mentoijista.

– Jos olen havainnut oikein, eräät henkilöt ovat 
vanhoillislestadiolaisuudelle vieraine elämänkäsi-
tyksineen jättämässä liikkeen.

Voittonen ei pidä keskustelua kuitenkaan uh-
kana liikkeelle.

– Uskon, että nyt käytävä keskustelu muodos-
tuu perimmältään siunaukseksi. Sen myötä jokai-
nen vanhoillislestadiolainen joutuu selvittämään 
itselleen, miten uskoo ja elää.

KATI LUoMA

Uudet SrK-johtajat  
suurten odotusten edessä

ko radikaaliin muutokseen liik-
keen vallitsevissa käytännöissä. 
Hänen mukaansa vanha koneis-
to on yhä olemassa ja uudet joh-
tohahmot edustavat todennäköi-
sesti samaa linjaa

– Uudentyyppiset äänet eivät 
ole päässeet liikkeessä vaikut-
taviin asemiin, puhumattakaan 
valtakunnallisista johtotehtävis-
tä.

Tähän asti toisinajattelu tai 
mielipiteiden kirjo ei Salomäen 
mukaan ole ollut liikkeen keski-
näisen keskustelun lähtökohta. 
Ennemminkin on vaalittu ja vaa-
dittu yksimielisyyttä.

Muutoksen puhuri on kuiten-

kin alkanut väistämättä puhal-
taa myös vanhoillislestadiolais-
ten keskuudessa. 

Murroskaudesta kertoo Sa-
lomäen mukaan esimerkiksi in-
ternetin kautta purkautunut kes-
kustelu. Osa liikkeen jäsenistä 
on esittänyt verkossa ja tiedotus-
välineissä anonyymiä kritiikkiä 

muun muassa ehkäisykiellosta. 
– Liikkeen hajanaisuus on tul-

lut esiin vahvemmin kuin ennen. 
On selvä, että yli 100 000 henki-
lön yhteisössä on monenlaisia aja-
tuksia.

Aivan muutoksen ulottumat-
tomiin ei ole jäänyt liikkeen ylin 
johtokaan.

– Myös virallinen taho on jou-
tunut ottamaan kantaa ajankoh-
taisiin tapahtumiin ja reagoi-
maan ulkoa tuleviin paineisiin, 
Salomäki sanoo.

KATI LUoMA

Vanhoillislestadiolaisten puheenjohtaja Olavi Voittonen (keskellä) jättää tehtävänsä ensi kesänä. Voittonen osallistui loppiaisena kirkkoherra Niilo Pesosen 
virkaanasettamismessuun Pyhän Tuomaan kirkossa.

Voittonen: 
”Keskustelu on siunaus”

On selvä, että yli 
100 000 henkilön 
yhteisössä on 
monenlaisia 
ajatuksia.

Hanna Salomäki

E l s i  S a l ovaa ra



4    Nro 2     16.–23.1.2014

julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Siikalatva, Tuira ja Tyrnävä sekä Oulu (Hau-
kipudas, Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, Oulunsalo ja Tuira) 
ilmestyminen 
Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, 
kesällä joka toinen viikko. 
jakelu 
Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella
Vt. päätoimittaja
Minna Kolistaja, p. 040 5297 558 
Toimitussihteeri
Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittajat
Katja Kiiskinen, p. 044 5626 449
Kati Luoma, p. 044 5626 456
Riitta Hirvonen (työloma 28.2.2014 asti)
Pekka Helin (vuorotteluvapaa 30.6.2014 asti)
Ulkoasu 
Mari Lähteenmaa
Sähköpostit
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi

Osoite 
PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs)
Puhelin 
(08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu ja näköislehti 
www.rauhantervehdys.fi
Facebook 
www.facebook.com/rauhantervehdys
Tilaaminen ja osoitteenmuutokset 
Kotimaa Oy tilauspalvelut 
p. 020 7542 333, tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Tilaushinnat Seurakunnille 10,35 € + alv 10% / 
kotitalous, yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €, 6 kk 
22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %
jakeluhuomautukset 
Jos et ole saanut lehteä, tai se on tullut myöhässä, 
ota yhteyttä: jakelupalaute@kotimaa.fi. 
Jos et halua ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja 
osoitteesi p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute.
ilmoitustilan myynti 
Kotimaa Oy / Pirjo Teva 020 754 2284, 
040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ilmoitusten valmistus ja vastaanotto  
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen 
p. 020 7542 273, faksi 020 7542 343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

toimitus@rauhantervehdys.fi Postia
Lapsen usko

Vuoden viimeisenä päi-
vänä mietin, mikä olisi 
sopiva syntymäpäivä-
lahja nuorimman lap-

senlapseni täyttäessä 6 vuotta. 
Vuosi sitten, Tuomaksen 

täyttäessä 5 vuotta, erehdyin 
lahjavalinnassani täydellisesti. 
Ajattelin, että kun tänään am-
mutaan uuden vuoden kun-
niaksi ilotulitusraketteja, niin 
ostanpa rakettipakkauksen. 

Syntymäpäiväsankari ava-
si lahjapakkauksen ja oli hyvin 
pettynyt saamaansa lahjaan. 
Tuomas katsoi isoisää ja näytti 
ajattelevan: ”Noin vanha mies 
ja ostaa noin typerän lahjan.”

Kyselin, miksi lahja ei miel-
lyttänyt. Tuomas oli huolis-

saan siitä, onnistuuko Tai-
vaan isä väistelemään kaikki 
meidän taivaalle ampumam-
me raketit!

Täytyy myöntää, että tätä 
seikkaa ei isoisä tullut ajatel-
leeksi. 

Voiko parempaa esimerk-
kiä lapsen uskosta ollakaan? 
Kuinka tärkeää tällainen lap-
sen usko on meille kaikille. 
Sanoohan Jeesuskin Raama-
tussa (Mark. 10 jae 15: ”Toti-
sesti minä sanon teille, joka ei 
ota vastaan Jumalan valtakun-
taa niin kuin lapsi, se ei pääse 
sinne sisälle.”

KAArLo vIITALA
isoisä Oulun Rajakylästä

Partiolaiset tarvitsevat edunvalvojan jatkossakinKysy!

Voiko kuka tahansa 
mennä ehtoolliselle?

Päivystävä pastori Päi-
vi Jussila Tuiran seura-
kunnasta vastaa toimi-
tukseen tulleeseen kysy-

mykseen, jossa pohdittiin sitä, 
kuka voi mennä ev.lut. kirkon 
ehtoolliselle.

Voiko ehtoolliselle mennä 
kuka tahansa?

– Ei voi mennä kuka ta-
hansa. Ehtoolliselle voivat 
osallistua konfirmoidut Suo-
men ev.lut. kirkon jäsenet se-
kä muun luterilaisen kirkon tai 
esimerkiksi Porvoon julkilau-
suman hyväksyneiden kirkkojen jäsenet, Jussila kertoo.

– Käytännössä on kuitenkin mahdotonta tarkistaa, kuulu-
vatko ehtoolliselle pyrkivät johonkin näistä vai eivät. Jotkut pa-
pit voivat myös osoittaa enemmän ehtoollisvieraanvaraisuutta 
nostamatta siitä sen kummemmin meteliä.

Suomen ev.lut. kirkon nettisivuilla kerrotaan lisäksi, että eh-
toollinen voidaan antaa myös ei-jäsenelle, joka on sairaana tai 
hätätilassa ja käsittää ehtoollisen merkityksen.

Voivatko lapset ja nuoret osallistua ehtoolliselle?
– Lasten ehtoollinen hyväksyttiin 1970-luvulla. Kastetut lapset 
voivat osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempiensa tai muun 
läheisen aikuisen kanssa. Lapselle tulee kuitenkin antaa ehtool-
liskasvatusta, jotta hän ymmärtää, ettei ehtoollinen ole mikä 
tahansa ateria. Aikuisen harkinnan mukaan lapsi voidaan siu-
nata tai hänelle voidaan antaa ehtoollista.

– Nuoret voivat tulla ehtoolliselle oman rippikouluryhmän-
sä kanssa. Se edellyttää, että nuorille on annettu ehtoollisope-
tusta. Osa papeista toivottaa rippikoululaiset tervetulleiksi eh-
toolliselle, osa puolestaan toivoo, että ehtoollinen säästettäi-
siin konfirmaatioon.

KATJA KIISKINEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liittyviä 
kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

• Tiernapoikanäytelmä ja 
loppiainen kuuluvat sisäl-
löllisesti yhteen.

Siksi tiernakaupungin 
seurakunnat voisivat ottaa 
tavakseen päättää joulun-
vieton upeasti tiernanäy-
telmään ja -messuun lop-
piaisiltana tuomiokirkos-
sa. 

Tiernanäytelmä voitai-
siin kääntää myös venäjäk-
si ja esittää sitä loppiaisena 
Rotuaarilla lomaansa viet-
täville itäturisteille.

(Nettipalaute 4.1.2013)

Palautetta

Seurakuntayhtymä tarvit-
see yhteisen partiotyönte-
kijän jatkossakin.

Tätä mieltä on Oulun 
ev.lut. seurakuntien partiotyön-
tekijä Veikko Pehkonen.

Samoilla linjoilla ovat ne yh-
teisen kirkkovaltuuston jäsenet, 
jotka valtuustoaloitteessaan toi-
vovat, että Oulun alueen lippu-
kunnilla säilyy koordinaattori 
jatkossakin.

Aloitteessa toivotaan myös, et-
tä partion saamat avustukset jae-
taan jatkossa keskitetysti, eikä 
niitä ripotella seurakuntien bud-
jetteihin.

Lippukuntia valtuustoaloit-
teen kohtalo kiinnostaa siksikin, 
että Pehkonen lähestyy eläkeikää.  
Pelkona on, että hänelle ei nimetä 
seuraajaa laisinkaan.

Yhteistä partiotyöntekijää tar-
vitaan Pehkosen mukaan partio-
laisten edunvalvojaksi. 

– Tarvitaan joku, joka katsoo 
kokonaisuutta. 

– Seurakunnissa on jo nyt-
kin nimetty työntekijöitä partio-
yhdyshenkilöiksi, mutta kaikis-
sa seurakunnissa sellaista ei ole, 
heillä ei välttämättä ole juuri ko-
kemusta partiotoiminnasta tai he 
kokevat partion ehkä ylimääräi-
senä lisänä töihinsä. 

Pehkonen muistuttaa kirkko-
hallituksen paimenkirjeestä, jon-
ka mukaan partiotoimintaa kan-
nattaa tukea.

Tuore käsikirja 
avaa partiotoimintaa
Yksi puute seurakunnan ja par-
tiolaisten yhteistyön toimivuu-
dessa voi olla, että  partioyhdys-
henkilön tehtäviä ei ole miten-
kään määritelty. 

– Karmeinta on, jos joku työ-
yhteisöstä määrätään yhdyshen-

kilöksi patistamalla laittamaan 
nimi alle sopimukseen ja totea-
malla, että ”ei sillä mitään tehtä-
viä ole, suostu pois”.

Partion maailmaan seurakun-
tien työntekijät pääsevät halutes-
saan kurkistamaan tuoreen jul-
kaisun kautta: 2013 julkaistiin 
seurakunnan partiotyön käsikir-
ja, jonka hiippakunta kustantaa 
joka seurakuntaan. 

Yhtymän yhteiselle partio-
työntekijälle Pehkonen antaisi 
tehtäväksi muun muassa uudistaa 
ja yhdenmukaistaa nykyiset taus-
tayhteistyösopimukset, jollainen 
solmitaan seurakunnan ja lippu-

kunnan välillä.

Tilat ovat tärkeä
kädenojennus
Viime vuonna partion paikallis-
yhdistykset eli lippukunnat saivat 
seurakuntayhtymältä avustukse-
na 21 000 euroa. Partiolaisia Ou-
lussa toimii 1300–1400.

Taustayhteisöltään partiolaiset 
saavat käyttöön lisäksi kokoontu-
mistiloja, leirikeskuksia sekä lai-
naan leirikalustoa kuten telttoja. 

– On äärettömän iso etu lippu-
kunnille, että seurakuntayhtymä 
on antanut korvauksetta käyt-
töön sellaisia paikkoja kuin Va-

Seurakuntayhtymä tarvitsee yhteisen partiotyöntekijän jatkossakin, sanoo Oulun ev.lut. seurakuntien nuorisotyönohjaaja Veikko Pehkonen. Hän 
pokkasi kirkon huomionosoituksen partiotyöstään Kirkon lapsi- ja nuorisotyön päivillä Jyväskylässä tiistaina. 

Palautetta voi lähettää 
netissä osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi/ 
palaute
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Kansalaisaloite: 
”Kirkolta etu-
oikeudet pois” 
Kaikkia uskontoja ja uskonnot-
tomia vakaumuksia tulisi koh-
della yhdenvertaisesti Suomes-
sa, vaaditaan Yhdenvertainen 
Suomi -kansalaisaloitteessa.

Aloitteessa katsotaan, että ny-
ky-Suomessa varsinkin evanke-
lisluterilaisella kirkolla on lukui-
sia valtionkirkollisia etuoikeuk-
sia suhteessa muihin uskontoi-
hin ja uskonnottomiin katso-
muksiin. Sen mukaan "kirkol-
ta on poistettava valtionkirkol-
linen ja julkisoikeudellinen eri-
tyisasema". Aloitteen takana on 
joukko yksityishenkilöitä, joista 
osa on toiminut myös Eroakir-
kosta.fi-palvelun takana.

Puolaan
kirkollisvero
Puolan hallitus on sopinut 
maan kirkkojen kanssa, et-
tä vuoden 2015 alusta alkaen 
maassa otetaan käyttöön va-
paaehtoinen kirkollisvero.

Parlamenttiin menevän la-
kiesityksen mukaan johonkin 
uskontokuntaan kuuluva voi 
lain voimaan astuttua halu-
tessaan korvamerkitä 0,5 pro-
senttia tuloverostaan omalle 
uskontokunnalleen meneväk-
si kirkollisveroksi.

Kirkollisvero ei lisää sii-
hen halukkaiden kokonaisve-
rotaakkaa, vaan se vähentää 
vastaavalla summalla kyseisen 
henkilön valtiolle maksaman 
veron osuutta. 

raamattu valtaa 
valkokankaat 
Tänä vuonna ensi-iltansa saa 
maailmalla suuri määrä Raa-
mattuun perustuvia elokuvia. 

Russel Crowe tähdittää 
130 miljoonan euron budje-
tilla tuotettua elokuvaa Noah, 
ja Ridley Scottin ohjaamassa 
Exoduksessa Moosesta esittää 
Christian Bale.

Kymmenen vuotta sitten 
julkaistu Passion of the Christ 
saa jatko-osan Mary, Mother 
of Christ, jossa näyttelee muun 
muassa Ben Kingsley. 

Alkuvuodesta julkaistaan 
Jeesuksen tarinan kertova Son 
of God ja pääsiäisenä pikkupo-
jan tuonpuoleisuuskokemuk-
sesta kertova Heaven is For Real.

Ainakin Exoduksen on il-
moitettu saapuvan myös suo-
malaisiin elokuvateattereihin.

Maata kiertelemässä

Roomalaiskatoliseen kirk-
koon kuuluvien määrä vä-
heni Englannissa ja Wa-
lesissa vuonna 2012 yli 

90 000 hengellä, vaikka maahan 
muutti paljon ihmisiä katolisista 
Itä-Euroopan maista kuten Puo-
lasta. Useat katoliset vaikuttajat 
uskovat, että viimeaikaiset pap-
pien seksiskandaalit ovat syynä 
laskuun. 

Riippumattoman tutkimuslai-
toksen Pastoral Research Centre 
Trustin tekemän selvityksen mu-
kaan väestömäärän kasvun, us-
koon kastettujen ja uudelleen 

liittymisten myötä kirkon olisi 
pitänyt saada 31 873 uutta jäsen-
tä vuonna 2012. 

Vuoden 2011 lopussa Englan-
nissa ja Walesissa oli yhteensä 4,1 
miljoonaa katolista. Seuraavan 
vuoden aikana luku tippui 4 mil-
joonaan. Myös messuihin osallis-
tuvien katolisten määrä on tippu-
nut, sillä vain viidesosa katolises-
ta väestöstä osallistuu messuihin.

Samaan aikaan närää herät-
tää se, että monet keskiluokkai-
set vanhemmat kastavat lapsen-
sa katolisiksi, jotta heidät voidaan 
ilmoittaa korkeatasoisiin katoli-

Jäsenmäärä laskee, mutta 
katolisten koulujen suosio kasvaa 

siin kouluihin. 
Viime vuonna vähävaraisten 

nuorten opiskelumahdollisuuk-
sia parantamaan pyrkivä hyvän-
tekeväisyysjärjestö Sutton Trust 
teki tutkimuksen, johon vastasi 
10 000 vanhempaa. Tutkimukses-
sa selvisi, että kymmenesosa va-
lehteli tai ainakin suuresti liioit-
teli uudelleen löytynyttä katolis-
ta uskoaan varmistaakseen jälki-
kasvunsa pääsyn uskonnollisiin 
kouluihin. 

Rabbi Jonathan Romain on 
mukana Accord Coalition -jär-
jestössä, joka ajaa avointa pää-

syä kaikkiin valtion rahoittamiin 
kouluihin. 

– Uskon tunnustamista hyö-
dynnetään niin, että koulujärjes-
telmä, joka luotiin tarjoamaan 
koulutusta köyhille, palvelee yhä 
enemmän hyväosaisia, hän toteaa.

ELSI SALovAArA

Lähde: Religion News Service  

Partiolaiset tarvitsevat edunvalvojan jatkossakin
samo Ylikiimingissä, Siiranjärvi 
Taivalkoskella ja Juuma Kuusa-
mossa, Pehkonen kiittää.

Hänen mukaansa 90 prosent-
tia Oulun lippukunnista saa seu-
rakunnilta hyvät kokoontumis-
tilat. 

– Oulun Valppaiden tilanne 
kyllä surettaa. Isollakadulla van-
han virastotalon kellarissa yli 40 
vuotta toiminut vanha oululais-
lippukunta joutuu nyt toimimaan 
ahtaasti Heinäpäässä.

Partiolaisia kiinnostaa myös 
Siiranjärven, Vasamon ja Juuman 
kohtalo, kun seurakuntayhtymä 
tasapainottaa talouttaan kiinteis-
töistä luopumalla.

7,5 vuotta elämästä 
leirillä Siiranjärvellä
Pehkosen mielestä olisi vahinko, 
jos etenkin Siiranjärvestä luovu-
taan. Kustannuksia ei kerry pal-
joakaan, jos ne suhteuttaa käyttä-
jämääriin: käyttäjiä erähenkisel-
lä leirikeskuksella on 1500–2400 
vuodessa ja käyttökustannukset 

ovat noin 30 000 euroa. Summa 
sisältää sähköt, öljyt, polttopuun 
ja auraukset.

Siiranjärvi on Vekelle merki-
tyksellinen oman työhistorian-
kin valossa:

– Tukkimiehenkirjanpidon 
perusteella olen viettänyt 7,5 
vuotta elämästäni leirillä Siiran-
järvellä, Pehkonen laskee.

