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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Usko hyvän tekemiseen. Se on tulevan syksyn seura-

kuntavaalikampanjan iskulauseena.

Kampanjaviestinnässä kerrotaan, mitä hyvää 

kirkko tekee. Vaaliviestintä tuo esiin todellisten ihmisten 

kasvoja ja pieniä tarinoita kirkosta.

Julkisuuskampanjoiden kohderyhmää ovat erityisesti 

seurakuntalaiset, joiden suhde kirkkoon on ohut.

Ihmisille halutaan kertoa, mitä hyötyä kirkon jäsenyy-

destä on, mitä kirkollisverovaroilla tehdään, mikä kaikki on 

seurakuntien perustyötä, mistä kaikesta kirkko ja seurakun-

nat huolehtivat.

Viime vaaleissa 2010 ehdokkaita oli koko maassa liki        

23 000 . Tänäkin vuonna ehdolle halutaan eri elämänvai-

heissa olevia seurakuntalaisia.

”Kirkko ei ole kokonainen kirkko, jos siellä ei ole kaiken-

ikäisiä päättäjiä”, tiivistää piispa Irja Askola YouTube-video-

viestissä, jossa muutkin piispat kertovat ajatuksiaan seura-

kuntavaaleista.

Oulussa viime viikolla pidetyssä infotilaisuudessa nousi 

esiin monia hyviä näkökulmia seurakuntavaaleihin.

Yksi puheenvuoron käyttäjistä muistutti , että syksyllä ei 

valita ihmisiä yksinomaan seurakuntaneuvostoon ja kirkko-

valtuustoon, vaan he ovat aikanaan valitsemassa myös kir-

kolliskokousedustajia ja piispaa.

Toinen puhuja halusi haastaa ehdokkaiksi lapsiperheiden 

ja opiskelevien nuorten arkea tuntevia, ”etteivät seurakun-

tavaalit olisi vain keski-iän ylittäneiden asia”.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen on mahdollista vaikka 

netissä, seurakuntavaalit.fi-sivuston kautta. 

Viime vaaleissa ennakkoäänestyksen suosio kasvoi sel-

västi. Äänistä yli puolet annettiin ennakkoon. 

Äänestyspaikan sijainti ei ole yhdentekevä yksityiskohta. 

Kun 2010 kysyttiin, mikä sai äänestämään, vastausten kol-

men kärki oli myönteinen suhtautuminen kirkon toimin-

taan, halu vaikuttaa sekä se, että äänestyspaikka oli sijain-

niltaan sopiva.

Usko hyvän tekemiseen

Muut mediat
On ValtaVa teologinen virhe ajatella, et-
tä kehitysvammainen ihminen olisi Ju-
malan luomistyössä jonkinlainen lipsah-
dus. Jumalalle ei tapahdu lipsahduksia.

Toinen valtava hengellinen harha on 
se, että joku meistä olisi vammaton. Osa 
vammoista ei näy päällepäin. Jokainen 
meistä olisi voinut niin sanotusti kehit-
tyä ehjemmäksi, paremmin, kokonaisem-
maksi.

Ja tässä me kuitenkin olemme, kaikki 
vammaiset lapset, ja Jumala silittää kol-
huja saanutta päätä, kolhuja saanutta sy-
däntä, näkee meissä koko ajan kaiken sen 
mitä olemme.

Pastori Kaisa Vanhala 
blogissa seurakuntalainen.fi-sivustolla 20.1.

KUOlinVUOteellaan harVa kai vai-
kertaa, ettei saanut eläessään viettää riit-
tävästi aikaa virastossa! Joskus lapsena, 
kun ei ollut mitään tekemistä, oli vain 
pakko tappaa aikaa jollakin jonninjouta-

valla. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä var-
memmin vakuuttuu, että aika tappaakin 
meidät. Ihmisen kyky hallita omaa elä-
määnsä on illuusio.

Hannu Kiuru blogissa 
kotimaa24.fi-sivustolla 17.1.

aiVOihin tai SydäMeen voi syntyä uusi 
kytkös tai tila jollekin hyvälle, kun ihmi-
nen tekee vähäisenkin hyvän teon. Ehkä 
seuraava hyvä teko synnyttää jotain vie-
lä parempaa.