Edunvalvonta ja sukkulointi-
diplomatia on tärkeää, hän tie-

Seurakuntayhtymä tarvitsee yhteisen partiotyöntekijän jatkossakin, sanoo Oulun ev.lut. seurakuntien nuorisotyönohjaaja Veikko Pehkonen. Hän 
pokkasi kirkon huomionosoituksen partiotyöstään Kirkon lapsi- ja nuorisotyön päivillä Jyväskylässä tiistaina. 

M inna Ko l i s t a ja
tää ja kannustaa lippukuntia ole-
maan myönteisessä mielessä tyr-
kyllä taustayhteisöönsä päin: 

– Kutsukaa vaikka kirkkoher-
ranviraston väki iltateelle kolol-
le. Olkaa aktiivisia seurakuntaan 
päin, tarjoutukaa palvelutehtä-
viin. 

– Ja nyt seurakuntavaalivuon-
na kannattaa tietysti etsiä partio-
laisia ehdokkaiksi, vinkkaa Peh-
konen, partiolaisten kesken Veke.

Kirkon ansiomerkki
lämmittää mieltä
Pehkonen vastaanotti kirkon lap-
si- ja nuorisotyön ansiomerkin 
Jyväskylässä tiistaina.

Perustelujen mukaan hän on 
muun muassa rakentanut seura-
kunnan ja partion yhteistyötä ja 
kehittänyt partiotoimintaa.

– Huomionosoitus yllätti ja sa-
malla lämmitti mieltä – kuin si-
sikuntaa pyyhkisi oravanhäntä-
pensselillä. 

MINNA KoLISTAJA

Partiotoiminta on seurakunnan työmuoto

•	Ensimmäiset	seurakunnan	partiotyönohjaajat	valittiin	virkaansa	1970-luvun	puolivälissä,		 	

pioneereina olivat Oulu, Tampere ja Kouvola.

•	Koko	maassa	on	30–50	työntekijää,	jotka	tekevät	50–100	%	työajastaan	rippikouluja,		 	

varhaisnuorisotyötä ja partiota joko yhtymässä tai seurakunnassa.

•	Partiotyönohjaajien	asema	seurakunnissa	oli	pitkään	selkiytymätön,	kunnes	piispainkokous	1983		

hyväksyi partion yhdenvertaiseksi työmuodoksi seurakunnan nuoriso- ja varhaisnuorisotyön rinnalle.   

Lapuan piispainkokous kehotti seurakuntia nimeämään työntekijöitä, joiden vastuulla on partiotoiminta on.

•	Partiolaisten	kattojärjestö	Suomen	Partiolaiset	on	solminut	yhteistyösopimuksen		 	 	

Suomen ev.lut kirkon ja ortodoksisen kirkon kanssa.

•	Noin	70	prosentilla	suomenkielisistä	lippukunnista	on	taustayhteisönään	ev.lut.	seurakunta.

•	Oulussa	toimii	16	lippukuntaa.	Partiotoimintaa	on	lisäksi	Muhoksella,	Tyrnävällä,	Kempeleessä,	

   Limingassa ja Lumijoella.
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Siiranjärvellä.

Veikko Pehkonen
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Palveluja tarjotaan

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Seurat su 19.1. klo 14.  
Martti Vainikka, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ma 20.1. klo 14,  
klo 18.30. 3K, M.Manninen.
Op/na-ilta 23.1. Klo 19, Jussi Lahti-
nen. N. Oravalla. P. 050 308 2879.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

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

Herättäjän päivä: su 19.1. klo 12.00 messu Saloisten kirkossa ja seurat 
seurakuntakodilla
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 17.1. klo 18.00 seurat ja paikallisosas-
ton vuosikokous Pudasjärven seurakuntatalolla, su 19.1. klo 15.00 seurat 
ja paikallisosaston vuosikokous Montin-salissa, Kirkkotie 6 Kiiminki
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 16.1. klo 19 Opiskelijailta.
Su 19.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 22.1. klo 14 Lähetyspiiri. 
Tervetuloa!

Seurat su 19.1. klo 14.  
Martti Vainikka, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ma 20.1. klo 14,  
klo 18.30. 3K, M.Manninen.
Op/na-ilta 23.1. Klo 19, Jussi Lahti-
nen. N. Oravalla. P. 050 308 2879.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

- LUONNONRAUHAA LUONNOSSA LIIKKUJALLE -

Keväthangille Täysihoitoon!!
Viikot 10-17 alk. 415€/henk./viikko

Lisätietoja: www.tunturikeimio.fi, puh. 0500 209 630
MUONIO

Koko seurakunnan juhla
Tuiran seurakunnan 
kirkkoherra niilo 
Pesonen asetettiin 
virkaansa loppiaisena. 
Uuden kirkkoherran 
kutsu oli kuultu, sillä 
Puolivälinkankaalla 
Pyhän Tuomaan 
kirkossa toimitettuun 
piispanmessuun 
osallistui noin 450 
henkeä.

ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Suureen väkimäärään oli varauduttu liikenteenohjaajilla.

Väkeä oli niin paljon, että osa seurasi messua käytävän puolelta.

Ehtoollisen jakaminen sai seurakuntaväen liikkeelle.

Kahville päästiin puolenpäivän nurkilla. 

Pesosen edeltäjä, rovasti Hannu Ojalehto totesi puheenvuorossaan, että uutta 
kirkkoherraa lienee "vaivannut" nostalginen olo hänen hakiessaan kirkkoherraksi 
lapsuutensa seurakuntaan, jossa on myös itse työskennellyt useita vuosia. Samalla 
hän kiitti Pesosta yhteistyöstä vuosien varrella.

Leena ja Aimo Tiainen tulivat tilaisuuteen 
luettuaan Rauhan Tervehdyksestä 
uuden kirkkoherran toivovan sinne 
mahdollisimman paljon väkeä. 
– Emme ole koskaan nähneet kirkkoa 
näin täynnä, pitkään aikoinaan 
Puolivälinkankaalla asuneet 
Tiaiset totesivat. 
Pariskunta kiitteli jouhevasti ohjelman 
mukaan sujunutta tilaisuutta. 
– Piispan puheen sisältöä pitää kyllä 
hieman sulatella. Kuulin kyllä mitä hän 
sanoi, mutten ymmärtänyt kaikkea, 
Aimo Tiainen pohti jälkikäteen.
Pitkät jonot kahvipöytään eivät 
houkuttaneet, joten Tiaiset tyytyivät 
pelkkään hengen ravintoon ja lähtivät 
sulattelemaan näkemäänsä kotiin.  
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Muutin uuteen kotiin vuoden alussa. Vaik-
ka olin ennen muuttoa antanut ylimää-
räisiä, kaapissa lojuneita vaatteita, ken-
kiä ja muita tavaroita pois, tavarapaljo-

us järkytti. Miksi ihminen haalii ympärilleen tu-
hottomasti tavaraa? 
Kävin kaikki tavarani läpi ennen muuttoa ja luovuin 
paljosta. Muuttolaatikoita purkaessani heitin pois 
vielä lisää. Siitä huolimatta tavaroita on ihan liikaa.

Jostain syystä kiinnyn esineisiin, joilla en lopulta 
tee kuitenkaan yhtään mitään. Keksin aina jonkin 
syyn, jonka varjolla minun on ehdottomasti saata-
va säilyttää asioita.

”Tämän kipon sain lahjaksi isältä, siksi tämä täy-
tyy säilyttää. Tuo taulu ei ole ollut seinällä vuosiin 
eikä se sovi oikein mihinkään, mutta olen tehnyt 
sen itse. Sitäkään ei voi heittää pois. Kyllä aika ta-
varan kaupitsee.”

Miksi turhista tavaroista on niin vaikea luopua? 
Kyse ei ole edes siitä, että ne olisivat arvokkaita – 
muuten kuin tunnearvoltaan. Mikä on se perim-
mäinen syy hamstraamisen taustalla? Tuovatko ta-
varat onnellisuutta? Tuskin. Entäs tuovatko ne tur-
vallisuutta? Ehkä.

Tai ehkä kyse onkin siitä, että pelkään samalla 
menettäväni muistot, joihin tietyt esineet liittyvät.

Lapsuusmuistoja ei voi heittää pois. Vai voiko? 
Aionko säilyttää niitä läpi elämäni, jotta vanhoil-
la päivillä voin niitä katsella ja muistella lapsuutta? 
Entä jos en elä niin pitkään, ja kannan turhaa roi-
naa mukanani muutosta toiseen?

Kouluaikaisia papereita, kokeita, piirustuksia 
täytyy ehdottomasti säilyttää. Nehän kertovat mi-
nun historiaani. Mutta mihin minä niitä ikinä tar-
vitsen?

”Omille lapsillehan täytyisi säästää jotain äidin 
lapsuudesta ja nuoruudesta”, ajattelen.

Entä jos en koskaan saa lapsia? Tai entä jos hei-
tä ei kiinnosta? Entä jos minun muistoistani tulee 
heille taakka, jota täytyy säilyttää vain siksi, että ne 
ovat muistoja äidin lapsuudesta?

Tuolla kaavalla hirvittää ajatellakin, millaista ta-
varamäärää säilyttäisi minun lapsenlapsenlapsen-
lapseni.

Voin jossitella loputtomiin ja hukuttaa itseni ta-
varapaljouteen. Tai sitten voin tarttua härkää sarvis-
ta, ja raakata kaiken vielä tarkemmin.

Aika aikaansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä lei-
kattiin.

KATJA KIISKINEN

Sinappia

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

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

eroon 
hamstraamisesta

Muut seurakunnat

La 18.1. ja 25.1. klo 18-22  
Nuorten ilta Monarilla! 
Su 19.1. klo 18  
Sanan ja rukouksen ilta.  
Mikael Estabrook. Erja Similä.
To 23.1. klo 18 Rukousilta. 
Su 26.1. klo 17 Yhteiskristilli-
nen Sanan ja rukouksen ilta. 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 19.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 20.1.klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 22.1.ko 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 17.1. klo 19.30 Lift Up-ilta. La 18.1. klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 19.1. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Pasi Markkanen, Juha Hilli, Outi-Mari Karppi-
nen. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 19.1. klo 
17 Church@78 International Service, Uusikatu 78. 
Ke 22.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi 

Markkanen, Pirjo Orava, Tiia ja Jari Virtanen. To 23.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivä-
rukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 19.1. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. 
Vieraana Hany Ferninando Indonesiasta.

Ma 20.1. Koti ja -veljesliitto klo 13.00.
To 23.1. Raamattupiiri klo 17.00 Aihe: Kiitollisuus.

OLET TERVETULLUT !!!

To 16.1. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoi-
lu. Pe 17.1. klo 18 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 19.1. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints`Club, Pekka Ainesmaa, Risto Wotschke, aihe: Korinttolais-
kirje luku 7, ”avioliitto ja avioero”, musiikki: Pekka ja Anne Ainesmaa. Ke 22.1. 
klo 18 Nuortenilta. To 23.1. klo 19 Kristus yhdistää rukousilta, Martti Väyry-
nen, Jori Brander Metodistiseurakunnasta. Tervetuloa!

Niilo Pesosta olivat siunaamassa nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ståhlberg, Tuiran entinen kirkkoherra, rovasti Hannu 
Ojalehto, tuomiorovasti Matti Pikkarainen, piispa Samuel Salmi, lääninrovasti Juhani Lavanko, kappalainen Lauri Kujala ja 
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Marjo Kumpulainen.

Ns. ykköspöydässä istuivat Niilo Pesosen ja Lea Pesosen ja heidän lapsiensa (pöydän oikealla puolella) lisäksi myös muun muassa 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja Maija-Liisa Pikkarainen sekä piispa Samuel Salmi ja Hannele Salmi.

TEKSTI JA KUvAT: ELSI SALovAArA
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• 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

hautauspalveluita

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi
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Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat
Kesäkuussa pidettäville Medialähetyspäiville tarvitaan: opasteiden 
kuljettaja ja kiinnittäjä, vastaanottajia oville, roudaajia ja tilaisuuk-
sien valmistelijoita, siistijöitä, järjestyksen valvojia ja pysäköinnin 
ohjaajia, myyjiä, keittiöavustaja, kahvitarjoilusta vastaavia, kahvila-
työntekijä, ensiapuvastaavia, ATK-vastaavat, taukotuvan päivystäjä 
ja kolehdinkantaja. 
Kyläkummit omaishoitoperheelle Yli-Iihin, Kiiminkiin, Pudasjärvelle 
tai Pateniemen suuralueelle.
Ommaiskahvilavapaaehtoinen Yli-Iihin.

Vapaaehtoisten olohuone
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoisille sekä vapaaehtois-
työstä kiinnostuneille tarkoitettu kohtaamispaikka on aloittanut toi-
mintansa	keskustan	 seurakuntatalon	 (Isokatu	17)	monitoimisalissa	
torstaina	9.1.	Olohuone	on	avoinna	klo	16–18.	Kerran	viikossa
Olohuoneessa voit mm. keskustella vapaaehtoistyön kokemuksista, 
tiedustella mahdollisuudesta toimia vapaaehtoisena. Paikalla on ai-
na joku seurakunnan työntekijä. Kaikki ovat tervetulleita.

Seurakuntavaalit isänpäivänä – 
nuoret äänestävät toista kertaa

Luterilaiseen kirkkoon va-
litaan uudet paikallispäät-
täjät marraskuussa. Seura-
kuntavaalit ovat toistaisek-

si ainoa valtakunnallinen vaa-
li, jossa äänioikeus on 16 vuotta 
täyttäneillä. 

– Kirkko antaa nuorille tär-
keän vaikuttamismahdollisuu-
den. Ennakkoäänestys on mah-
dollista esimerkiksi monissa 
oppilaitoksissa, ja vaalikone on 
mukana auttamassa äänestys-
päätöksessä, seurakuntavaalien 
projektipäällikkö Mari Leppä-
nen sanoo.

Valituiksi tulevat päättäjät 
ovat avainasemassa esimerkik-
si seurakuntien virkoihin, tilan-
käyttöön ja määrärahoihin liit-
tyvissä ratkaisuissa. 

– Seurakuntien rakenne-
muutokset ja tiukkeneva ta-

loustilanne vaativat päättäjiä te-
kemään vaikeitakin valintoja mo-
nen hyvän asian väliltä. On tärke-
ää, että nuorten ääni kuuluu, Ma-
ri Leppänen muistuttaa.

vaalikampanjassa uskotaan 
hyvän tekemiseen
Katukuvassa seurakuntavaalit 
näkyvät teemalla Usko hyvän te-
kemiseen. Kirkon tekemä autta-
mistyö on yksi merkittävimmis-
tä syistä kuulua kirkkoon. 

– Vaalien yhteydessä haluam-
me muistuttaa siitä hyvästä, mi-
tä seurakunnat jäsentensä kautta 
tekevät, Leppänen sanoo.

Seurakuntavaalit ovat vahvas-
ti mukana myös sosiaalisessa me-
diassa, Facebookissa sekä Twitte-
rissä.

Tavoitteena on nostaa äänes-
tysprosenttia edellisistä vaaleista, 

jolloin äänestämässä kävi 17 pro-
senttia äänioikeutetuista kirkon 
jäsenistä. 

– Erityisesti ennakkoäänestys-
viikolla lokakuun lopussa vaalit 
näkyvät siellä, missä ihmiset liik-
kuvat, Leppänen kertoo.

Kirkkovaltuusto on seura-
kunnan ylin päättävä elin
Seurakuntavaalit järjestetään 
isänpäivänä 9. marraskuuta. En-
nakkoäänestys toteutetaan 27.–
31. lokakuuta.

Seurakuntavaaleissa vali-
taan jäsenet paikallisseurakun-
tien kirkkovaltuustoon (itsenäi-
set seurakunnat) sekä seurakun-
taneuvostoon ja yhteiseen kirk-
kovaltuustoon (seurakuntayhty-
mään kuuluvat seurakunnat).

Kirkkovaltuusto päättää seu-
rakunnan toiminnan ja talouden 
päälinjoista, kirkollisverosta, ra-
kennushankkeista ja virkojen pe-
rustamisesta. Seurakuntavaaleil-
la valitut luottamushenkilöt va-
litsevat myös kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajat.

Ehdokkaina voivat olla 18 
vuotta täyttäneet, konfirmoidut 
seurakunnan jäsenet. Äänioike-
us on 16 vuotta täyttäneillä kir-
kon jäsenillä.

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.

Kynttiläkonsertti Yhteisvastuulle 
Vanhassa pappilassa
Oulun Zonta-kerho i:n 
perinteinen konsertti 
on sunnuntaina 19. 
tammikuuta kello 15 
Vanhassa pappilassa. 
Väliajalla zontat 
tarjoavat kahvia ja 
kotoisia leivonnaisia.

Vuonna 1827 valmistu-
nut Vanha pappila Ison-
kadun ja Asemakadun 
kulmassa – yksi Oulun 

kauneimmista rakennuksista – 
luo ainutlaatuisen tunnelman 
pienimuotoiselle konsertille. 
Lippuja, 12 euroa kappale, saa 
kerhon jäseniltä tai ovelta puo-
li tuntia ennen konsertin alkua. 

Ensimmäisestä, vuoden 1979 
konsertista lähtien urkutaiteili-
ja Maija Tynkkynen on suun-
nitellut musiikin pappilan suu-
reen saliin. 

Tänä vuonna Tynkkynen 
(virginaali) ja Stephanie Archer 
(nokkahuilu), soittavat vanhaa 
englantilaista musiikkia. Laula-
jatar Aila Knihtilä esittää van-
hoja keskieurooppalaisia kan-
sanlauluja ja Kaj Chydeniuk-
sen sävellyksiä Tynkkysen säes-
tämänä.

Kynttiläkonsertti on vuosit-
tain kartuttanut merkittävästi 
tuomiokirkkoseurakunnan Yh-
teisvastuun tuottoa. 

Nyt keräyksen kotimaan koh-
teena on saattohoito. Tavoitteena 
on luoda valtakunnallinen saat-
tohoidon osaamisverkosto arvok-
kaan ja inhimillisen elämän lo-
pun toteuttamiseksi. 

Yhteisvastuun ulkomaisena 
kohteena on Guatemala, jossa tu-
etaan alkuperäiskansojen ihmis-
oikeuksien parantamista ja hei-
dän toimeentuloaan.  Avun vie 

perille Kirkon Ulkomaanapu.
Konserttivieraat voivat ostaa 

arpoja, joiden tuotolla tuetaan 
Zonta Internationalin kotimaisia 
ja kansainvälisiä avustuskohtei-
ta. Tavoitteena on parantaa nais-
ten ja tyttöjen asemaa kaikkial-
la maailmassa tukemalla heidän 
koulutustaan, terveydenhoitoaan 
ja ammatin hankintaa. 

Päävoittona on taiteilija Mary 
Jane Gregoryn lasityö. 

EvA-LIISA NIKULA

Lipun hintaan sisältyvä kahvitarjoilu suolaisine ja makeine leivonnaisineen on saanut 
vuosien varrella kiitosta. Myös erikoisruokavaliot huomioidaan.
Nimi Kynttiläkonsertti syntyi, kun yhdessä ensimmäisistä konserteista pappilan 
sulake paloi. Pian löydettiin kynttilöitä valaisemaan nuotteja. 

Te r h i  Tö r mä n e n
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Kaemo julistaa letkeästi
Kokkolalais-oululainen 
yhtye soittaa reggaeta 
ja julistaa evankeliumia 
suorin sanoin. Paljon 
huomiota saanut yhtye 
julkaisi uuden levyn 
marraskuussa.

Kaemon letkeä musiikki sol-
juu rennosti. Äänimaail-
ma muodostuu usean hen-
gen yhteistyöstä. Yhtyeen 

vakiokokoonpano on kahdeksan 
henkeä, mutta parhaimmillaan 
esiintymislavalla on ollut jopa 12 
muusikon porukka.

– Reggaehen vaan tarvitsee 
paljon porukkaa, laulaja Timo 
Nygård, kitaristi Kimmo Klemo-
la ja kosketinsoittaja Antti Saari 
naurahtavat. 

– Musiikki kuulostaa makiam-
malta sillä tavalla, Nygård tarkentaa.

Koko yhtyeen saaminen toisel-
le puolelle Suomea vaatii aikatau-
lujen sovittelua, ison keikkabus-
sin ja melko lailla huumoriotet-
ta. Mutta lavalla yhteistyö on sau-
matonta.

Kaemon jäsenillä on takanaan 
reilun kuuden vuoden yhteistyö, 
kaksi levyä ja muun muassa gos-
pelin Suomen mestaruus vuodel-
ta 2008.

– Sen suomenmestaruuden jäl-
keen homma levisi käsiin, miehet 
muistelevat.

Viime vuosina yhtye on saanut 
runsaasti keikkapyyntöjä ympäri 
maata. He ovatkin sopineet, että 
tekevät korkeintaan kaksi keikkaa 
kuukaudessa, jotta siviilielämä ei 
kärsisi liikaa.

– Emme valikoi keikkoja, vaan 
otamme tarjoukset vastaan sii-
nä järjestyksessä kun ne tulevat, 
miehet vakuuttavat.

Evankeliumi 
edellä
Vaikka Kaemon suosio on kas-
vanut, yhtyeen jäsenet eivät usko 
sen vaikuttaneen kovin paljoa yh-
tyeeseen.

– Saundi voi jalostua, mutta 
ei se paljoa muutu, Klemola va-
kuuttaa.

Kappaleiden sanoitukset ovat 
tiukan julistavia. Suorasanainen 
gospelmusiikki sekä ihastuttaa 
että vihastuttaa.

– Suurin osa palautteesta on 
positiivista.

– Jotkut sitten tulevat sano-
maan, että hyvää musiikkia, mut-
ta vaihtaisitte sanat, he naurah-
tavat.

Kaemolla ei kuitenkaan ole ai-
komusta häivyttää julistusta mu-

siikistaan.
– Tavoitteemme on viedä 

eteenpäin evankeliumia Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Se ei muutu 
mihinkään. Meille on tärkeää, 
että voimme aina perustella sa-
noituksemme Raamatulla, Ny-
gård kertoo.

Yhtyeen jäsenet vakuutta-
vatkin, että henkilökohtainen 
tienaaminen ei ole heille tärke-
ää, eivätkä he musiikillaan pää-
sekään rikastumaan. 

Olennaisempaa on se, että 
evankeliumi saavuttaa yhä use-
amman kuulijan.

– Parhaita hetkiä ovat ne, kun 
saa kuulla, että joku on pääs-
syt lähemmäksi Jumalaa mei-
dän musiikkimme kautta. Silloin 
muistaa, että tämä ei ole turhaa, 

Nygård kertoo.
Nuoret miehet muistelevat ti-

lanteita, jotka ovat innostaneet 
heitä jatkamaan. Yksi niistä liit-
tyy kitaristilegenda Jukka Tolo-
seen, joka tuli uskoon vankilassa 
ollessaan. Kuulemma Tolonen oli 
kuunnellut Kaemon levyä vanki-
la-aikanaan.

Nuoret miehet toivovat, et-
tä ihmiset tulisivat rohkeammin 
puhumaan heidän kanssaan keik-
kojen yhteydessä.

– Tässä hommassa on muuta-
kin kuin musiikki. Toivon, että 
voisin kohdata ihmisiä, Nygård 
pohtii.

Kolme 
levyä
Reggaeyhtyeen jäsenet tulevat 
varsin erilaisista taustoista. Yh-
tyeen juuret ovat kokkolalaisessa 
baptistiseurakunnassa, mutta ny-
kyään yhtyeen jäsenissä on muun 
muassa oululaisia.

Myös seurakuntatausta vaih-
telee. Jäseniä tulee niin vapaista 
suunnista kuin evankelis-luteri-
laisen kirkon piiristäkin.

– Ei meillä ole pahemmin tul-
lut riitoja, vaikka keskusteluja 
kyllä käydään myös hengellisistä 
asioista, Saari kertoo.

Yhtyeen historian kohokoh-
dat ovat selviä. Maata Näkyvissä 
-festivaalin päälava vuonna 2011 
ja yhtyeen esikuvan Christafarin 
lämppärinä esiintyminen vuon-
na 2008 ovat jääneet kirkkaasti 
mieleen. 

Maata Näkyvissä -tapahtuman 
lavat ovat tulleet tutuiksi myö-
hemminkin. Uusi levy julkaistiin 
marraskuussa järjestetyillä festi-
vaaleilla.

Äskettäin julkaistu levy on Ka-
emon kolmas. Levyt ovat pitkän 
tähtäimen suunnitelmia. Sen pi-
demmälle yhtye ei suunnittele.

– Jumala johdattaa minne joh-
dattaa, Klemola, Saari ja Nygård 
summaavat.

KAISA ANTTILA

Parhaita hetkiä 
ovat ne, kun 
saa kuulla, että 
joku on päässyt 
musiikkimme 
kautta lähemmäksi 
jumalaa.

Timo Nygård

Kaemo konsertoi Kempeleessä 7. helmikuuta.
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Joh. 4: 5–26
Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen 
Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-
alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen 
Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. 
Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. 
Oli keskipäivä, noin kuudes tunti.
    Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan 
vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minun 
juoda astiastasi.” Opetuslapset olivat 
menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. 
Samarialaisnainen sanoi: ”Sinähän olet 
juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa 
samarialaiselta naiselta?” Juutalaiset eivät 
näet ole missään tekemisissä samarialaisten 
kanssa.
    Jeesus sanoi naiselle: ”Jos tietäisit, minkä 
lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, 
kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit 
itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää 
vettä.” Nainen sanoi: ”Herra, eihän sinulla 
edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä 
lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi 
kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet 
tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon 
vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen 
karjansakin.” Jeesus vastasi hänelle: ”Joka 
juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, 
mutta joka juo minun antamaani vettä, ei 
enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, 
jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka 
kumpuaa ikuisen elämän vettä.” Nainen 
sanoi: ”Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin 
minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse 
käydä täällä veden haussa.”
    Jeesus sanoi hänelle: ”Mene hakemaan 
miehesikin tänne.” ”Ei minulla ole miestä”, 
nainen vastasi. Jeesus sanoi: ”Totta puhuit: 
ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla 
on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole 
sinun miehesi. Siinä puhuit totta.” Nainen 
sanoi: ”Herra, minä huomaan, että sinä olet 
profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet 
ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun 
taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla 
on Jerusalemissa.” Jeesus vastasi: ”Usko 
minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile 
Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te 
kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta 
me kumarramme häntä, jonka tunnemme, 
sillä pelastaja nousee juutalaisten 
keskuudesta. Tulee aika – ja se on jo nyt – 
jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää 
hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita 
Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, 
jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla 
hengessä ja totuudessa.”
    Nainen sanoi: ”Minä tiedän kyllä, että 
Messias tulee.” – Messias tarkoittaa 
Kristusta. – ”Kun hän tulee, hän ilmoittaa 
meille kaiken.” Jeesus sanoi: ”Minä se olen, 
minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Elävää vettä
Naisen on kuuma. Aurinko on korkeimmillaan, väki vetäytynyt varjoihin. Nyt on hyvä 
hetki mennä kaivolle hakemaan vettä päivän tarpeisiin, ei tarvitse törmätä muihin. 
Kaivo on 32 metriä syvä, tyhjyys naisen sisimmässä vielä syvempi.

Mies pyytää vettä, juutalainen. Miksi se minulle puhuu, nuohan pitävät meitä samaria-
laisia halpa-arvoisempina kuin koiria, nainen miettii. Tarjoaa elävää vettä, mutta mis-
täpä sinä lähdevettä otat, jos ei ole kunnon astiaakaan. Tarjoaa vettä, jota juotuaan ei 
koskaan tunne enää janoa. Ainakaan ei tarvitsisi enää tulla kaivolle.

“Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi.” Sanat 
iskevät tajuntaan, mistä tuo vieras ihminenkin voi tietää? Moitteen sanaa ei kuitenkaan 
miehen puheesta kuulu, katseessa ei ole väheksyntää. Miehen olemuksesta huokuu kum-
mallinen rauha. Naisella on levoton olo.

Ehkä mies on profeetta, hän kun puhuu rukouksesta, siitä millaisia rukoilijoita Jumala 
tahtoo, ja että pelastaja tulee. “Minä tiedän kyllä, että Messias tulee,” vastaa nainen tunte-
mattoman sanoihin. Tämä vastaa: “Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.” Nai-
nen pysähtyy katsomaan miestä silmiin, ja uskoo. Vesiruukku saa jäädä, nyt on haettava
toisetkin kuulemaan.

Hälinän laannuttua nainen on saanut janoonsa sitä vettä, jota on kaivannut. Hän ei enää 
tuijota kaivaten kuoppaa maassa tai etsi vastauksia ihmisten väsyviltä käsivarsilta. Hän 
kulkee Jeesuksen seurassa välillä helmat kurassa laahaten, muttei enää koskaan yksin, 
ja kertoo vastaantulijoille, että Pelastaja on saapunut.

SEIJA HELoMAA
Kappalainen, Kiiminki

Sanan aika
Sunnuntai 19.1.2014

Psalmi: Ps. 105: 2–5, 39–42
1. lukukappale: 2. Moos. 17:1–6

2. lukukappale: Ilm. 22:16–17
Evankeliumi: Joh. 4:5–26
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Kortesluoman 
lähtösaarna 
sunnuntaina

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 19.1. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta kertoo sii-
tä, miten Jeesus ilmaisee jumalal-
lisen voimansa.
Aluelähetys klo 9.55–12: Klo 10 
jumalanpalvelus Oulunsalon kir-
kosta. Kirkkoherra Tapio Kortes-
luoman lähtösaarna. Virret: 172, 
126, 367, 370, 452, 225, 228 ja 462.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon. 
Haastattelussa on Oulun ev.lut. 
seurakuntien nuorisotyönohjaa-
ja Veikko "Veke" Pehkonen, joka 
sai kirkon lapsi- ja nuorisotyön 
ansiomerkin tunnustuksena par-
tiotyöstä.

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

Toivon päivä ma–pe klo 15–17.
Ke 22.1. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon. Pastori Päivi Jussila kertoo 
Pyhän Luukkaan kappelissa alka-
vasta aikuisten pyhäkoulusta.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi 
Su 19.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta kertoo sii-
tä, miten Jeesus ilmaisee jumalal-
lisen voimansa.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 19.1. messu Oulun tuomiokir-
kosta.

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 19.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Espoonlahden kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lau-
antaisin klo 18.

Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriopistolla järjestetään 
Ilta Rakkaudelle 8.2. kello 
19 alkaen.

Illassa kuullaan musiikkia lau-
laja Virpi Piipon ja Pekka Kyös-
tilän esittämänä. Maija ja Han-
nu Nyman puhuvat muun muas-
sa sitoutumisesta, suvun merki-
tyksestä, sanoista, seksuaalisuu-
desta, sovinnosta ja siunauksesta.

– Illan tarkoituksena on herät-
tää ajatuksia ja halua hoitaa omaa 
suhdetta. Hyvä musiikki, aviopa-
rihaastattelu ja illan teemat amo-
rin ja huumorin ilmapiirissä tar-
joavat sekä viihtymistä että täyttä 
asiaa, Nymanit kertovat. 

– Illan aikana tahdomme vä-
littää, että tavallinen elämä on 
riittävän hyvää. Täydellisiä pare-
ja ei ole, keskeneräisyyden kanssa 
voi elää hyvän elämän.

 Aviopari Jari ja Marja Have-
rinen ovat Nymanien haastatelta-
vana. Lopuksi nautitaan maukas-
ta iltapalaa. Ilta päättyy hiljaiseen 

iltamessuun Piippolan kirkossa, 
jossa Hannu Nyman sulkee Rak-
kauden suuren ympyrän.

Tilaisuuteen saa tulla mukaan 
myös yksin. Iltapalan ja ohjelman 
hinta on pariskunnalta kymme-
nen euroa.

Pöytävarauksen voi tehdä joko 
puhelimitse numeroon 044 518 
1191 tai sähköpostilla osoittee-
seen hillevi.nuolioja@evl.fi. Täl-
lä tavoin varatun ohjelman voi 
sitten lunastaa ovelta.  

Parisuhdeillan valmisteluun 
osallistuu joukko seurakunnan 
luottamushenkilöitä ja viranhal-
tijoita. Itse tapahtuman toteutta-
misessa on mukana suuri joukko 
talkoolaisia. 

Tilaisuuteen odotetaan noin 
kahta sataa osallistujaa.

Lastenhoitoa tarvitsevia pyy-
detään ottamaan yhteys 2.2. 
mennessä joko puhelimitse 044 
518 1191 tai sähköpostilla hillevi.
nuolioja@evl.fi. 

Lähde juhlimaan 
rosoista 
arkirakkautta

Oulunsalon eläkkeelle 
jäävä kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma pitää läht-
lösaarnansa sunnuntai-

na 19.1. kello 10 alkavassa mes-
sussa Oulunsalon kirkossa.

Messun jälkeen tarjolla on 
juhlakahvit RavintolaKahvila 
Priimassa Kauppakeskus Kap-
teenissa (Karhuojantie 2). 

Messuun ja juhlaan toivote-
taan kaikki tervetulleiksi. Kortes-
luoma toivoo tapaavansa läksiäi-
sissään ihmisiä,  joiden elämässä 
on saanut olla mukana.

Lähtösaarna lähetetään myös 
Radio Deissä. Messun voi kuul-
la radiosta sunnuntaina kello 10 
taajuudella 106,9 MHz, kaapeli 
94,1 MHz.

Kortesluoma on ollut Oulun-
salon seurakunnan kirkkoher-

rana vuodesta 2003. Oulunsalon 
seurakunnassa hän on toiminut 
vuodesta 1984.

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali käydään myö-
hemmin tänä vuonna.

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on asettanut ensimmäi-
selle vaalisijalle Salon seurakun-
nan kappalaisen Juha Hekkalan, 
toiselle vaalisijalle Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kappa-
laisen Ari-Pekka Metson ja kol-
mannelle vaalisijalle Karjasillan 
seurakunnan kappalaisen Petri 
Satomaan.

Kortesluoman eläkkeelle jää-
misen jälkeen Oulunsalon seu-
rakunnan kirkkoherran virkaa 
hoitaa väliaikaisesti Oulunsalon 
seurakunnan kappalainen Min-
na Salmi.

Kuka oli Marina Tsvetajeva?  Mitä kät-
keytyy hänen perhe-elämäänsä? Min-
kälainen oli heidän kohtalonsa?

Riikka Pelon uusin romaani on 
kertomus tästä venäläisestä runoilijasta. Se 
on myös vangitseva kuvaus äidin ja tyttären 
elämänvaiheista  ja taisteluista. 

Tämä romaani on Riikka Pelon toinen ro-
maani. Esikoisromaani, Taivaankantaja, il-
mestyi 2006. Uusin romaani, Jokapäiväinen 
elämämme, menee luihin ja ytimiin, tarina 
tunkeutuu väkevänä ihon alle, tuntemuksiin 
ja  tekee unohtumattoman hurjan vaikutuk-
sen.

Tarina kerrotaan monessa tasossa. Vuodet 
vaihtuvat. Eletään vuosia 1923, 1939 ja 1941. 

Marina Tsvetajevan lyriikka aiheuttaa hal-
veksuntaa, hänet karkotetaan kauas, koska  
hänestä on tullut valtion vihollinen. 

Vuonna 1923 kuvataan Marina-äidin ja 
pienen Alja-tyttären välejä, vuonna 1939 ai-
kuistuneen Alja-tyttären vaivalloista suhtau-
tumista Marinaääitiin aikuistumisen kyn-
nyksellä. Näkökulmat vaihtelevat.  Ilmapiiri 
on painostava ja odottava. 

Lopulta Alja-tytär vangitaan syytettynä 
maanpetturuudesta ja tuomitaan vankilei-
rille Komiin.  Marina Tsevetajeva ei suostu 
kompromisseihin. Hänellä on selkeä visio sii-
tä, mitä kirjoittaa ja mitä tehdä. Ja hän aihe-
uttaa ongelmia. Paljon ehtii tapahtua. 

Paettuaan vallankumousta  perhe asuu 
aluksi Prahan lähiseudun kylissä, sitten Pa-
riisissa ja lopulta Moskovassa. Kehenkään 
ei voi täysin luottaa, sillä ei tiedetä, kenelle 
on annettu tehtävä raportoida heistä. Sitten 
perhe hajoaa, Serjoza-isä katoaa, Marina ja 
Mur-poika asustavat Jelabugassa ja lopulta 
Alja vankileirillä Vorkutassa. Elämä on joka-
päiväistä taistelua eloonjäämisestä.

Riikka Pelon romaanin lukeminen on tun-
teiden vuoristorata, kerrassaan herättävä lu-
kukokemus.  Hän onnistuu luomaan koke-

Elämä on tiskivettä 
ja kyyneleitä

Riikka Pelo: 
Jokapäiväinen elämämme. 
Teos 2013.

musmaailman, joka jää mieleen, sellaisen, jo-
ta joutuu sulattelemaan pitkään. 

Kerrontatavan rakentaminen on esimer-
killisen nautinnollista. Liikkuminen vuodes-
ta toiseen, tunteiden ääripäistä toiseen imai-
see mukaansa. 

Riikka Pelo osaa kirjoittaa väkevää draa-
maa, yhdistelee fiktiota ja faktaa, hän heit-
täytyy päähenkilöiden ihon alle ja kirjoittaa 
näkyviin  heidän pelonsekaisen elämysmaa-
ilmansa, ilot ja tappiot, voittonsa ja kurjuu-
tensa. Siitä ja teoksen takana olevasta lähde-
luettelosta näkyy miten perusteellista tausta-
työtä Riikka Pelo on tehnyt kirjoittamispro-
sessissaan. 

Rakenne on onnistunut, lukijaa opastetaan 
kulloiseenkin aikaan. Runolliset muistelma-
tekstit kuvaavat tapahtumia ajatuksenvirrassa.

 Romaanin kieli on hurmaavaa ja vangit-
sevaa, siitä löytyy nyansseja, tiskivettä ja kyy-
neleitä.

JUHA väHäKANgAS
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Suurten suunnitelmien talo
Oulun seurakuntayhtymän 
lippulaiva, Keskustan 
seurakuntatalo avasi 
ovensa loppiaisen jälkeen. 
Vuoden kestänyt ja 14 
miljoonaa maksanut 
rakennusurakka valmistui 
aikataulussa. 