Luonne kehittyy sen mukaan, miten 
suhtaudumme lähimmäisiin, jotka tun-
tuvat vastenmielisimmiltä.

Jos asennoidun myötätuntoisesti sii-
hen aseman edessä kylmissään värise-
vään kurjaan, enkä halveksi häntä luuse-
rina, voi ohikiitävän kohtaamisen aikana 
syntyä jommankumman sisälle vähän va-
loa tai hyvyyttä.

Toimittaja Kimmo Oksanen 
Sana-lehdessä 16.1.

 aatoksia

äänestämällä voit 
vaikuttaa
 

Olen ollut erilaisissa luottamus-
tehtävissä Haukiputaan seu-
rakunnassa pitkään, noin 20 
vuotta, ja kokenut luottamus-

tehtävät mielekkäiksi. 
Seurakunnan työstä saa kokonais-

valtaisemman kuvan, kun toimii pää-
töksentekijänä. Luottamustehtävässä 
oppii koko ajan uutta ja tutustuu eri-
laisiin ihmisiin. 

Joskus ollaan eri mieltä asioista ja 
joudutaan äänestämäänkin. Mutta se 
kuuluu demokratiaan. Henkilösuhteet 
eivät ole koskaan siitä kärsineet. 

Kun liikun seurakunnan tiloissa, 
kirkossa, kirkkoherranvirastossa ja 
seurakuntakeskuksessa, katselen paik-
koja luottamushenkilön silmillä: ovat-
kohan paikat kunnossa, olisiko jotain 
korjattavaa. Näin myös seurakunnan 
työntekijät tulevat tutuiksi ja oma seu-
rakunta tuntuu kodikkaalta.  Lähetys-
työn johtokunnan jäsenenä saa pereh-
tyä kirkon toimintaan maailmanlaa-
juisesti.

Luottamushenkilöt ovat tärkeitä, 
sillä he päättävät seurakuntien talou-
desta ja toiminnasta ja tuovat seura-
kuntalaisten näkemykset päätöksen-
tekoon. 

Ylintä päätösvaltaa seurakunnis-
sa käyttävät valtuustot. Valtuustot ja 
seurakuntaneuvostot valitsevat koko 
ev.lut. kirkon korkeimman päättävän 
elimen, kirkolliskokouksen maallik-
kojäsenet. 

Marraskuun 9. päivänä ovat seura-
kuntavaalit. Ennakkoäänestys on 27.–
31.10. Asettumalla ehdokkaaksi on 
mahdollista päästä vaikuttamaan asi-
oihin, käyttämään tietojaan ja taito-
jaan seurakunnan hyväksi.  

Jos et halua asettua ehdokkaaksi, 
voit vaikuttaa äänestämällä, minkä-
laisia ihmisiä päätöksentekijöiksi va-
litaan. Hienoa olisi, jos kirkkovaltuus-
to olisi seurakunta pienoiskoossa. Sii-
hen voi jokainen seurakunnan jäsen 
vaikuttaa yhtä suurella panoksella – 
yhdellä äänellä. 

Jos ei tunne ketään ehdokkaista, 
vaalikoneelta voi etsiä näkemyksiään 
vastaavan henkilön. Sieltä sekä mai-
noksista löytyvien yhteystietojen avul-
la voi ottaa suoraan yhteyttä ehdok-
kaaseen

Yleisöosastokirjoituksessa toisi-
naan joku ilmoittaa eronneensa kir-
kosta tyytymättömänä sen toimin-
taan. Mietin, onko hän yrittänyt vai-
kuttaa asioihin: onko käynyt äänestä-
mässä tai antanut palautetta työnteki-
jöille. Viimeksi koko maan äänestys-
prosentti oli 17, joten kasvunvaraa on. 

Usko hyvän tekemiseen ja asetu eh-
dokkaaksi. Tee myös päätös äänestää 
syksyn seurakuntavaaleissa.