– Tämä talo kestää ainakin sa-
ta vuotta, uskoo tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen. 

Viisikerroksiseen taloon 
muutti työskentelemään noin 90 
henkilöä. Viikko muuton jälkeen 
urakasta muistuttavat enää pu-
naiset muuttolaatikkopinot ala-
aulan portaikon alla. 

Kiinteistöjohtaja Jaana Val-
juksen mukaan muuttolaatikoita 
oli varattu keskimäärin 20 hen-
keä kohden, eli uuteen rakennuk-
seen löysi tiensä noin 2 000 laa-
tikkoa. 

Valjuksen ja Pikkaraisen mu-
kaan muutto sujui ilman suuria 
kommelluksia.

– Prosessi toimi pääosin hyvin. 
Hyllytilan tarvetta ei osattu eh-
kä arvioida oikein, sitä saisi olla 
enemmän, Pikkarainen summaa. 

– Uusien ja vanhojen toimisto-
kalusteiden yhteensovittamisessa 
on myös yllättäviä haasteita. En-
nakkotietojen mukaan samanko-
koisissa kalusteissa voi olla muu-
taman sentin heittoja. Jo muuta-
ma sentti voi aiheuttaa sen, ettei-
vät kalusteet sovi yhteen, Valjus 
kertoo.

Yhteisöllinen 
kakkoskerros
Uuden seurakuntatalon ensim-
mäisessä kerroksessa on keskus-
rekisterin asiakaspalvelu, josta 
voi hakea muun muassa virka- ja 
esteettömyystodistuksia. 

Ensimmäisessä kerroksessa si-
jaitsevat myös päivystävän papin 
vastaanotto ja Tuomiokirkkoseu-
rakunnan työntekijöiden työpis-

teet. Toisessa kerroksessa sijait-
sevat seurakuntasalit ja muut ko-
koontumistilat. 

Isokatu 17:ssä toimivat myös 
Oulun seurakuntayhtymän joh-
to, seurakuntatyön erityispalvelut 
kiinteistöpalvelut, hallinto- ja ta-
louspalvelut, henkilöstöpalvelut, 
viestintäpalvelut ja Rauhan Ter-
vehdys -lehden toimitus. 

– Yhteinen kirkkovaltuusto 
jatkaa kokouksiaan Isokatu 9.ssä, 
mutta yhteinen kirkkoneuvosto 
kokoontuu jatkossa täällä, Pik-
karainen lisää. 

Isokatu 17:ssä on tarjolla kaikille talon työntekijöille kahvit kello 9 ja 14. Kuvassa Matti Pikkaraisen käsiliikkeitä seuraavat myös 
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen (vasemmalla), henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho ja kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.
– Yhteisen kahvihetken takana on ajatus yhteisöllisyydestä.  Siinä opitaan tuntemaan sitten toinen toisemme. Jos tila on varattu 
tapahtumalle, kahvittelu siirtyy ylempiin kerroksiin, Valjus ja Pikkarainen kertovat. 

Ala-aulasta lähtevästä portaikosta on hienot näkymät Keskustan seurakuntatalon ja Vanhan pappilan yhteiselle sisäpihalle.
– Tuolla voitaisiin järjestää kesällä vaikka seurat tai erilaisia konsertteja, tuomiorovasti Matti Pikkarainen visioi.

E l s i  S a l ovaa ra
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Käynti seurakuntataloon sisäpihalta pääovesta. Autolla Asemakadun puolelta sisäpihalle, jossa on asiakaspysäköinti.
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Seurakunnan 
näyteikkuna
Keskustan seurakuntatalon avoi-
met ovet järjestettiin tämän vii-
kon keskiviikkona. 

– Idea syntyi tarpeesta, sillä 
meille tuli soittoja, joissa kysel-
tiin, milloin tiloihin pääsee tu-
tustumaan, Valjus kertoo.

Pikkarainen uskoo, että väki 
on kiinnostunut jo siksikin, että 
paikka on ihmisille tuttu vuosi-
kymmenten varrelta. Hän on it-
se innoissaan myös uuden seura-

Monet Elohuoneel-
la järjestetyt seura-
kuntien tapahtumat 
siirtyvät uuden seu-

rakuntatalon monitoimisaliin.
Esimerkiksi diakonian aa-

mut, päihdetyöntekijän päi-
vystys ja nuorisotyön avoimet 
ovet pidetään jatkossa Isokatu 
17:n katutasossa olevassa mo-
nitoimisalissa.

Uusiin tiloihin on siirtynyt 
toimintoja myös muualta. Ai-
emmin Heinäpäässä järjestetty 
nuorten aikuisten lenkkiryhmä 
starttaa nyt parillisilla viikoil-
la torstaisin kello 18 monitoi-
misalista.

Osa muualta siirtyvistä toi-
minnoista kokee samalla päivi-
tyksen. Heinäpäässä joka viik-
ko perjantaisin kokoontunut 
nuorten aikuisten Taideryh-
mä muuttaa ainakin nimensä. 
Myös toiminnan sisältöä kehi-
tetään.

– Kokoonnumme ensim-
mäisen kerran perjantaina 17.1. 
kello 16.30–18. Mietimme sil-
loin uuden nimen ja sitä, mitä 
nuoret aikuiset haluavat tehdä, 
kertoo Tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyöntekijä Ma-
ri Tuokkola.

Parittomilla viikoilla moni-
toimisalissa järjestetään per-
jantaisin myös nuorten aikuis-
ten yökahvila, joka on avoinna 
kello 19–24. Se korvaa Elohuo-

Monitoimisali 
on nimensä veroinen

kuntatalon ja Vanhan pappi-
lan yhteisestä sisäpihasta. 

– Siinä on jotain keskieu-
rooppalaista. Isoltakadulta 
kun puikahtaa väliköstä sisä-
pihalle, niin siirtyy melkein 
kuin toiseen maailmaan. Sii-
nä voisi kesällä järjestää vaik-
ka seuroja.

Pikkaraisen mukaan Isolle-
kadulle avautuva ja isoin ikku-
noin varustettu monitoimisali 
on toinen uusia toimintamah-
dollisuuksia tarjoava paikka. 

– Tavoite on, että siellä on 
mahdollisimman paljon toi-
mintaa. Se on tila, jossa näkyy 
että seurakunta elää.

ELSI SALovAArA

K at ja  K i i s k in e n

Ala-aulasta lähtevästä portaikosta on hienot näkymät Keskustan seurakuntatalon ja Vanhan pappilan yhteiselle sisäpihalle.
– Tuolla voitaisiin järjestää kesällä vaikka seurat tai erilaisia konsertteja, tuomiorovasti Matti Pikkarainen visioi.

E l s i  S a l ovaa ra

4. krs. Rauhan Tervehdys, Henkilöstöpalvelut, 
Talouspalvelut, Kiinteistöpalvelut, 
Viestintäpalvelut, Kokoustilat; Vuokko, 
Lemmikki, Neilikka ja Esikko.

3.krs. Yhtymän johto, Seurakuntatyön 
erityispalvelut, Diakoniset erityispalvelut, 
Kasvatustyön erityispalvelut, Perheneuvonta, 
Kokoustila Kielo

2. krs. Iso seurakuntasali, Pieni seurakuntasali, 
Ruokasali Kaneli, Kokoontumistilat; Lilja, Lumme 
ja Apila, Keittiö

1. krs. Info, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Tuomiorovasti, Kirkkoherranvirasto, 
Diakoniavastaanotto, Päivystävät papit, 
Keskusrekisteri, Asiakaspalvelu, Avioliiton 
esteiden tutkinta, Leirikeskuspalvelut, 
Seurakuntatyön erityispalvelut, Vanhustyön pas-
tori, Sielunhoidon erityispalvelut, Monitoimisali

Yliopistopastori Ari Sa-
vuoja siirtää näppäräs-
ti korkeaa kaappia nok-
kakärryllä työhuonees-

ta käytävälle ja kertoo samalla 
muuttavansa uusiin toimitiloi-
hin hyvillä mielin: Veteraanika-
tu 9:ssä oltiin kuin autiolla saa-
rella, eristyksissä muista.

Oppilaitospastorien uuden-
karhea työhuone tuntuu muka-
valta, mutta Savuoja ennakoi, et-
tä heitä ei silti jatkuvasti näe.

– On hyvä, jos olemme kont-

torilla vain harvakseltaan. Se-
hän tarkoittaa, että olemme var-
sinaisella työpaikallamme oppi-
laitoksissa.

Kiinteistösihteerit Pirjo Viit-
tanen ja Tuula Vidgren seura-
kuntayhtymän kiinteistöpalve-
luista kiittelevät muuton suju-
vuutta. 

– Työpiste oli toimintakun-
nossa heti loppiaisen jälkeen 
tiistaiaamuna. Koneen napsaut-
taminen päälle, muuttolaatikoi-
den tyhjentäminen kaappeihin ja 

siinä se oli, Viittanen sanoo.
Sähköllä toimivia työpöytiä 

hieman arvosteltiin etukäteen, 
mutta ne ovat osoittautuneet kel-
po valinnaksi.

– Myös ensikokemukset avo-
konttorissa työskentelemisestä 
ovat myönteisiä, Vidgren sum-
maa.

MINNA KoLISTAJA

Pirjo Viittanen ja Tuula Vidgren kiittelevät muuton sujuneen 
mutkattomasti. 

neella järjestetyt CrossCafe-illat. 
Yökahvilat alkavat 17.1., jolloin 
uudelle tilalle keksitään nimi.

Uusissa tiloissa alkaa myös 
täysin uusia toimintoja, kuten 
alakouluikäisille tarkoitettu Tors-
taitupa. Se on nimensä mukaises-
ti avoinna torstaisin kello 14–16. 
Torstaitupa aloittaa 23.1.

– Siellä voi nauttia välipalaa ja 
tehdä esimerkiksi läksyjä, kertoo 
Tuomiokirkkoseurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Kaija Siniluoto.

Monitoimisalissa toimii myös 
Vapaaehtoisten olohuone torstai-
sin kello 16–18.

– Seurakuntalaiset ovat ter-
vetulleita, ja heitä varten paikal-
la on vähintään yksi seurakun-
nan työntekijä jonka kanssa voi 
keskustella seurakuntien vapaa-

ehtoistoiminnoista, kertoo Tuo-
miokirkkoseurakunnan diakoni 
Antti Härö.

Tilaisuudet järjestää Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, mutta 
kaikkien Oulun seurakuntayh-
tymään kuuluvien seurakuntien 
työntekijät voivat päivystää va-
paaehtoisten olohuoneessa.

– Jatkossa voisi olla mahdollis-
ta, että myös yhteistyötahot esit-
telisivät toimintaansa.

KATJA KIISKINEN

Kaikki Oulun seurakuntien 
toiminnat, niiden ajat ja paikat 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Iloisin mielin uusiin työtiloihin

Ari Savuoja kärrää ylimääräiset kaapit käytävälle.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

5.–6. krs. ei seurakuntayhtymän käytössä.
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.1.2014

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 
Marjaana	Rantakeisu,	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: Alma Olive 
Turner, Saaga Aurora Jukuri, 
Noemi Lila Maria Manyando, 
Jare Emil Särkelä.
Haukipudas: Aada Maria 
Amanda Pukinkorva, Kert-
tu Kaarina Vänttilä, Lasse Ei-
no Juhani Lappalainen, Min-
ja Emilia Pajala, Linnea Hen-
riikka Lindström, Aki Sam-
po Joonas Latvakoski, Kais-
la Silvia Jokela Aapo Kristian 
Mikkola, Anton Torsti Olavi 
Krohns.
Karjasilta: Atso Elias Eemil 
Ahosola, Atte Hemminki 
Haanpää, Rasmus Miska Ma-
tias Hyvärinen, Eemeli Ee-
vertti Jurvakainen, Ella Ka-
tariina Lehto, Onni Viljami 
Moilanen, Freija Helli Fran-
ces Orr, Nella Amalia Paka-
nen, Frans Evert Pokka, Nella 
Maria Hannele Haapaniemi, 
Lauri Aatos Kujala, Leo Ola-
vi Paaso, Peetu Olavi Pietiläi-
nen, Felix Matti Aksel Rau-
daskoski, Daniel Alex Juhani 
Rintala, Onni Waltteri Ruot-
tinen, Suvi Eveliina Salonen, 
Henrik Toivo Tapio Tahkokor-
pi, Pauli Viljami Väisänen.
Kiiminki: Jasper Olavi Sara-
järvi,	Sofia	Iida	Sylvia	Ahola,	
Eetu Ilmari Tenhunen.
Oulujoki: Nella Elisabeth 
Haapalainen, Anniina Jenni 
Sofia	Karjalainen,	Viola	Saa-
ra Anneli Karjula, Emma Jo-
hanna Klasila, Juho Matti Ka-
levi Korhonen, Ville Antero 
Kähkönen,	 Sofia	 Sufei	 Elisa	
Pekkala, Hugo Manuel Van-
hala, Veikka Tapio Weissen-
felt,	 Karlos	 Kristian	 Illikai-
nen, Eetu Veikko Samuel Ke-
ränen, Alma Inkeri Kosola, 
Elena Adalmiina Kukkonen, 
Elmeri Ali Kuronen, Kerttu 
Eeva Amanda Kuronen, Noel 
Olli Emmanuel Manninen, 
Aava Minea Nylander, Vilma 

Helena Akolahti, Antti Ola-
vi Flyktman ja Johanna Ma-
ria Elisabeth Lammi, Mikko 
Matti Villehard Mäki ja Em-
ma	Riikka	Sofia	Alariesto.

Kuolleet

Tuomiokirkko: Matti Eino 
Mäntyvaara	85,	Ritva	Helee-
na Keränen 66, Ilkka Johan-
nes Lehto 51, Jarmo Matias 
Torppa 60. 
Haukipudas: Helvi Eliina 
Synnöve	Mällinen	81.
Karjasilta: Kaisu Hillevi Kyl-
mälä	82,	Annikki	 Sofia	Mä-
kelä	87,	Eero	Enbuske	88,	Eila	
Kaarina	Heikkinen	82,	Erkki	
Johannes	Ollikainen	89,	Ka-
levi	 Sakari	 Palmu	 88,	 Anna	
Kerttu	Saarenheimo	93.	

Maria Pesonen, Nella Evelii-
na Pietilä, Enni Liisa Orvok-
ki	 Teppo,	 Maiju	 Liisa	 Sofia	
Törmänen, Iina Inkeri Vää-
nänen.
Oulunsalo: Veikko Johannes 
Niemisalo, Leevi Alessandro 
Pennanen, Elias Henrik Wil-
helm Vaskivuo, Seela Elena 
Koskelo.
Tuira: Linnea Ella Marja Hau-
tala, Vilja Vanamo Heilimo, 
Fanni Mirjami Hokajärvi, Ali-
sa	Nefeli	Holappa,	Lauri	Sa-
kari Junttila, Matias Armas 
Karppinen, Jimi Ilmari Os-
sian Kärnä, Magnus Emma-
nuel Nurkkala, Kaapo Las-
se Henrikki Oikarinen, Voit-
to Tapio Portaankorva, Aino 
Elina Rintamäki, Elena Sera-
fiina	 Sippola,	 Huuko	 Kyös-
ti Tenhunen, Kaapo Taavetti 
Tokola, Eevi Matilda Virtala, 
Eemil Viljami Vänttilä, Eetu 
Henrikki Aho, Toivo Augus-
to Ferreira, Ville Juhani Iko-
nen, Iida Mimmi Matilda Ko-
mulainen, Samuel Johannes 
Lindqvist, Justus Pyry Johan-
nes Peteri, Aada Alli Vilhel-
miina Suopajärvi, Sara Milja 
Maria Tapio.

Vihityt
Karjasilta: Antti Samuli Ab-
ram Sohlo ja Anu Johanna 
Hakala, Teemu Jaakko Rau-
daskoski ja Nina Hannele Jär-
vinen, Mikko Juhani Heino-
nen ja Mari Johanna Mäki-
niemi.
Kiiminki: Valtteri Jeremias 
Hanhisuanto ja Kaisa Johan-
na Pesälä.
Oulujoki: Jussi Oskari Finne 
ja Suvi Karoliina Kanniainen, 
Sami Tapani Kärenlampi ja 
Katja Susanna Luoto.
Tuira: Esa Sakari Moilanen 
ja Niina Johanna Lahdenpe-
rä, Jarkko Toivo Turunen ja 
Noora Piritta Tolonen, Kei-
jo Tapio Haapalainen ja Erja 

Kiiminki: Mirjam Valpu-
ri	Karhatsu	81,	 Seppo	Olavi	
Huttunen	54,	Juho	Merilä	85.
Oulujoki: Aili Annikki Kirjo-
rinne	 94,	 Seppo	Arvi	 Lehti-
nen	74,	 Laina	Marjatta	Por-
taankorva	86,	Kalle	Matti	Os-
kari	Vaara	37.
Oulunsalo: Anna Kerttu Saa-
renheimo		93.
Tuira: Eeva Mirjami Hela-
ma	 67,	 Väinö	Henrikki	 Kos-
kela 65, Eeva Inkeri Loukusa 
86,	Reino	Antero	Putaala	78,	
Esko	 Elias	 Saajanto	 72,	 Erk-
ki	Aarnipuro	84,	Erkki	Olavi	
Hietala	91,	Aino	Katri	Maria	
Hippeläinen	 88,	 Vuokko	 Si-
nikka	Mattlar	89,	Matti	Au-
kusti Mäkitalo 66, Pasi Päiviö 
Nissinen 66, Martti Andreas 
Fält	85.	

Muistatko lammastarrat 
lapsuuden pyhäkoulusta?
Uusi, retrohenkinen 
aikuisten pyhäkoulu 
käynnistyy

Aikuisille järjeste-
tään ensimmäis-
tä kertaa Oulus-
sa oma pyhäkoulu. 

Tilaisuudet ovat sunnuntai-
sin 26.1., 23.2., 30.3., 27.4. ja 
18.5. kello 13 Pyhän Luuk-
kaan Kappelin seurakunta-
salissa (Yliopistokatu 7).

– Usein on tarjolla pal-
jon jumalanpalveluksia, 
mutta ei juurikaan rentoja, 
vapaamuotoisia ja tasa-ar-
voisia tapoja aikuisille ol-
la yhdessä ja kohdata pyhä, 
Tuiran seurakunnan kap-

palainen Päivi Jussila sa-
noo.

Aikuisten pyhäkoulussa 
on monille aikuisille tut-
tuja elementtejä oman lap-
suuden aikaisesta pyhä-
koulusta: kellon soittamis-
ta, kynttilän sytyttämistä, 

musiikin kuuntelua, lau-
lua, rukouksia, lammas-
tarrojen liimaamista sekä 
kahvi- ja teetarjoilua.

– Aikuisten pyhäkoulu 
on konkreettista yhdessä-
oloa ja tekemistä sekä ih-
misiin tutustumista. Teke-

misen ei tarvitse olla vai-
keaa tai haudanvakavaa. 
Tilaisuudet voivat muuttaa 
käsitystämme hengellisyy-
destä, Jussila jatkaa.

Aikuisten pyhäkoulu 
on harvinaisuus
– Myös valtakunnan tasolla 
aikuisten pyhäkoulut ovat 
harvinaisia. Oulussa tai 
muualla ei ole tietääkse-
ni järjestetty vastaavaa ai-
emmin. Helsingissä on yksi 
senioreille suunnattu pyhä-
koulu, Jussila kertoo.

Aikuisten pyhäkoulua 
vetävät Tuiran seurakun-
nan kappalaiset Päivi Jus-
sila ja Stiven Naatus.

Mitä aikuispyhäkoulu on?
Aikuispyhäkoulussa jokainen voi tuntea itsensä 
tervetulleeksi. Raamattua tutkittaessa osallistutaan 
pyhään kertomukseen. Pyhäkoulussa myös viete-
tään yhdessä juhlaa.

Aikuispyhäkoulussa askarrellaan, sytytetään kynt-
tilöitä, kuunnellaan musiikkia, lauletaan ja juodaan 
kahvit ja teet. Aikuispyhäkoulussa on tuttuja ja 
toistuvia elementtejä lapsuuden pyhäkoulusta,  
kuten leikit, laulut, rukoukset ja tietysti lammas-
tarrat, jotka saa liimata omaan tauluun.

Pyhäkoulut pidetään sunnuntaisin 26.1.2014,  
23.2., 30.3., 27.4. ja 18.5. klo 13 Pyhän Luukkaan 
kappelin seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 7, käynti 
Erkki Koiso-Kanttilan -kadun puo lelta.

Pyhäkoulutätinä ja setänä toimivat Tuiran  
seurakunnan pastorit Päivi Jussila ja Stiven Naatus  
Yhteystiedot Stiven Naatus p. 050 3104990,  
stiven.naatus@evl.fi

Su 26 . 1 . 2014    Pyhän Luukkaan kappeli    Yliopistokatu 7

Tuomasmessu
lauantaina 18.1. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tuomasmessua vietetään kristittyjen ykseyden 
rukouspäivänä. Messussa vierailijana ja saarnaajana 
on veli Stephen Taize-yhteisöstä Ranskasta. Hän 
saarnaa englanniksi, tulkkaus suomeksi. Messun 
juontaa Pertti af Hällström, esirukousjohtajana 
Joonas Vapaavuori, liturgina Erja Järvi ja avustajina 
Jenni Siljander, Janne Honkanen ja Janne 
Kopponen. Musiikki Sarastuskuoro ja soitinryhmä 
Taina Voutilaisen johdolla. Pyhäkoulu lapsille 
sanaosan aikana. Kolehti Tasaus-keräykselle, joka 
auttaa mm. Mekongin alueen ihmiskaupan uhreja. 
Kirkkokahvien aikana veli Stephen kertoo Taize-
yhteisöstä. Aulassa on myynnissä hengellistä 
runokirjaa, jonka tuotto käytetään oululaisten
vähävaraisten auttamiseksi diakoniatyön kautta. 
Lämpimästi tervetuloa!
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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	 19.1.	 klo	 10,	 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo,  saarna Ur-
po Luokkala ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Urkurina Péter 
Marosvari ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. Kolehti kris-
tittyjen yhteyden edistämi-
seen. Suora lähetys messus-
ta	www.virtuaalikirkko.fi.
Messu	su	19.1.	klo	14,	Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 16.1. 
ja 23.1. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen. 
Lähetyspiiri to 16.1. klo 14, 
Vanha pappila. Matti Laurila.
Sana elää	 pe	 17.1.	 klo	 18,	
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Kristittyjen ykseyden ru-
koushetki la	18.1.	klo	12,	Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Keskiviikkoseurat ke 22.1. 
klo	18,	Vanha	pappila.	Aaro	
Leipälä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
22.1.	 klo	19,	Oulun	 tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 23.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Leena 
Häkkinen.
Raamattupiiri to 23.1. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Yhteisvastuukonsertti pe 
21.2.	 klo	19,	Oulun	 tuomio-
kirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle	maanantaisin	klo	9–11	
p.	 044	 3161	 419,	 keskustan	
seurakuntatalo.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 22.1. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit	to	23.1.	klo	9,	
keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
23.1.	klo	9–11,	keskustan	seu-
rakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu	 su	 19.1.	 klo	 12,	
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, jossa saa oppia tunte-
maan Taivaan Isää, hiljentyä, 
leikkiä, askarrella ja puuhail-
la monenlaista muiden las-
ten kanssa. Pyhäkouluun voi-
vat tulla 4 vuotta täyttäneet, 
pienimmille toivomme oman 
aikuisen mukaan, mutta ko-
ko perheenkin voimin voit-
te osallistua. Ennakkoilmoit-
tautumista ei ole ja toiminta 
on maksutonta.
Intiön perhekerho to 16.1. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. 
Heinätorin perhekerho ti 

21.1. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, johon lapsi tulee 
oman aikuisen kanssa. Aluk-
si hiljennymme hartauteen, 
sitten on kahvien ja mehu-
jen aika. Lisäksi kerhossa lei-
kitään, lauletaan ja touhuil-
laan. Perhekerhoon ei ole il-
moittautumista.

Nuoret ja 
nuoret aikuiset

Uuden monitoimitilan käyt-
töönottojuhla 17.1.	 klo	 18	
osoitteessa	 Isokatu	 17,	 sa-
malla on mahdollisuus tutus-
tua uusiin nuorisotyöntiloi-
hin. Kaikki isoset, kerhonoh-
jaajat, nuorten aikuisten toi-
minnassa mukana olevat ja
muut kiinnostuneet terve-
tuloa.	 Tilaisuus	 jatkuu	 17.1.	
yläkouluikäisten pelikahvila-
na erityisnuorisotyön tilojen 
puolella.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
16.1. ja 23.1. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 
Tervetuloa!
Eläkeläisten kerho to 23.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta,	p.	040	7304	117.	

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

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 
Kolmonen ja diakonissa Aino-Liisa Ilkko. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 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.

Haukiputaan, Kiimingin, Oulujoen ja Oulunsalon seu-
rakunnissa ei ala sururyhmää. Sururyhmiin voi osallis-
tua riippumatta siitä, minkä seurakunnan jäsen on.

Kynttiläkonsertti 
sunnuntaina	19.1.	klo	15	

Vanhassa pappilassa. 

Aila Knihtilä laulu, 
Stephanie Archer nokkahuilu, 

Maija Tynkkynen virginaali ja piano. 
Liput 12 euroa, tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Kahvitarjoilu.

Mitä aikuispyhäkoulu on?
Aikuispyhäkoulussa jokainen voi tuntea itsensä 
tervetulleeksi. Raamattua tutkittaessa osallistutaan 
pyhään kertomukseen. Pyhäkoulussa myös viete-
tään yhdessä juhlaa.

Aikuispyhäkoulussa askarrellaan, sytytetään kynt-
tilöitä, kuunnellaan musiikkia, lauletaan ja juodaan 
kahvit ja teet. Aikuispyhäkoulussa on tuttuja ja 
toistuvia elementtejä lapsuuden pyhäkoulusta,  
kuten leikit, laulut, rukoukset ja tietysti lammas-
tarrat, jotka saa liimata omaan tauluun.

Pyhäkoulut pidetään sunnuntaisin 26.1.2014,  
23.2., 30.3., 27.4. ja 18.5. klo 13 Pyhän Luukkaan 
kappelin seurakuntasalissa, Yliopistonkatu 7, käynti 
Erkki Koiso-Kanttilan -kadun puo lelta.

Pyhäkoulutätinä ja setänä toimivat Tuiran  
seurakunnan pastorit Päivi Jussila ja Stiven Naatus  
Yhteystiedot Stiven Naatus p. 050 3104990,  
stiven.naatus@evl.fi

Su 26 . 1 . 2014    Pyhän Luukkaan kappeli    Yliopistokatu 7

Musiikkia  
talvipäivän  
siniseen hetkeen
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!
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Yhteisvastuukonsertti 
perjantaina	21.2.	klo	19	
Oulun tuomiokirkossa. 

Konsertissa esiintyvät 
Henna-Mari Sivula, sopraano

Péter Marosvári, urut ja 
tenori sekä Elias Niemelä, urut.

A
rkisto / San

n
a K

ro
o

k

Muut menot
Ompeluseurat to 16.1. klo 
18.30,	Intiön	seurakuntakoti.	
Kynttiläkonsertti	 su	 19.1.	
klo 15, Vanha pappila. 
Kaatuneitten omaiset ma 
20.1. klo 12, keskustan seu-
rakuntalo, pieni seurakun-

tasali. 
Diakonian aamu ti 21.1. klo 
9–11,	 keskustan	 seurakun-
tatalo. Maksuton aamupala 
alueen vähävaraisille ja työt-
tömille. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät.
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.1.2014

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
Gospelmessu	pe	17.1.	klo	18	
kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	klo	10	kirkossa.	Toimit-
taa Jari Flink, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Han-
nu Niemelä. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro.

Hartauselämä
Rukouspiiri	 to	 16.1.	 klo	 18	
srk-keskuksen kappelissa. 
Raamattupiiri	ke	22.1.	klo	18	
Puttaan tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki Haukiputaal-
la. Äiti ja isä! Tarvitsetko ai-
kaa asioiden hoitamiseen tai 
vaikka hetken ihan omaa ai-
kaa? Seurakunta järjestää 
lapsiparkin alle kouluikäisil-
le lapsille perjantaisin n. 2 
krt / kk, vuorotellen Martin-
niemen ja Kellon srk-kodeis-
sa. Maksuton lapsiparkki on 
avoinna	klo	9–12	välisenä	ai-
kana ja se on tarkoitettu kai-
kille haukiputaalaisille lap-
siperheille. Lapsiparkkiin pi-
tää ilmoittautua edelliseen 
keskiviikkoon mennessä, p. 
045	6577	426.	Mukaan	mah-
tuu max. 15 lasta. Lapsipar-
kissa on kaksi lastenohjaajaa 
ja siellä pidetään esillä kristil-
listä kasvatusta. Toivomme, 
että otat lapselle mukaan 
pienet eväät. Martinniemen 
lapsiparkit ovat 24.1., 21.2., 
28.3.,	 25.4.	 ja	 23.5.	 Kellos-
sa	kokoonnutaan	7.2.,	14.3.,	
11.4.,	9.5.	ja	30.5.
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 seurakun-
nan lapsikuoron harjoituk-
set	 torstaisin	 klo	 17–18	 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan 16.1. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille	tytöille	ja	po-
jille. Tiedustelut Laura Räihä, 
p.	040	5818	974,	laura.raiha@
evl.fi.

Nuoret
Nuorten ilta	pe	17.1.	klo	18	
kirkossa ja Vakkurilassa. Gos-
pelmessu kirkossa, jonka jäl-
keen nuorten ilta Vakkuri-
lassa. Tarjolla kahvia, mehua 
ja korppuja. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa molemmis-
ta merkinnän.
RaJu-ilta ke	 22.1.	 klo	 18.30	
Wirkkulassa.

Lähetys
Perinteinen lähetyspiiri ti 
21.1. klo 13 Puttaan Tuvassa.

Seniorit
Seurakuntakerho ma 20.1. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 22.1. klo 13 Kel-
lon srk-kodissa ja to 23.1. klo 
13 srk-keskuksessa. Yhdes-
säoloa päiväkahvin, laulun, 
hartaushetken ja keskuste-
lujen siivittämänä. Kyydityk-

set niille, jotka muuten eivät 
pääse,	varattava	p.	044	7310	
232	 maanantaisin	 klo	 9–11	
tai kerhossa.

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin	klo	12–14.		
Puttaan Tuvan emäntien ko-
kous pe	17.1.	klo	11.		Suunni-
tellaan kevätkautta.
Juttukahvila ke 22.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Uusheräyksen seurat su 
26.1. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa Puhuvat Eeva Pouke ja Nii-
lo Karjalainen. Säestys Pirjo-
Leena Hemmi.
Anna minun mennä – Pet-
ri Laaksosen Yhteisvastuu-
konsertti su	2.2.	klo	17	 srk-
keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das:	 seurat	 su	 19.1.	 klo	 17	
ry:llä, lauluseurat ke 22.1. klo 
18.30	Sirpa	ja	Lauri	Päkkiläl-
lä, Paasikuja 4, Kello: ompe-
luseurat	 pe	 17.1.	 klo	 18.30	
ry:llä,	 seurat	 su	19.1.	 klo	17	
ry:llä.

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	19.1.	klo	10	kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	 klo	 13	 Jäälin	 kappelis-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri	to	23.1.	klo	9	
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vain maa-
nantaisin	klo	9–11	puhelimit-
se tai sähköpostilla. Ajanva-
rausnumero	on	040	7008	151.
Juttunurkka	20.1.	klo	10–13	
Jäälin kappelilla. Kaikenikäis-
ten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma  20.1. klo 
11–12	 Jäälin	kappelilla.	Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulos-
ten aamupuuro ma 20.1. klo 
10–11	 Kolamäen	 kerhohuo-
neella.
Diakoniapiiri  ma 20.1. klo 
13–14.30	 Jäälin	 kappelilla.	
Kädentaidonryhmä
Porinapiiri ma 20.1. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella.
Yhteisvastuukeräys käyn-
nistyy YV-lentopalloturna-
uksella la 1.2. Laivakankaan 
koululla	alkaen	klo	8.30.	Tur-
nauksen yhteydessä on kirp-
putori. Kirpputoripöydän voi 
varata hintaan 10 €. Pöytä-

varausmaksu menee Yhteis-
vastuun hyväksi. Pöytävara-
ukset	ke	29.1.	mennessä	Sei-
jalle,	p.	040	5793247.	

Kuorot
Kirkkokuoron kausi alkaa to 
16.1.	klo	18.30	Jäälin	kappe-
lilla.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä	maanantaisin	klo	9.30–11	
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo	9.30–11.	
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin	 klo	9.30–11	 ja	 Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
19.1.	klo	12.
Esikkoryhmä tiistaina 21.1. 

klo	10–12	Jäälin	kappelilla.
Päiväkerhot ja lastenparkki 
ovat aloittaneet kevätkau-
den toiminnan viikolla 3.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la	torstaisin	klo	12.30–15.	Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke	klo	8–11.30,	p.	 0400	835	
374	/	lastenohjaajat.
10-synttärit	 la	 1.2.	 klo	 14–
16 Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Mukaan voit ottaa 
myös vanhempasi tai jonkun 
muun sinulle läheisen aikui-
sen. Ilmoittautumiset 20.1. 
mennessä sähköpostilla au-
likki.rinta-santti@evl.fi;	 il-
moita myös ruoka-allergiat. 
Ohjelmassa mm. hiljentymis-
tä, herkuttelua, askartelua, 
taikatemppuja;	menossa	mu-
kana Taika-Petteri.

Nuoret
Nuorten ilta	 ti	 21.1.	 klo	 19	
Jäälin kappelin nuortenti-
lassa.

Lähetys
Suomen Lähetysseuran 
ajankohtaispäivä 25.1. klo 
9	 alkaen	 Jäälin	 kappelilla.	
Hinta 20 € ruokailuineen. Il-
moittaudu Kiimingin kirkko-
herran	virastoon,	p.	040	584	

4406 tai lähetyssihteeri Kirsi 
Paavolalle,	p.	 044	576	0019.	
Tervetuloa kaikki lähetys-
työstä kiinnostuneet.

Muut menot
Rauhanyhdistys:	pe	17.1.	klo	
19	Oulun	 seudun	nuortenil-
ta ry:llä.
Siioninvirsiseurat ja paikal-
lisosaston vuosikokous su 
19.1.	klo	15	Montin-salissa.

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorien sävelhartaus 

tiistaina	21.1.	klo	18.30	
seurakuntakeskuksessa.

Kuoroa johtaa Taru Pisto. 
Urkumusiikkia ja yksinlaulua. 

Puhe Jari Flink. 
Vapaa pääsy, 

kolehti Pohjois-Pohjanmaan 
Kanttori-urkuriyhdistykselle.

Ism
o H

in
tsala

Anna minun mennä – 
Petri Laaksosen Yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina	2.2.	klo	17	seurakuntakeskuksessa.	

Liput	aikuiset	15	€	ja	alle	18-vuotiaat	10	€.	
Lippujen	ennakkomyynti	27.1.	alkaen	Haukiputaan	kirkkoherranvirastosta	ja	
ennakkovaraukset	laila.juntti@evl.fi.	Konserttipäivänä	lippuja	puoli	tuntia	ennen	ovelta.	
Konsertin tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

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

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 
YV-lentopalloturnauksella 
lauantaina	1.2.	alkaen	klo	8.30	
Laivakankaan koululla. 
Turnauksen yhteydessä on kirpputori. Kirpputori-
pöydän voi varata hintaan 10 €. Pöytävarausmaksu 
menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Pöytävara-
ukset	ke	29.1.	mennessä	Seijalle,	p.	040	5793247.		

Nautitko käsillä tekemisestä? 
Tykkäätkö näytellä? 

Toteutamme tänä vuonna pääsiäisnäytelmän, 
johon nyt haetaan vapaaehtoisia tekijöitä niin 

näyttelijöiksi, puvustajiksi, 
lavastajiksi kuin kahvinkeittäjiksikin ja 

moniin muihin tehtäviin. 

Tule mukaan tutustumaan käsikirjoitukseen 
keskiviikkona	29.1.	klo	18	

Kiimingin seurakuntakeskukseen 
ja ideoimaan toteutusta. 

Kevättalven aikana yhdessä seurakuntalaisten ja 
työntekijöiden kanssa elämme pääsiäisen tienoon 
tapahtumia läpi ilon ja yhdessä tekemisen kautta. 
Näytelmä huipentuu vaellusmuotoisiin esityksiin 

palmusunnuntaina ja hiljaisella viikolla.

Lisätietoja: kappalainen Seija Helomaa,
p.	040	5793	245
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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
Taize-henkinen Tuomas-
messu	la	18.1.	klo	18,	Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 14. 
Messu	su	19.1.	klo	10,	Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu	 su	 19.1.	 klo	 10,	 Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Maija 
Konttinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu	 su	 19.1.	 klo	12,	Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu	su	19.1.	klo	12,	Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Messu	su	19.1.	klo	12,	Pyhän	
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa teol. harj. 
Joonas Vapaavuori, kanttori-
na Pauliina Stenudd. Koleh-
ti kristittyjen yhteyden edis-
tämiseen Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston kautta.

Hartauselämä
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,	 pe	 17.1.	
klo	 18.30,	 Pyhän	 Andreaan	
kirkko,	pe	17.1.	klo	19,	Maik-
kulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka	pe	17.1.	klo	18,	
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat	 pe	17.1.	 klo	18.30,	
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri ti 21.1. klo 12, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Mieskuoro TervasCanto to 
16.1. klo 16.30, Kaukovaini-
on kappeli. Ks. ilmoitus.
Konsertti 31.1.klo	19,	Karja-
sillan kirkko. Pedersören ro-
vastikunnan Kanttorikuoro, 
joht. Christian Ahlskog. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.

Diakonia
Aamupuuro to 16.1. ja 23.1. 
klo	9,	Kaukovainion	kappeli.	
Melko Nuoret Naiset to 16.1. 

klo	18,	Maikkulan	kappeli.	
Diakonian ajanvaraus ma 
20.1.	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.
Diakoniapiiri ma 20.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Hanna-ryhmä to 16.1. klo 
17.30,	Kaukovainion	kappe-
li. Ks. ilmoitus.
Lähetyspiiri	ti	21.1.	klo	17.30,	
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 22.1. klo 14, 
Siipi	–	lähetyksen	puoti	ja	pa-
ja. Ks. ilmoitus s. 20.