Irja LahdeNSIvu
Oulun yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
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Seurakuntavaalit näkyvät isosti
Mitä kaikkea hyvää 
kirkko tekee?
Miksi seurakuntavaaleissa 
kannattaa äänestää?
Kuka saa äänestää 
ja missä? 
Kuka voi asettua ehdolle 
ja miksi ehdokkaaksi 
kannattaa ryhtyä? 
näihin kysymyksiin 
pyritään vastaamaan 
seurakuntavaali-
tiedottamisessa.

Julkisuudessa syksyn vaaleja 
pidetään näkyvästi esillä pit-
kin vuotta, vaikka ennakko-
äänestys ajoittuu vasta loka-

kuulle ja varsinainen vaalipäivä 
isänpäivään marraskuussa.

– Seurakuntavaaleja pidetään 
esillä monella tapaa, lupaa val-
takunnallista seurakuntavaali-
kampanjaa Oulussa viime vii-
kolla esitellyt yhteisökoordinaat-
tori Minna Jaakkola Kirkkohal-
lituksesta.

Perinteisen painetun viestin-
nän, seurakuntien omien netti-
sivujen sekä netin vaalisivuston 
rinnalla vahvistetaan erilaisten 
verkkopalvelujen ja sosiaalisen 
median osuutta.

Kampanjalle avataan Face-
book-sivu ”Usko hyvän tekemi-
seen” sekä Twitter-tili ”Usko hy-
vän tekemiseen@seurakunta-
vaalit2014, hashtageina toimivat 
#uskohyväntekemiseen ja #seu-
rakuntavaalit.

Uudenlaisena kampanjoin-
nin muotona eri puolille Suomea 
nousee Hyvän tekemisen toreja. 

Kirkon Ulkomaanavun, Suo-
men Lähetysseuran, Pipliaseu-
ran, Kirkkopalveluiden ja Kirk-
kohallituksen yhteistyössä tuot-
tamassa mallissa yhdistetään 
mahdollisuus äänestää ennak-
koon sekä kertoa kirkon autta-
mistyöstä.

Seurakuntavaaliehdokkaaksi  
ryhtymistä tuetaan ja innoste-
taan valtakunnallisilla kampan-
joilla maalis–huhtikuun taittees-
sa sekä syyskuussa. 

Lisäksi seurakuntavaaleja pi-
detään isosti esillä ennakkoää-
nestysviikolla lokakuussa.

Oulussa jaossa 61 
valtuustopaikkaa
Kirkko valitsee uudet paikallis-
päättäjät marraskuussa.

Itsenäiset seurakunnat valit-
sevat jäsenet paikallisseurakun-
tien kirkkovaltuustoon. Seura-
kuntayhtymään kuuluvat seura-
kunnat valitsevat sekä seurakun-
taneuvoston että yhteisen kirkko-
valtuuston.

Kirkkovaltuusto päättää seu-
rakunnan toiminnan ja talouden 
päälinjoista, kirkollisverosta, ra-
kennushankkeista ja virkojen pe-
rustamisista.

Seurakuntavaaleilla vali-

tut luottamushenkilöt valitsevat 
myös kirkolliskokouksen maal-
likkoedustajat.

Oulussa yhteiseen kirkkoval-
tuustoon on jaossa 61 paikkaa.

– Eli 10 paikkaa enemmän 
kuin nyt, selventää yhteisen kirk-
koneuvoston puheenjohtaja, kirk-
koherra Pauli Niemelä.

Valtuustopaikat jaetaan seura-
kuntien jäsenmäärien suhteessa. 

Alustavan arvion mukaan 
Tuira saisi 14 paikkaa nykyisen 12 
sijaan, Karjasilta 13 (nyt 10), Ou-
lujoki 10 (8), Haukipudas 7 (6), 
Tuomiokirkkoseurakunta 7 (6), 
Kiiminki 5 (5) ja Oulunsalo 5 (4).

Kirkolliskokous hyväksyi mar-
raskuussa esityksen yksipäiväi-
sistä vaaleista. Asia etenee vie-
lä eduskunnan vahvistettavaksi, 
mutta oletuksena on että jo syk-
syn 2014 seurakuntavaalit pide-
tään yksipäiväisinä.