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luontopy-
his, perhekerhot ja perhe-
tupa lisätietoja www.oulun-
seurakunnat.fi/perhetapah-
tumat.
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona	22.1.	klo	18	Pyhän	Andreaan	kirkossa.	

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat matkaajat Suu-
ren Majakan valoon! ToivonSatama on auki kaikille ja-
noisille, lepoa kaipaaville ja valoa ikävöiville. 
Nuorten illan aikana on mahdollisuus ihan vain olemi-
seen, pelailemiseen, kahvitteluun, musisointiin ja mui-
den kanssa jutusteluun.

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.

P
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Hanna-ryhmä 
torstaina	16.1.	klo	17.30	Kaukovainion	kappelissa.	

Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kautta toimiva  
Hanna-rukousryhmä aloittaa toiminnan Kaukovainion 
kappelissa, lähetyshuoneessa. Ryhmä kokoontuu joka 
toinen	torstai	klo	17.30.	
Lisätietoja:	Arja	Savuoja,	p.	050	4372	154.

 

Eläkeläisten kerhot 
torstaina 16.1. klo 13 Kastellin kirkossa.

torstaina 16.1. klo 13 Karjasillan kirkossa. 
torstaina 23.1. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
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Mieskuoro TervasCanto 
torstaina 16.1. klo 16.30 Kaukovainion kappelissa. 

Mieskuoro TervasCanto 
toivoo lisää laulajia riveihinsä. 

Harjoitukset 
joka toinen torstai 

Kaukovainion kappelilla. 

Tiedustelut: 
kanttori Ilkka Järviö, 
p.	040	5747	160.

Yhdessä Jumalan edessä -ilta 
keskiviikkona	22.1.	klo	18	Kaukovainion	kappelissa.	

Sinä, joka olet kiinnostunut uskon asioista ja haluat löy-
tää Jumalan läheisyyttä elämääsi: tule viettämään iltaa 
yhdessä Jumalan edessä. Aluksi tarjolla on iltapalaa, 
jonka jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisesti muun muas-
sa musiikin, keskustelun ja lyhyen opetuksen merkeissä. 
Voit tulla iltaan keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuk-
sia tai halutessasi vain hiljentymään ja kuuntelemaan.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to	16.1.	klo	17,	Pyhän	Andre-
aan kirkko. 
ToivonSatama-nuortenilta 
ke	22.1.	klo	18,	Pyhän	Andre-
aan kirkko. Ks. ilmoitus.
Nuorten sururyhmä ke 5.2. 
klo	 18,	 Karjasillan	 kirkko,	
pienryhmätila. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 23.1. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Diakoniaryhmä ti 21.1. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Henki ja elämä -keskuste-
luilta	ti	21.1.	klo	18,	Maikku-
lan kappeli.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke	22.1.	klo	18,	Kaukovai-
nion kappeli. Ks. Ilmoitus.

Henki ja elämä -keskusteluilta: 

Evoluutio, totta vai tarua? 
tiistaina	21.1.	klo	18	Maikkulan	kappelissa.

Biologian lehtori Eine 
Rautiainen pohtii 
evoluutioteorian ja 
luomisuskon suhdetta. 
Millaista muuntelua 
tapahtuu lajien sisällä? 
Voiko lajista kehittyä 
toinen laji? Millaisia 
vastauksia tiede voi 
antaa elämän synnyn ja 
olemassaolon kysymyksiin? 
Evoluutio, totta vai tarua? 
Alustuksen jälkeen keskustelua ja mahdollisuus 
kysymyksiin. Kahvitarjoilu.

Kirkkoväärtien tapaaminen 
keskiviikkona	29.1.	klo	17	Karjasillan	kirkko

Tervetuloa uudet ja vanhat kirkkoväärtit suunnittele-
maan ja toteuttamaan messuja yhdessä Karjasillan kir-
kolle. Tarjolla on monenlaisia messutehtäviä ja muka-
vaa yhdessäoloa. Suunnittelemme tapaamisessa myös 
kirkkoväärtien tulevaa vierailu- ja virkistysretkeä Hai-
luotoon. Tervetuloa mukaan. Lisätietoa kirkkoväärti-
toiminnasta	saat	Terttu	Välikankaalta,	p.	040	7264	148.
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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 16.–23.1.2014

Jumalanpalvelukset
Messu	su	19.1.	klo	10,	Oulu-
joen kirkko. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	 klo	 10,	 Yli-Iin	 kirkko.	
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	klo	12,	Ylikiimingin	kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	klo	12,	Huonesuon	seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin	klo	9–11	p.	040	7033	690.	
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 20.1. 
klo	10.30–12,	Myllyojan	seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-

ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoniailta Tannilan koulul-
la	22.1.	klo	18.
Diakoniapiiri to 23.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Lähetys 
Piispankamari	 pe	 17.1.	 klo	
11–14,	 Ylikiimingin	 asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri	ma	20.1.	klo	18,	Myllyojan	
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma	 20.1.	 klo	 18.30,	 Myllyo-
jan seurakuntatalo, seura-
kuntasali. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 16.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 16.1. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

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
Messu	 su	 19.1.	 klo	 10,	 Ou-
lunsalon kirkko. Saarna Ta-
pio Kortesluoma. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Min-
na Salmi. Kanttorit Taru Pis-
to, Tuomo Kangas, Tuiran ka-
marikuoro ja Uusi Ääni. Radi-
ointi Radio Dei.

Hartauselämä
Hartaus Teppolassa to 16.1. 
klo 11.30. Jukka Joensuu.
Hartaus Salonkartanossa 
22.1. klo 13.30 Mari Flink.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 16.1. ja 23.1. klo 
9–10.30	Vattukujalla.	
Perhekerho Salonpään kylä-
talolla	ti	21.1.	klo	9.30–11.
Perhekerho kerhotila Repus-
sa Pitkäkankaalla ti 21.1. klo 
9.30–11.

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
varkkareiden kerhotoiminta 
alkaa viikolla 3. Seuraa ilmoit-
telua Repussa ja kouluilla. Lisä-
tietoja kerhoista antaa Anne-
li	Nieminen,	p.	044	7453	852.	

Seniorit
Lähetysilta	 ke	 22.1.	 klo	 18		

Perhekerho	to	16.1.	ja	23.1.	klo	9.30–11	
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa. 
Kokoonnumme	torstaisin	klo	9.30–11.	
Lisätietoa	lastenohjaajilta,	p.	050	5336	852.
Perhekahvila	pe	17.1.	klo	9.30–11	
Saarelan seurakuntakodissa. Avoinna 
perjantaisin	klo	9.30–11.	Lisätietoja	
lastenohjaajilta,	p.	050	5336	849.
Perhekerho	pe	17.1.	klo	9.30–11	
Hintan seurakuntatalossa. 
Kokoonnumme	perjantaisin	klo	9.30–11.	
Lisätietoja	ohjaajilta,	p.	040	5855	468.
Perhekerho	pe	17.1.	klo	9.30–11	
Huonesuon seurakuntakodissa. 
Kokoonnumme	perjantaisin	klo	9.30–11.	
Lisätietoja	lastenohjaajilta,	p.	050	4334	091.

Perhekerho	pe	17.1.	klo	9.30–11	
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Kokoonnumme	perjantaisin	klo	9.30–11.	
Lisätietoja lastenohjaajilta, 
p.	050	4334	092.
Perhekerho	pe	17.1.	klo	10–12	
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Kokoonnumme	perjantaisin	klo	10–12.	
Lisätietoja lastenohjaajilta, 
p.	044	3161	721.
Perhekerho	ti	21.1.	klo	11–12.30	
Yli-Iin kerhotilassa. Kokoonnumme 
tiistaisin	klo	11–12.30.	Lisätietoja	
lastenohjaajilta, p. 044 3161 456.
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Kauppiaantie (tilapäisissä ko-
koontumistiloissa).

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 16.1. ja 
23.1.	 klo	15–16,	Reppu.	 Ter-
vetuloa alakoululaiset soitta-
maan ja laulamaan! Lisätie-
toja Taru Pistolta.
Lapsikuoron harjoitukset 
keskiviikkoisin klo	17–18		Ou-
lunsalon kirkossa.  Tieduste-
lut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453	857.
Mieskuoron harjoitukset 
keskiviikkoisin	 klo	 18–19.30	
Oulunsalon kirkossa. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453	857.

Muut menot
Salonpään ry:  Leiri-ilta ja 
seurat su 26.1. klo 16. 
Kirkonkylän ry:	Su	19.1.	seu-
rat klo 16 Sami Pikkuaho.

Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 16.1. 
klo 14, Metsolan Hovi.
Porinakerho ma 20.1. klo 10, 
Vanhusten rivitalon kerho-
huone, Ylikiiminki. 
Porinapiiri ma 20.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 20.1. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Seurakuntakerho to 23.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 23.1. 

klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Sekakerho 1.–4.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille keski-
viikkoisin	17.30–18.30.	Hönt-
tämäen seurakuntakodilla. 
1.–3.-luokkalaisten puuha-
kerho	 torstaisin	17–18	Huo-
nesuon seurakuntakodilla.
Kokkauskerho 3.–6.-luokka-
laisille Hintan seurakuntata-

lossa	ke	29.1.	alkaen	klo	17–
18.30.	 Ilm.	pakollinen	osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

Kansainvälisyys
Neulansilmä	to	23.1.	klo	17–
19,	Hönttämäen	seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja: Sari Meriläinen, p. 
040	5583	294	ja	Katja	Haipus,	
p.	044	3161	459.

Muut menot
Fransupiiri	 ti	 21.1.	 klo	 17,	
Myllyojan seurakuntatalo.

Perhekerhot ja 
perhekahvilat 

alkavat

Kutsumme Teidät
  

Lähettämään Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherra Tapio Kortesluoman 
ansaitulle eläkkeelle 19.1.2014.
 
Tilaisuus alkaa messulla klo 10 
Oulunsalon kirkossa, jonka jälkeen 
juhlakahvit ja juhla RavintolaKahvila 
Priimassa, Kauppakeskus Kapteeni, 
Karhuojantie 2.

 

"Kauan kesti ymmärtää 

kuinka helppoa 

on maailmaa parantaa: 

Että jotakin muistaa 

ja jotakin unohtaa,

että hymyilee lapsen lailla, 

eikä pelkää rakastaa." 

Tommy Tabermann

Suomen Lähetysseuran ajankohtaispäivä 
25.1. Jäälissä. Tervetuloa mukaan kaikki lähetystyöstä 

kiinnostuneet. Hinta 20 € sisältäen ruokailut. Ilmoittaudu 
Kiimingin	kirkkoherranvirastoon,		p.	040	5844	406	sekä		

lähetyssihteeri	Kirsi	Paavolalle,	p.	044	5760	019.

Nuorisotyönohjaaja 
Sanna Karjalaisen 

tehtävään siunaaminen 
rippikoulusunnuntain 
messun yhteydessä

19.1.	klo	10	Oulujoen	kirkossa.	

Toimittaa Satu Saarinen, avustaa Sanna Jukkola, 
Jouni Heikinheimo, Pertti Putila, Aura Falck, 
Sari Meriläinen, kerhonohjaajat ja nuorten 
lauluryhmä, kanttorina Sanna Leppäniemi.

Kirkkokahvit Hintan seurakuntatalossa.

Kyläkamarin 
lauluhetki 22.1. ja 

seurakuntakerho 16.1 
ja 23.1. on peruttu 

toimitalon
neuvotteluhuoneen 

remontin vuoksi.
Ilmoitamme uudesta 

väliaikaisesta paikasta 
ja ajankohdasta 

myöhemmin.

Radiointi Radio Dei 106,9 MHz, kaapeli 94,1 MHz
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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	 19.1.	 klo	 10,	 Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Messu	su	19.1.	klo	10,	Pyhän	
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Messu	su	19.1.	klo	12,	Pyhän	
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Niilo Pesonen, avustavat An-
na-Leena Häkkinen ja Tarja 
Oja-Viirret, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. 60 vuotta v. 
2013 täyttäneiden syntymä-
päiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	klo	12,	Pateniemen	kirk-
ko. Toimittaa Riitta Louhe-
lainen, avustaa Sanna Park-
kinen, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Päivärippikoulu Kos-
kela 2 osallistuu jumalanpal-
velukseen.
Englanninkielinen messu su 
19.1.	klo	16,	Pyhän	Luukkaan	
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu	su	19.1.	klo	18,	Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Sanna Tervo, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. Tuiran päivärippikoulu-
ryhmä osallistuu messuun.
Viikkomessu ke 22.1. klo 
19,	 Tuiran	kirkko.	 Toimittaa	
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 16.1. ja 23.1. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Ve-
täjänä pastori Riitta Louhe-
lainen. 
Miestenpiiri	 ti	 21.1.	 klo	 18,	
Tuiran kirkko. Alustaa Jonna 
Piirainen.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
22.1.	klo	17,	Pyhän	Tuomaan	
kirkko, Ystävänkammari. Li-
sätietoja Pasi Kurikka p. 040 
5747	139.
Palokan Palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 23.1. 
klo 13.30, Palokan Palvelu-
keskus. Tervetuloa vuoden 
ensimmäiseen Palokan pal-
velukeskuksen seurakunta-
kerhoon! Mukana pastori 
Petteri Tuulos ja diakoni He-
li Mattila.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat	 to	 23.1.	 klo	 18.30,	
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia siniseen hetkeen 
su	19.1.	klo	14,	Tuiran	kirkko.	
Aarne Pelkonen, baritoni ja 
Juho Alakärppä, piano. Ks. il-
moitus s. 15.

Diakonia
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.1. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.
Työttömien ateria pe	 17.1.	
klo	 12–13,	 Pyhän	 Luukkaan	
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa	ma	 20.1.	 klo	 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla aamupala ja hartaus vii-

kon aluksi. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040	5747	092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 20.1. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamupala on maksuton. 
Juttutupa	 ma	 20.1.	 klo	 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 20.1. klo 
13–14.30,	 Pyhän	 Tuomaan	
kirkko. Mukana diakoni Päi-
vi	Moilanen,	p.	040	5747	064.	
Tervetuloa mukaan toimin-
taan.
Diakoniatyön ajanva-
raus  taloudellisissa asiois-
sa	 maanantaisin	 klo	 9–11,	 
p. 044 3161 412. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Puutyökerho ma 20.1. klo 
9,	Siipi	–	lähetyksen	puoti	ja	
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. Terve-
tuloa!
Lähetyspiiri ma 20.1. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus. Ko-
koonnutaan parillisilla vii-
koilla Pikku-pirtissä. 
Käsityökahvila ti 21.1. 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 Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 16.1. klo 
14.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-

ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Nuoret
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.
Toppilan nuokkarin yökah-
vila pe	17.1.	klo	20–23,	Top-
pilan nuokkari. Nuorten yö-
kahvila yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. 
Yhdessäoloa, pelailua, yllä-
rijuttuja ja pientä tarjoilua. 
Illat ovat päihteettömiä ja 
energiajuomattomia. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408	982.
OMG-ilta la	18.1.	klo	18–19,	
Tuiran kirkko. OMG?! Sitä ih-
metellään kerran kuussa Tui-
ran kirkossa. Illassa on luvas-
sa musiikkia, draamaa, ruko-
usta ja sanaa tutulla rennol-
la otteella. Iltaan kutsutaan 
erityisesti rippikoululaisia ja 
isoskoulutettavia, mutta tie-
tysti kaikki ovat tervetullei-
ta! Illan jälkeen kaakaojatkot 
nuorisotilassa.
Nuorten avarit ti 21.1. klo 
18–21,	 Kuivasjärven	 seura-
kuntakoti. Nuorten vapaa-
muotoinen oleskeluilta Kui-
vasjärven seurakuntakodil-

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.

la. Mahdollisuus pelailla, tu-
tustua uusiin ihmisiin, jutella. 
Tarjolla kahvia lisukkeineen, 
lisätietoja vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408	982.
Nuortenilta	to	23.1.	klo	18–
20, Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408	982.

Seniorit
Pyhän Tuomaan seurat to 
16.1. klo 13, Pyhän Tuomaan 

kirkko. Tervetuloa vuoden 
ensimmäisiin seuroihin. Seu-
roissa mukana Tuiran seura-
kunnan pastorit Pasi Kurik-
ka ja Petteri Tuulos sekä dia-
koniatyöntekijät Heli Mattila 
ja Sami Riipinen. Ks. ilmoitus. 
Eläkeläisten kerho to 23.1. 
klo	13–14,	Koskelan	Palvelu-
keskus. 
Eläkeläisten kerho to 23.1. 
klo	 13–14.30,	 Pyhän	 Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen 
p.	040	5747	064.
Seniorien laulupiiri to 23.1. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona	22.1.	klo	18	Pyhän	Luukkaan	kappelissa.	

Kokoonnumme takkahuoneessa. 
Ilta on avoin kohtaamispaikka, 
jossa on mahdollisuus tavata 
ja viettää aikaa yhdessä. 
Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Tervetuloa iltakahville!
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.1.2014

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 
19.1.	klo	10	kirkossa.	Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Raamattu- ja rukousilta ti 
21.1.	klo	18	srk-salissa.
Omaishoitajien kahvihetki 
ke 22.1. klo 13 srk-salissa.

Seurakunnissa tapahtuu 16.–23.1.2014

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	19.1.	klo	10	Pulk-
kilan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, saarna Mika Pou-
ke Raamattuopistosta. 
Kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja päivätilai-
suus, puhuvat Mika Pou-
ke, Saila Karppinen ja Ti-
mo Hakkarainen.  
Messu	su	19.1.	klo	10	Py-
hännän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Martti Ark-
kila, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokahvit.  
Messu	su	19.1.	klo	13	Piip-
polan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokahvit. 
Messu	 su	 19.1.	 klo	 19	
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokahvit. 

Erityisdiakonia
KuuLoVaMMaiSet
Lähetyspiiri ma 20.1. klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo. Kokoonnumme 2. kerroksen pienessä seurakunta-
salissa.
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 unohta-
matta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mukaan! Opas-
ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näköpiiri	ti	21.1.	klo	13–14.30,	Caritas-koti,	Caritas-sa-
li. Kokoontuminen kahvittelun kera näkövammaisille 
ja läheisille. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen 
pihalla. 
PäiHDetyö
Aamukahvihetki	pe	17.1.	klo	9–10,	Diakoniset	erityis-
palvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Tarjoamme per-
jantaisin päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi kahvia 
ja teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, hedelmiä. 
Lisätietoja:	Tellervo	Kianto,	p.	040	7564	022.
Naistenryhmä	pe	17.1.	klo	13–15,	Diakoniset	erityispal-
velut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Perjantaisin.
Tavoiteryhmä	ma	20.1.	klo	14.30–16,	Diakoniset	erityis-
palvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Maanantaisin 
keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille. 
Päihdetyön päivystys tiistaisin	klo	9–11,	Diakoniset	eri-
tyispalvelut. 

English Service on	Sunday	19th	of	January	at	4	pm	in	St.	
Luke's	Chapel.	Sunday	school	for	children.
Englanninkielinen messu (saarna	myös	 suomeksi)	 su	
19.12.	klo	16	Pyhän	Luukkaan	kappelissa.	Kaksikielinen	
pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä	to	23.1.	klo	17	Hönttämäen	seurakuntata-
lo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho, Li-
sätietoja	Sari	Meriläinen,	p.	040	558	3294	ja	Katja	Hai-
pus,	p.	044	316	1459.

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,	p.	044	316	1720.
Sukanvarsi	ke	22.1.	klo	14,	Siipi	–	lähetyksen	puoti	ja	paja.	
Tule	tekemään	käsitöitä	itselle	tai	lähetystyölle	–aloitam-
me Karjasillan seurakunnan lähetystyön oman käsityöpii-
rin. Tule mukaan ja kehitetään yhdessä toimiva sapluuna. 
Ensimmäisillä kerroilla suunnitellaan ja tietenkin neulo-
taan	–	ota	omat	langat	ja	puikot	mukaan.	Teetarjoilu.
Jeesuksen vertaukset pe	17.1.	klo	12	Siipi	–	lähetyksen	
puoti ja paja. Kaksi rakentajaa, teologiharjoittelija Tii-
na Eskelinen.
Cafe Krypta avoinna	torstaisin	10.4.	saakka	klo	11–16.,	
Oulun tuomiokirkon krypta. Tarjolla itsevalmistettuja 
makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita kä-
sitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutuk-
seen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Puttaan Tuvassa avoimet	ovet	perjantaisin	klo	12–14,	
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nauttimaan 
jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Lähetystyön käsityömyyntiä.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten Raamis,	to	16.01.	klo	18,	Vanha	pap-
pila, Jössensali. 
Sarastus-kuoron harjoitus	ke	22.1.	klo	18–20,	Heinä-
torin seurakuntatalo. Lisävirtaa opiskeluun ja iloa päi-
vään	–	 laulamalla!	Lisätietoja:	 taina.voutilainen@evl.fi	
tai	p.	044	3161	729.

JärJeStöt
OPKOn opiskelijailta	la	18.1.	klo	18.30,	Torikatu	9	A	32.	
Joosef,	Jeesuksen	isä;	Tapio	Pokka.	
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 22.1. klo 
18.30,	Pyhän	Luukkaan	kappeli.	Luovaa	toimintaa	pa-
joissa, eolaiset.

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. Ystävänkammari ke 22.1. 

klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Laitoshartaudet: Hartaus 
to 16.1. klo 14 Kuurankukas-
sa. Ehtoollishartaus to 16.1. 
klo	13.15	Nestorissa,	pe	17.1.	
klo 14 Pohjantähdessä, su 
19.1.	 klo	 14.30	 Siikalatvan	
vuodeosastolla, pe 24.1. klo 
13 Koivulehdossa. 
Seurakuntakerho to 16.1. 
klo	13	Rantsilan,	pe	17.1.	klo	
10 Kestilän ja to 23.1. klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.
Perhekerho ma 20.1. klo 10 
Pulkkilan srk-talossa ja klo 

Vanhempien Akatemian ja Oulun seurakuntayhtymän 
järjestämät tilaisuudet keväällä 2014

Oletko eronnut tai eroamassa? 
Mietitkö, miten ero vaikuttaa lapsiisi ja mitä 

tarkoittaa eron jälkeinen vanhemmuus?

Eroneuvo 
on eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä hei-
dän läheisilleen tarkoitettu kertaluontoinen matalan 
kynnyksen tilaisuus. Asiantuntija-alustuksen jälkeen kes-
kustelu jatkuu eron kokeneiden vanhempien kanssa ja 
ilta päättyy asiantuntijan vetämään yhteenvetoon. Ero-
neuvolla tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja van-
hempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen nä-
kökulmaa ja tarpeita erotilanteessa. 
Tilaisuudet	Oulussa	osoitteessa	Torikatu	28	
(Nuorten	Ystävien	keskustoimisto).	

	•	to	27.2.	klo	18–20	Erotaan	–mutta	sovussa	
 (alustajana illassa Yhden Vanhemman Perheiden  

liitto,	aluekoordinaattori	Ulla	Sauvola)	
•	 to	20.3.	klo	18–20	Ero,	vanhemmuus	ja	lapsi	
	 (alustajana	illassa	lastentarhanopettaja,	KM	Essi	Niemi)	
•	 to	10.4.	klo	18–20	Ero,	vanhemmuus	ja	lapsi	
 (alustajana illassa lapsi- ja perhetyön diakonia-
	 työntekijä	Kari	Rekilä)	
•	 to	22.5.	klo	18–20	Ero,	vanhemmuus	ja	lapsi	
	 (alustajana	illassa	lastentarhanopettaja,	KM	Essi	Niemi)	
•		to	12.6.	klo	18–20	Ero,	vanhemmuus	ja	lapsi	
 (alustajana illassa lapsi- ja perhetyön diakonia-
 työntekijä Kari Rekilä
Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. 
Ei ennakkoilmoittautumista

	•	4.2.	klo	18–20	Luentotilaisuus	
 Mitä on asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen 
 sovittelu eli Follo?
•	 2.4.	klo	18–20	Luentotilaisuus	
 Huoltajuus ja asumisjärjestelyt eroperheissä? 
 Ilmoittaudu tästä. 
Tilaisuuksiin on ilmoittautuminen. Lisätietoa tilaisuuksis-
ta	osoitteessa	www.vanhempienakatemia.fi.

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

Ekumeeninen jumalanpalvelus
torstaina	23.1.	klo	19

katolisessa kirkossa, Liisantie 2.

Toimittaa isä Donbosco Thomas 
ja ekumeeninen työryhmä, 

saarnaa piispa Arseni.
Kirkkokahvit.

Viikoittainen
toiminta

Päiväpiiri 
maanantaisin 

klo	13.30–15	palvelukoti	
Saarenkartanossa.

Aamukahvila 
keskiviikkoisin 

klo	9–10.30	nuorisotila	
Luukulla.

Päiväkerho 
(3–5-vuotiaat)	
keskiviikkoisin 
klo	9.30–11.30	

kirkon kerhotilassa.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin	klo	10–11.30	
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin	klo	18–19.30	
kirkolla.	(Alk.	23.1.)
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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
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Kastettu: Elle Maria Oksa.
Kuolleet:  Viljo Antero 
Tukki	83,	Matti	Kaarlo	
Luukinen	72.	

eurakunnissa tapahtuu 16.–23.1.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kastetut: Valle Samuli 
Äijälä	(Rantsila).
Kuollut: Taisto
Tapani Piiponniemi 55 
(Pyhäntä).	

Piispanmessu	su	19.1.	klo	
10 kirkossa. Ks. ilmoitus.

Piispanmessu 
sunnuntaina	19.1.	klo	10	kirkossa.	

Toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro, 

messu- ja palvelutiimi. 

Messun jälkeen yleinen piispantarkastus kirkossa. 
Yhteisvastuulounas srk-talolla. 

Arvontaa yhteisvastuun hyväksi.

Tervetuloa kuulemaan tärkeää 
asiaa seurakunnan nykyisyydestä 

ja tulevaisuudesta.

10 Nuppulassa, ke 22.1. klo 
10 Kestilän kerhokodissa.
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan kerhohuonees-
sa, pe 24.1. klo 10 Pyhännän 
kerhotilassa. Nuppukerhot ti 
klo 10 ja to 23.1. klo 10 ja 13 
Nuppulassa.
Varhaisnuortenkerho to klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa, 
ma klo 13.30 Pulkkilan ker-
hotilassa, ti klo 14.30 Pyhän-
nän kerhotilassa ja klo 15 
Hovin koululla, ke klo 15.30 
ja to 23.1. klo 15.30 Tavast-
kengän koululla. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 ja poikaker-
ho to 23.1. klo 15.30 Nuppu-
lassa. 
Kuorot:	 Pe	 17.1.	 ja	 to	 23.1.	
veteraanikuoro klo 11 Piip-
polan srk-talossa. To 23.1. 
klo 15 lapsikuoro ja klo 
16.30 kirkkokuoro Pulkki-
lan srk-talossa. To 23.1. ve-
teraanikuoro klo 12 ja lapsi-

Kappelikuoro
Harjoittelemme kolmi- ja neli-
äänisiä kuorolauluja (mm. Bux-
tehuden	kantaatti).	Tavoitteena	
on tehdä cd-levy yhdessä Stel-
lat-kuorojen kanssa. Esiintymi-
nen	 su	 20.7.	 radiointijumalan-
palveluksessa. Harjoitukset tors-
taisin	klo	19	Rantsilan	seurakun-
tatalossa. Harjoituskerrat 23.1., 
30.1. ja tämän jälkeen joka toinen 
torstai. Tule laulamaan kuoroon! 
Tiedustelut	kanttori	Arja	Leinonen	044	518	1151.

Siikalatvan seurakunnalla on 
vuokrattavana 61 m2 huoneisto Oulussa. 

Aino ja Pekka Mankisen testamentin mukaisesti 
ensisijalla ovat kestiläläiset nuoret opiskelijat. 

Vuokra 600 €/kk. 
Yhteydenotot	tarmo.myllykoski@evl.fi	tai	

p.	0400	164	675.

Lähde juhlimaan rosoista arkirakkautta!

Ilta Rakkaudelle 
-tapahtuma Piippolassa

Ammatti- ja kulttuuriopistolla, Keskustie 29

lauantaina 8.2. klo 19 alkaen

klo	 19	 Kestilän	 ry:llä.	 Seu-
rat	 su	 19.1.	 klo	 13.15	 Pihla-
jistossa. Lähetysseurat su 
19.1.	klo	19	Teemu	 ja	 Jaana	
Nurmelalla Kestilässä ja ma 
20.1.	klo	19	Piippolan	srk-ko-
dissa, Antti Kemppainen ja 
Mikko Hanhineva. Ompelu-
seurat	pe	17.1.	klo	19,	pyhä-
koulu	su	19.1.	klo	12	 ja	raa-
mattuluokka	pe	24.1.	klo	19	
Pulkkilan ry:llä. Hartaus su 
19.1.	klo	13	Nestorissa.	Seu-
rat	su	19.1.	klo	16	Pyhännän	
ry:llä. Lauluseurat ke 22.1. 
klo	18.30	Mirja	ja	Risto	Kor-
sulaisella Pyhännällä. Ompe-
luseurat	pe	17.1.	klo	19,	seu-
rat	 su	 19.1.	 klo	 13	 (Markku	
Pikkarainen)	 ja	miesten	 jär-
jestämät myyjäiset pe 24.1. 
klo	19	Rantsilan	ry:llä.	

Pöytävaraukset 
p.	044	518	1191	tai	

hillevi.nuolioja@evl.fi.	

Iltapala 
& ohjelma 

10 €/ pariskunta.

kuoro	klo	 17	 Pyhännän	 srk-
talossa. Ke 22.1. klo 11 vete-
raanikuoro ja klo 16.30 lap-
sikuoro Rantsilan srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat	 pe	 17.1.	 ja	 pe	 24.1.	

Pulkkilan lankapiirissä kudotaan vauvanuttuja Etiopiaan, 
sukkia Siikalatvan seurakunnan vastasyntyneille sekä 

peittoja, sukkia ja tyynyjä lähetystyön myyjäisiin. 
Lähetystyö toivoo lankalahjoituksia. 

Tiedustelut	lähetyssihteeri	p.	040	820	4301.		

Lumijoen seurakunta pyytää tarjousta 31.1.2014 men-
nessä koneellisesta haudankaivuu ja -peittopalveluis-
ta Lumijoen hautausmaalla. Tarjouspyyntölomake on 
seurakunnan verkkosivulla: lumijoki.seurakunta.net tai 
sen	voi	pyytää	kirkkoherranvirastosta	p.	044	7750	600.	
Lisätietoa	antaa	Markku	Tölli,	p.	044	7750	602.

Hailuodon kirkon 
kellotapulin valaistus 
saatiin jälleen 
kuntoon. Tapuli 
kuvaa kalastajan 
tuuraa	–	jään	
särkemiseen 
tarkoitettua 
työvälinettä.

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan	työntekijöiden	numeroista	tai		p.	044	334	0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
saat	Oulun	keskusrekisteristä,	p.	(08)	3161	300.

Kirkkoherra Timo Juntunen
p.	040	7430	371,	timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell
p.	040	7430	381,	kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela
p.	040	7430	382,	marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen
p.	040	5858	010,	kari.a.tanskanen@evl.fi

Virasto suljettuna pe	 17.1.	
piispantarkastuksen vuoksi.
Lasten päiväkerhot nor-
maalisti,	paitsi	pe	17.1	ei	ole	
kerhoa, lisätietoja kerhoista 
Siljalta,	p.	044	7750	601.
Perhekerho to 16.1. klo 10 
srk-talossa. 
Piispantarkastuksen har-
taushetki kirkossa	 pe	 17.1.	
klo	8.30.	Tervetuloa!
Lapsiparkki ke 22.1. klo 
12.30–14.30.	 Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044	7750	601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 22.1. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 22.1. 
klo	18.30	srk-talossa.
Pikkukirkko to 23.1. klo 10 
srk-talossa. Perhekerho jat-
kuu heti pikkukirkon jälkeen.
Omien käsitöiden ilta ma 
27.1.	klo	17–19	srk-talossa.	
Rauhanyhdistys:	Pe	17.1.	klo	
19	 raamattuluokka	 5.–6.-lk	
K&T	Vanhala	ja	7.–8.-lk	A&E
Kämäräinen.	 Su	 19.1.	 klo	
12 pyhäkoulu I Myllymäki II 
Mattila III Oikarinen ja klo 
15.30 seurat Lumilyhdyssä. 
Ma	20.1.	 klo	 19	miestenilta	
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti,	ke	ja	to	klo	17–18.30.	
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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

Lähetysvintti jatkaa jälleen 
toimintaa ma 20.1. klo 12 
Pappilan pihapiirissä Lähe-
tysvintillä.
Perhekerho	 ti	21.1.	klo	9.30	
seurakuntatalolla, yhdessä-
oloa.
Seurakuntakerho ke 22.1. 
seurakuntatalolla klo 12. Tar-
koitettu kaikille eläkeläisille. 
Kahvitarjoilu.
Nuorten kuoro Celeste ke 
22.1.	klo	17–18	kirkossa.
Tähdet-kuoro	ke	22.1.	klo	17	
seurakuntatalolla. 
Neulekahvila ke 22.1. klo 
17.30	 lähetysvintillä,	 Maisa	
Hautamäki.
Kirkkolaulajat ke 22.1. klo 
18.30	seurakuntatalolla.
Omaishoitajaryhmä omais-
tansa	hoitaville	27.1.	klo	13–
15 seurakuntatalolla. Muka-
na diakonissa Sinikka Ilmo-
nen. Tarvitsetko kyytiapua?
Partio: Ke 22.1. Päivystys 
Partiotoimistossa	klo	15–17.	
Ruoktujohtajien kokous Par-
tiotoimistossa	klo	17–18.	24.–
25.1. Sudenhuuto 14 partio-
poikaleiri Ukuranperän ur-
heilutalolla seikkailijoille, 
tarpojille, samoajille ja vael-
tajille.  Leirikirje netissä. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät	www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka	 (5.–6.)	pe	17.1.	klo	

Kastettu: Ilmari Esko Pietari Arola, 
Elea Aurelia Kinnunen, Benjamin August Kämäräinen, 
Riku Olavi Lehtikangas, Leo Aaro Juhani Luukinen, 
Ellen Marilla Pitkälä. 
Kuollut:  Hannu Heikki Tuomaala 66.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Postiosoite
PL	28 
90441	Kempele								
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440	Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu	su	19.1.	kirkossa	klo	
10. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, avustaa partiolaisten 
jumalanpalvelusryhmä.

Iltaperhekerhot keväällä 2014
Kerran	kuussa	torstaisin	klo	17.30–19	
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
30.1. Koko perheen ilta –		mukana	Paulus	Pikkarai-
nen ja lastenohjaajia. 27.2. Talvista ulkoilua –		muka-
na Minna Sorvala ja lastenohjaajia. 27.3. Musiikki-ilta 
–  mukana Jaakko Tuisku ja lastenohjaajia. 24.4. Luon-
toilta –  mukana Saija Kivelä ja lastenohjaajia.
Jokaiseen iltaperhekerhoon on erillinen ilmoittautumi-
nen seurakunnan  sähköisen ilmoittautumisen kautta. 
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta perhettä. 
Kerhot ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua koko 
perheellä kaiken ikäisten lasten kanssa. Lisätietoa ker-
hoista	lastenohjaajilta	tai	Saijalta,	p.	040	7790	375.

kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 23.1. 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-

talolta.
Aamukahvila ma 

klo 10 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Kirpputori Ilon-
pisara avoinna 
ti	ja	to	klo	14–17	
ja	la	klo	10–13.	

Varhaisnuoret: 
kerhot aloittavat ke-

vätkauden vko 3, www.
kempeleenseurakunta  /kou-
lulaiset.
Varhaisnuorten kevätleirin 
isoshakemuksia saa Matil-
ta, hakemukset Matille vii-
meistään 26.1. Yövalvoja- ja 
isojenisohakemukset (vapaa 
hakemus)	 sähköisesti,	mati-

as.jurmu@evl.fi,	 viimeistään	
26.1.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin	klo	19	Vanhassa	pappi-
lassa. Gospeljumalanpalvelus 
to	23.1.	klo	19	Pyhän	Kolmi-
naisuuden kirkossa. Yöpap-
pila pe 24.1. klo 20 Vanhas-
sa pappilassa.
Kastetut:	Maija	 Sofia	Kata-
riina Kurtti, Verner Veikko 
Eemil Väänänen, Eevi Maria 
Väisänen, Emmi Lotta Heik-
kala, Atte Olavi Lahtimaa, 
Meea Helmi Karoliina Puon-
ti, Elina Andrea Väyrynen. Ii-
na Emilia Kärkkäinen, Neea 
Minea Viljamaa, Mila Isabel-
la Appel.
Vihitty: Matias Jalmari Ma-
juri ja Anna Maria Lahtinen.
Kuollut: Kimmo Fjalar Kahe-
lin	 49,	 Pekka	Olavi	Hintsala	
62,	Eino	Tapio	Halttunen	67.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat	pe	17.1.	
klo	18	4.–5.-lk:	Tiirola,	Port-
tikellonkuja	12.	6.–8.-lk:	Paa-
nanen, Teeripolku 6. Oulun 

Nuttukerho	 ma	 klo	 18	 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan palaveri 16.1. 
klo 14 Kirkonkylän srk-ko-
dilla.
Varhaisnuorten kuo-
ro to 16.1. alk. klo 
16 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa
Askeleet	pe	17.1.	
klo	18	Kirkonkylän	
srk-kodissa.
Kirkkokuoro	ke	22.1.	 klo	18	
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
22.1.	 klo	 19	 Kokkokankaan	
srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 22.1. klo 
18.30	Kokkokankaan	srk-kes-

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

18.30	ry:llä	ja	Oulun	seudun	
nuortenilta	klo	19	Kiimingin	
ry:llä.	 Raamattuluokka	 (7.–
8.)	 la	 18.1.	 klo	 18.30	 ry:llä.	
Seurakuntapäivä	su	19.1.	klo	

13 ry:llä ja seurat klo 14 Niit-
typirtin palvelutalolla. Per-
hekerho to 23.1. klo 10.30 
ry:llä.