Edellisiin seurakuntavaalei-
hin verrattuna uutta olisi myös 
se, että enää ei olisi mahdollista 
olla yhtä aikaa sekä seurakunta-
vaaliehdokas että vaalilautakun-
nan jäsen.

Oulun seurakunnat lähtevät 
seurakuntavaaleihin 220 000 eu-
ron budjetilla.

– Kova tavoite on, että äänes-
tysprosentti alkaisi kakkosella. 
Porkkanana ehdokkaille on, et-
tä nyt valittavat pääsevät päättä-
mään isommista asioista laajen-
tuneessa seurakuntayhtymässä, 

Pauli Niemelä sanoo.
Viime vaaleissa 2010 valtakun-

nallinen äänestysprosentti oli 17. 
Oulun seudulla se oli paikoin 
korkeampi, esimerkiksi Oulun-
salossa 25,4.

Kuka voi olla ehdolla,
kuka saa äänestää?
Valitsijayhdistyksen voi perus-
taa vähintään 10 äänioikeutettua 
seurakunnan jäsentä. Yhdistyk-
sen tehtävänä on perustaa ehdo-
kaslista. 

Ehdokkaaksi voi ryhtyä 18 
vuotta täyttänyt seurakunnan 
konfirmoitu jäsen, joka on tun-
nettu kristillisestä vakaumukses-
taan ja joka ei ole vajaavaltainen.

Äänestää saa 16 vuotta vii-
meistään 9.11.2014 täyttänyt hen-
kilö, joka on merkitty seurakun-
nan läsnä olevaksi jäseneksi vii-
meistään 15.8.2014.

Valtakunnallinen vaalisivusto 
(www.seurakuntavaalit.fi) auke-
aa 1. maaliskuuta.

Ehdokkaiden rekrytoimisek-

si tarkoitettu valtakunnallinen 
kampanja toteutetaan 31.3.–20.4. 
Ehdokashankinnan toinen vaihe 
käynnistyy maanlaajuisella kam-
panjalla 1.–15. syyskuuta.

Ehdokasasettelu päättyy 15. 
syyskuuta.

Viisipäiväinen ennakkoäänes-
tys toteutetaan 27.–31. lokakuuta. 
Varsinainen vaalipäivä on 9. mar-
raskuuta; isänpäivän iltana ovat 
myös tulokset selvillä.

MINNa KOLIStaja

M I nna Ko l i s t a ja

Sebastian Tynkkynen, Arto Kouri, Tuula Okkonen ja Arja Inkinen vaihtoivat ajatuksia 
infotilaisuuden jälkeen Isokatu 17:ssa.

Missä ovat kaikki nuo-
ret? Tätä hämmäste-
li seurakuntavaalien 
infoillan antia kuu-

lemaan tullut Sebastian Tynk-
kynen.

– Minulla on valtava huoli, 
jos kirkon asia ei nuoria kiin-
nosta. Toisaalta kirkko itsekin 
voisi elää enemmän ajassa ja uu-
distua. 

Hyvänä esimerkkinä ajassa 
elämisestä Tynkkynen pitää esi-
merkiksi Helsingissä järjestetty-
jä dance-messuja.

– Muoto oli uusi mutta sano-
masta ei tingitty, se oli tiukan 
kristillinen.

– Kyllä kirkko osaa elää ja 
keskustella ajassakin. Vaatihan 
kirkko tasa-arvoakin jo 2000 
vuotta sitten, huomauttaa sa-
massa pöydässä kahvitteleva 
Tuula Okkonen.

Missä ovat nuoret?

Kahviseurueessa istuva Arja 
Inkinen tietää, että kirkko tekee 
vaikuttavaa työtä.

– Näen sen työssäni. Kyllä 
kirkko toimii ja vaikuttaa. Erityi-
sesti arvostan kirkon lapsityötä.

Kolmikko toivoo, että eri-ikäi-
set ja eritaustaiset ihmiset lähti-

sivät mukaan seurakuntavaalieh-
dokkaiksi ja vaikuttamaan kir-
kon ja sitä kautta seurakuntalais-
ten asioihin.

– Kirkko on tehnyt ehdokkuu-
den todella helpoksi. Ehdokkaat 
jopa valokuvataan, Tynkkynen 
ilahtuu.