Kristittyjen ykseyden 
rukouspäivän iltahetki kirkossa 

sunnuntaina	19.1.	klo	18.
Toimittaa M-L Hautamäki.

Messu	su	19.1.	klo	10	Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Vesa Ääre-
lä, saarna Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Soile Pakka-
nen, kanttori Marjo Irja-
la. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Avoin keskustelupiiri kristinuskosta
torstaina	16.1.	klo	18.30		Keskustan	
seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa.
Paikka, jossa kukin saa puhua omasta puolestaan 
eikä toisten sanomisia tyrmätä. Keskustelua johdattele-
massa Juha Maalismaa. Osallistujien odotetaan sitoutu-
van vaitioloon keskustelupiirissä kuulemistaan toisten 
asioista.

Gospel-
jumalanpalvelus 

torstaina 23.1. 
klo	19	Pyhän	

Kolminaisuuden 
kirkossa.

Siis sydämestä laulan
-konsertti

Kempeleen kirkossa   
sunnuntaina 19.1.2014   

klo 15.00

Johtaa Sanna Jaako

seudun	nuortenilta	pe	17.1.	
klo	19	Kiimingin	 ry:llä.	 Seu-
rat	su	19.1.	klo	16	ry:llä.	Tiis-
taikerho ti 21.1. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho	ke	22.1.	 klo	10–
12 ry:llä. Lauluseurat to 23.1. 

klo	 18	 ry:llä	Mustonen,	 Kä-
kelä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe	17.1.	 klo	19	 ry:llä.	 Seurat	
su	19.1.	klo	16	ry:llä.

Rippikouluralli
torstaina	23.1.	klo	18	seurakuntatalolla	
kesän 2. ja 3. leiriryhmille sekä korvauskertana niille, 
jotka eivät vielä ole käyneet.

Rippikoulusunnuntai 
26.1. klo 10 kirkossa kesän 2. ja 3. leiriryhmille sekä 
korvauskertana niille, jotka eivät vielä ole käyneet.

Yhteisvastuukeräys alkaa 
sunnuntaina 2.2. messulla klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. YV-kerääjille on tarjolla lounas messun jälkeen 
kirkonkylän srk-kodilla alk. n. klo 11.30. Huom! lounaal-
le	 ilm.	 viim.	 24.1.	p.	 040	7790	368/	 Jaanalle	 tai	p.	 040	
7707	431/	Arvolle.	Infoa	YV-keräyksestä	ja	keräysmateri-
aalin jako, jonka jälkeen on mahdollista osallistua kerä-
ystempaukseen. Tervetuloa mukaan kaikki YV-keräyk-
sestä kiinnostuneet!
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Tyrnävän seurakunnan 

tarinakirjahankkeesta
Helmikuun 20. päivänä vuonna 2014 tulee kuluneeksi 125 
vuotta siitä, kun Tyrnävän seurakunta on erotettu itse-
näiseksi kirkkoherrakunnaksi Limingasta. Juhlavuoteen 
liittyen seurakunnassa on käynnistetty tarinakirjan koko-
amishanke. Kutsumme avustajiksi hankkeeseen kaikkia 
asiasta kiinnostuneita seurakuntalaisia, jotka asuvat Tyr-
nävällä tai ovat jo muuttaneet muualle. Toivomme muis-
teluksia ja kuva-aineistoa esimerkiksi papeista ja kantto-
reista, erilaisista kirkollisista toimituksista, jumalanpalve-
luksista, rippikoulusta, kinkereiltä ja leireiltä sekä muus-
ta seurakunnan toiminnasta. Tarinoita ja muisteluksia 
sekä kuva-aineistoa voi toimittaa 20.1.2014 mennessä 
khranvirastoon tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen 
timo.liikanen@evl.fi.
Valmisteilla olevasta Alasaarelan veljesten toimitta-
masta tarinakirjasta on ilmestynyt ensimmäinen net-
tiversio, mutta vielä ehdit toimittaa omia muisteluk-
siasi kirjaa varten. Käy lukemassa tarinakirjaa kotisi-
vultamme 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: Topias Eemil 
Pöykkö,	Sofia	Mea	Maria	
Haataja, Helmi Inkeri An-
geria, Jari Iisakki Kukko-
hovi, Helmi Kirsti Lyydia 
Kavilo, Karlos Emil Lyyti-
käinen, Elias Tapani Lam-
massaari	(Länsi-Porin	srk).
Kuollut: Mia Susanna 
Raappana	47,	Marja-Tert-
tu	Saranki	s.	Juusola	85,	
Jukka Antero Rossi 60. 

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:	Edvin	Rafael	Holma,	
Olivia Aino Aurora Kylmänen, Eemeli Eino Juhani Palola.
Avioliittoon vihitty: Timo Sakari Heikkinen ja 
Jaana Jenni Maria Paavola.
Kuollut:	Laila	Mirjami	Vikiö	s.	Kurikka	89,	
Sinikka	Orvokki	Pyykkönen	s.	Väänänen	67.

Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	klo	10	kirkossa.	Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java. Päivärippikouluryh-
mä osallistuu jumalanpal-
velukseen.

Hartaushetket to 16.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Tarja Pyy. 
Iltahartaus	 to	 16.1.	 klo	 19	
Rokualla, Tarja Pyy.
Suunnittelupäivä	 pe	 17.1.,	
kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettuna koko päi-
vän.
Omaishoitajien ryhmä ti 
21.1. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä.
Keskipäivänkerhon kevät-
kauden aloitus ke 22.1. klo 
11.30 seurakuntatalossa. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
22.1. klo 13 Päiväkeskukses-

sa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri	ke	22.1.	klo	17.45	
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 23.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki. Kevätkauden aloitus.
Hartaushetket to 23.1. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala. 
Suomen Lähetysseuran 
ajankohtaispäivä la 25.1. 
Kiimingin Jäälin kappelissa. 
Päivä on tarkoitettu kaikil-
le kiinnostuneille seurakun-
talaisille ja työntekijöille. Il-
moittautuminen erityisruo-
kavalioineen torstaihin 16.1. 
mennessä. Tiedustelut ja il-
moittautuminen lähetyssih-
teeri Anja Hämäläinen, p. 
040	5629	131.
Kuorot:	Ke	22.1.	klo	17	lapsi-
kuoro	ja	klo	18.30	kirkkokuo-
ro srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot	 tiistaisin	 klo	 9.30–11.30	
srk-talossa	 ja	 klo	10–12	Päi-
värinteen srk-salissa, keski-
viikkoisin	klo	9.30–11.30	Kyl-
mälänkylän kappelissa ja klo 
12.30–14.30	Päivärinteen	srk-
salissa	sekä	torstaisin	klo	10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella.
Nuoret/rippikoulut: Päivä-
rippikoulun oppitunnit la 
18.1.	klo	10–15	Koortilassa	ja	
jumalanpalvelus	 su	19.1.	klo	
10 kirkossa. Nuortenilta to 
23.1.	 klo	 17–18.30	 Päivärin-
teen srk-salissa.
Laitasaaren rukoushuone: 

Sanajumalanpalvelus su 
19.1.	 klo	10	Tyrnävän	kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Aino Jun-
tunen.
Messu	su	19.1.	klo	12	Tem-
meksen srk-talolla. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Aino Juntunen.

Raamattu- ja Tuumailupii-
ri kokoontuu jälleen Pyhän 
kirjan ääreen Leilan opastuk-
sella	to	16.1.	klo	18.	Paikkana	
tuttuun tapaan Temmeksen 
seurakuntatalo.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin	klo	9–10.30	Tyrnävän	srk-
talon takkahuoneessa.
Hartaus ma 20.1. klo 14 Ko-
tolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 22.1. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiriläiset kokoontu-
vat srk-talon takkahuonees-
sa	to	23.1.	klo	17.	
Kuoroharjoitukset alkavat: 
Kirkkokuoro	ke	22.1.	 klo	18	
Tyrnävän srk-talolla ja lap-
sikuoro to 23.1. klo 16 Tyr-
nävän srk-talolla. Tervetu-
loa mukaan uudet ja entiset 
kuorolaiset antoisan harras-
tuksen pariin.
Nuortenilta	 pe	24.1.	 klo	18	
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kolikonkorjuuilta	 pe	 17.1.	
klo	18.30	ry:llä.	Nuorten	jär-

w
w

w
.sxc.h

u / Fritz B
eck

Laihduta kavereiden 
kannustamana
– omaksi ja 
Yhteisvastuun 
hyväksi!
 
Tyrnävällä polkaistaan Yhteis-
vastuukeräys epävirallisesti käyn-
tiin, kun seurakunta haastaa jokaisen 
ylikilojen kanssa tuskailevan osallistumaan leikkimieliseen, 
mutta tärkeään laihdutuskampanjaan. Tarkoituksena on, 
että jokainen osallistuja kerää itselleen ”sponsoreita”, jot-
ka maksavat jokaisesta laihdutetusta kilosta lupaamansa 
summan Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kampanja	alkaa	perjantaina	17.1.	klo	9–11	ja	15–18	seu-
rakuntatalolla, takkahuoneessa, jolloin on punnitukset. 
Jos et pääse tulemaan kyseisenä aikana, sovi oma aika 
soittamalla Salmelle.

Aikaa kilojen pudotukseen on kolme kuukautta ja toi-
nen	punnitus	järjestetään	torstaina	24.4.	klo	9–11	ja	15–
18,	jolloin	suoritetaan	Finaalipunnitukset.

Punnitustuloksia ei anneta julkisuuteen ja ne hävitetään 
kampanjan jälkeen.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen avulla kehitetään 
Suomessa parempaa saattohoitoa. Ulkomaan kohde on 
Guatemala, jossa tuetaan ihmisoikeustyötä.

Tähän laihdutuskampanjaan voivat osallistua vain sellai-
set, joilla on todella paino-ongelmia. Normaalipainoi-
set ja laihat voivat osallistua keräykseen muilla tavoilla. 
Lisätietoja	Salmelta,	p.	044	7372	631,	
salme.kinnunen@evl.fi.

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin	klo	10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To	 16.1.	 klo	 18.30	 ompelu-
seurat	 ry:llä.	 La	18.1.	 klo	19	
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk	 Niskanen	 ja	 7.–8.-
lk	Lukka.	Su	19.1.	klo	12	py-

häkoulut: Kk-Anttila Heikki-
lä, Korivaara Leinonen, Pälli 
A. Pitkänen, Suokylä Vesala. 
Klo	17	seurat	ry:llä.	Ma	20.1.	
klo	18	päiväkerhot	 ry:llä.	 Ti	
21.1. klo 13 lauluseurakerho 
Riekillä.	 To	 23.1.	 klo	 18.30	
ompeluseurat kodeissa: Noo-
ra ja Sami Lohilahdella ja Sai-

la ja Heikki Holmströmillä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys:	 Pe	 17.1.	 klo	 19	 pien-
ten raamattuluokka Launo-
nen.	La	18.1.	klo	10	päiväker-
ho	ry:llä.	Su	19.1.	klo	12	py-
häkoulut: Hyrkki Manninen, 
Laitasaari Kesti, Huovila Kak-
ko.	Klo	17	seurat	ry:llä.

KIITOS Kauneimpiin Joululaulutilaisuuksiin osallistumisesta!
Kolehtituotto 1230 € käytetään Lähetysseuran kautta vammaisten lasten hyväksi.
Siunattua alkanutta Uutta Vuotta 2014! 

Muhoksen seurakunta / lähetystyö

jestämät	 seurat	 la	 18.1.	 klo	
19	 ry:llä.	 Seurat	 su	19.1.	 klo	
16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe	17.1.	 klo	19	 ry:llä.	 Seurat	
su	19.1.	klo	16	ry:llä.
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elämä on tässä ja nyt
Vakava sairaus 
pysähdytti Ulla rintasen 
toteuttamaan toiveensa.

Vuosi sitten työpaikan 
ovea avatessaan Ulla Rin-
tanen ei aavistanut, mi-
tä tuleman pitää. Pirteä 

pakkaspäivä haukiputaalaisessa 
päiväkodissa toi koko päiväko-
din väelle uutta ajateltavaa.

Aamulla esikouluryhmäs-
sä vierailulla ollut pappa kertoi 
sairastavansa syöpää. Surullinen 
asia mietitytti myös ryhmässä 
lastentarhanopettajana työsken-
televää Ullaa. Lisää yllätyksiä oli 
tulossa. 

– Muutaman tunnin kuluttua 
lääkäri soitti työkaverille, että täl-
lä oli todettu syöpä. Meille kaikil-
le hänen sairastumisensa oli jär-
kytys. Olin ollut kilpirauhasko-
keissa ja sanoin työkaverille, et-
tä onneksi minulla ei ole mitään 
hätää. Tunnin päästä puhelin soi: 
lääkäri soitti, että minulla oli to-
dettu kilpirauhassyöpä.

Tieto omasta syövästä tuntui 
tässä tilanteessa jo yllätyksellisel-
tä ja uskomattomalta. Ulla muis-
taa vieläkin kommenttinsa. 

– Sanoin lääkärille, ettei mi-
nulla voi olla syöpää, kun työka-
verille juuri syövästä ilmoitettiin 
ja että olen lähdössä töistä ja mi-

nulla on kiire kampaajalle. 
– Kampaajalla pyytelin an-

teeksi muutaman minuutin myö-
hästymistä, koska olin ollut pu-
helimessa lääkärin kertoessa syö-
västä. Kampaaja kysyi, tajuanko 
ollenkaan, mitä minulle on ker-
rottu.

Syöpä 
ei salaisuus
Ulla oli aina ollut perusterve ja 
hän piti huolta kunnostaan. Va-
kavan sairauden kohtaaminen tu-
li täydellisenä yllätyksenä. 

Silti kilpirauhassyöpä mui-
den vaikeampien syöpien rinnal-
la tuntui pieneltä asialta. 

– Hankin tietoa asiasta ja huo-
masin, että asiani ovat kaiken 
kaikkiaan hyvin. En voi valit-
taa tai vaipua synkkyyteen, kos-
ka monella muulla on vaikeampi 
tilanne. Heiltä olen oppinut posi-
tiivista asennetta. Syöpää sairas-
tavan työkaverini kanssa tsemp-
pasimme toisiamme ja päätimme, 
että tästä selvitään.  

Ullan perheelle ja läheisille 
syöpä oli järkytys. 

Alusta asti oli selvää, että sai-
raudesta ei tehdä salaisuutta, ta-
bua, josta ei saa kertoa kenelle-
kään. Asiasta puhuminen kun 
helpottaa itseä ja muita. Vain äi-
tinsä kohdalla Ulla mietti, miten 
voisi tätä suremiselta säästää. 

– Kaikille sanoin, että ei hätää. 
Tämä on helpoimpia syöpiä, täs-
tä selvitään, kunhan se leikataan 
pois. Sairauslomalle jääminen 
mietitytti, koska työ on aina ollut 
minulle erittäin rakas ja tärkeä. 

– 33 työvuoden jälkeen olen 
haaveillut vuorotteluvapaasta, 
mutta en ole malttanut haavetta-
ni toteuttaa enkä ole keksinyt mi-
tä muuta silloin tekisin.

Uusia 
ajatuksia
Leikkaus tehtiin kuukauden ku-
luttua siitä, kun työterveyslääkä-
ri oli huomannut kaulalla patin. 
Hänelle Ulla on kiitollinen syö-
vän varhaisesta toteamisesta. Ko-
honneitten kilparauhasarvojen li-
säksi muita oireita ei ollut. 

– Leikkaus meni hyvin ja ää-
ni kähisi alussa kuten muillakin 
leikkauspotilailla. Sittenpä ääne-
ni ei alkanutkaan palautua nor-
maaliksi ja tutkittaessa huomat-
tiin toisen äänihuuleni halvaan-
tuneen. Silloin vasta tuli itku. 
Tykkään laulamisesta. Äänihuu-
len halvaantumista suren vielä-
kin.

Vaikka Ullan puheesta ei huo-
maa mitään ongelmaa, välillä ää-
ni väsyy. Laulaminen on hanka-
laa ja sen jälkeen hengästyttää. 
Kuntouttavat toimenpiteet eivät 
korjaa tilannetta. 

Sairausloman alussa Ullalla oli 
ikävä työtä, lapsia ja työkaverei-
ta. Lisäksi tuli syyllisyydentunne, 
kun ei ole tottunut olemaan saira-
uslomalla. 

Puolen vuoden sairausloma toi 
kuitenkin uusia ajatuksia. Kun oli 
aikaa ja tilaa omalle elämälle, löy-
tyi uusia ulottuvuuksia. 

– Elämä on tässä ja nyt. Jokai-
sesta päivästä pitää nauttia. Elä-
män tärkeysjärjestys alkoi muut-
tua. Perhe oli ollut aina tärkeä, 
mutta nyt se tuli vieläkin tär-
keämmäksi. Jo ennen sairaut-
ta olin ajatellut jäädä vuorotte-
luvapaalle ja hoitaa lapsenlastani 
vuoden. Sairausloman jälkeen to-
teutin toiveeni.

Ihana 
mummius
Lapsenlapsen hoitaminen tuo Ul-
lalle hyvää oloa ja nautintoa. Sa-
malla toteutuu koko perheen etu: 
mummi saa nauttia mussukasta, 
mummin kulta saa vielä elää il-
man aikataulutusta ja vanhem-
mat säästyvät päivähoitomak-
suilta. 

– Koen olevani etuoikeutettu. 
Lapsi on lahja. On ihana antaa 
syliä ja aikaa. Jokaisen lapsen on 
saatava kokea tuottavansa omana 
itsenään iloa. Käymme mussukan 
kanssa muskarissa ja tarkoitus on 
mennä myös seurakunnan perhe-

kerhoon.
Ulla nauttii liikunnasta ja 

kuntopiirissä käynnistä. Luon-
to ja meri ovat tärkeitä element-
tejä. Veneen irtautuessa laituris-
ta ja suunnatessa ulapalle huolet 
unohtuvat.

Sairausloman ja vuorotteluva-
paan aikana on ollut aikaa ajatel-
la. Elämän monimuotoisuus on 
puhutellut.  

– Pieni lapsi kehittyy, kasvaa, 
hankkii tietoja, taitoja ja oival-
luksia elämää varten. Ihmisen 
ikääntyessä ympyrä alkaa sulkeu-
tua. Tulee riisumisen ja luopumi-
sen aika. On monenlaista kremp-
paa ja joutuu luopumaan monis-
ta saavuttamistaan asioista, ter-
veydestä, harrastuksista. tärkeis-
tä ihmisistä ja lopuksi elämästä. 

Elämä on vahva ja hauras. Lä-
heisten lisäksi Ullan kantavia voi-
mia ovat olleet lapsuudenusko, 
rukous ja enkelit. 

AULIKKI ALAKANgAS

Au l i k k i  A la ka n g as

Lapsenlapsen syntymä motivoi Ulla Rintasta jäämään vuorotteluvapaalle.

alusta asti oli 
selvää, että 
sairaudesta ei 
tehdä salaisuutta, 
tabua, josta ei saa 
kertoa kenellekään. 
asiasta puhuminen 
kun helpottaa itseä 
ja muita.