Jaakko Kaltakari, Markku Annala, Pirkko Tähtelä, Sonja Kokko ja Irja Lahdensivu Haukiputaalta sekä Rauno Hekkala Oulunsalosta (toisessa rivissä) osallistuivat Oulussa 
viime viikolla järjestettyyn  kaikille avoimeen seurakuntavaalien infoiltaan.

M I nna Ko l i s t a ja
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• RT:ssä 2/2014 kysyttiin, voi-
ko kuka tahansa mennä eh-
toolliselle.

Uskon, että Jeesus sanoi-
si kirkkoon eksyneelle ja kirk-
koon kuulumattomalle armon-
kerjäläiselle, että ”Tule vain, 
kaikki on valmista, armopöy-
tä on katettu myös sinulle, tule 
ja juo elämän lähteestä”.

• Kirkolla on kaksi ongelmaa: 
jäsenkato ja tasa-arvoinen 
avioliittolaki.

Koska jäsenmäärä vähenee, 
vaatimukset kirkon ja valtion 
erottamiseksi lisääntyvät. 

Mitä tulee tasa-arvoiseen 
avioliittolakiin, se hyväksy-
tään Suomessa ennemmin tai 
myöhemmin. 

Kirkko voisi ottaa aloitteen 
omiin käsiinsä ja purkaa itse 
liitoksensa valtioon ja myön-
tää homoseksuaaleille heille 
kuuluvat oikeudet.

• Kristinuskon historiassa van-
hat ja virheelliset uskomukset 
ovat aina väistyneet uusien nä-
kemysten tieltä. 

Esimerkiksi keskiajalla pa-
pit uskoivat Maan olevan maa-
ilmakaikkeuden keskipiste, 
kunnes tähtitiede todisti toisin. 

Viime aikoina vanhat usko-
mukset ovat liittyneet erityi-
sesti tasa-arvoon, toisin sanoen 
naisen asemaan ja homoseksu-
aalien oikeuksiin. 

Näistä ensimmäisessä uusi 
näkemys on jo voittanut, eikä 

ole epäilystäkään, etteikö voit-
taisi jälkimmäisessäkin.

Mielipidekirjoituksen 
voi lähettää sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi). 
Mielipidekirjoitus tulee 
perille myös postittamalla 
(PL 102, 90101 Oulu).
Mittaa mielipidekirjoituksella 
saa olla enimmillään 2500 
merkkiä välilyönteineen.

Lyhyempiä kirjoituksia 
voi jättää myös netin kautta 
(www.rauhantervehdys.fi) 
ja niitä julkaistaan 
Palautetta -otsikon alla.

Palautetta

Seurakunnat 
arvioivat päätöstensä 
vaikutuksia lapsiin

Evankelis-luterilaisen kir-
kon seurakunnille on laa-
dittu ohjeet, joiden avulla 
toimintaa ja päätöksiä voi 

arvioida lasten edun näkökul-
masta. 

Lapsivaikutusten arviointi 
vahvistaa lasten ja nuorten osalli-
suutta ja vaikutusmahdollisuuk-
sia heitä koskevissa asioissa sekä 
kehittää seurakunnan työskente-
lykulttuuria lapsilähtöisempään 
suuntaan. 

Kirkkohallituksen laatima oh-
jeluonnos on kokeilumateriaali, 
josta voi antaa palautetta. 

– Miten kirkkotilat sisuste-
taan? Aloitetaanko jouluhartaus 
lasten päiväuniaikaan? Saavatko 
lapset ja nuoret vaikuttaa toimin-
nan suunnitteluun? 

– Seurakuntien työssä teh-
dään päivittäin ratkaisuja, joil-
la on vaikutuksia lasten turval-
lisuuteen ja osallisuuteen, tote-
aa ohjetyöryhmän puheenjohta-
ja Pekka Asikainen.

Lapsivaikutusten arviointi 
koskee kaikkea seurakunnan toi-
mintaa ja hallintoa, ei ainoastaan 
lapsi- ja nuorisotyötä. 

Lapsivaikutusten arviointi ei 
sido seurakuntaa yksittäisissä 
päätöksissä, mutta se ohjaa huo-
mioimaan lasten ja nuorten etua 
ja kuulemaan heidän mielipitei-
tään. 

Lapsilla tarkoitetaan kaikkia 
alle 18-vuotiaita.

Lapsiasiahenkilöt 
seurakuntiin
Seurakunnille suositellaan, että 
työntekijöiden tai luottamushen-
kilöiden joukosta nimetään lap-

siasiahenkilö, joka seuraa hallin-
nollista päätöksentekoa. Hän ar-
vioi, mitkä käsiteltävistä asioista 
vaikuttavat lapsiin ja nuoriin jo-
ko suoraan tai välillisesti. 

Tällä hetkellä lapsiasiahenki-
löitä on seurakunnissa nimetty jo 
noin 150. Arjen toimintaan liitty-
vissä päätöksissä arvioinnin tekee 
työntekijä osana omaa työtään.

Mikäli päätöksellä on vaiku-
tuksia lapsiin ja nuoriin, eri rat-
kaisuvaihtoehtoja tulee punnita 
olemassa olevan tiedon perusteel-
la ja kartoittamalla lasten, nuor-
ten ja perheiden näkemyksiä. 

Pienten lasten näkemyksiä voi-
daan koota esimerkiksi sadutus-
menetelmällä tai taidetyöskente-
lyjen avulla. 

– Tarkoitus on tarjota keino-
ja lasten ja nuorten näkökulman 
huomioimiseen, ei valmiita ratkai-
sumalleja, Asikainen painottaa. 

– Lasten ja nuorten mielipitei-
den selvittämisen ja huomioimi-

sen tulisi olla pysyvä osa seura-
kunnan toimintakulttuuria. 

Lapsen ääni
kuuluviin
Lapsilla on jo Jeesuksen esimer-
kistä nouseva erityisasema kir-
kossa, ja aikuisten vastuulla on 
huolehtia siitä, että heidän äänen-
sä tulee kuulluksi.

Nyt valmistunut ohjeistus-
luonnos liittyy kirkolliskokouk-
sen aloitteeseen lapsivaikutusten 
arvioinnista kirkon toiminnassa 
ja hallinnossa. 

Taustalla on myös YK:n Lap-
sen oikeuksien sopimus sekä Suo-
men lainsäädäntö lasten ja nuor-
ten tarpeiden ja toivomusten huo-
mioimisesta. 

Lapsivaikutusten arviointia ol-
laan tuomassa myös kirkon sää-
döspohjaan.

Ohjeistus lapsivaikutusten ar-
vioinnille löytyy osoitteesta sa-
kasti.evl.fi/lavaohjeistus.

K i r ko n t i e d o t u ske sku s  /  M a r k ku P ih la ja 

www.suurellasydamella.fi

Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat
Apua lumitöihin, avustajia ja näyttelijöitä pääsiäisnäytelmään Kii-
mingissä. 
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, kahvi-
latyöntekijä, ensiapuvastaavia, ATK-vastaavat, taukotuvan päivys-
täjä ja kolehdinkantaja. 

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

rauhan tervehdyksen 
ilmestyminen 2014

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

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

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

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

Leikkaa talteen!

toimitus@rauhantervehdys.fi / anna palautetta
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Kirkkovene
naurattaa
internetissä
Facebookissa on muutaman 
kuukauden ajan vaikuttanut 
kirkolliseen huumoriin eri-
koistunut Kirkkovene-sivu. 
Sen taustalla on joukko kir-
kossa työskenteleviä tai sen lä-
hipiirissä vaikuttavia ihmisiä. 
Se on kerännyt jo vajaat 1 500 
tykkäystä.

Toimikunta haluaa tehdä 
työtään anonyyminä, mutta 
Kotimaa24 tavoitti yhden idean 
isistä. Hänen mukaansa sivus-
ton huumorin tyylilaji on lä-
hinnä hyväntahtoinen parodia.

– Välillä kirkon touhuissa ei 
tiedä, pitäisikö itkeä vai nau-
raa. Me päätimme nauraa ja 
naurattaa. Täytyy sanoa, että 
kirkon työntekijälle näiden vit-
sien laatiminen ei ole vaikeaa. 
Kieltämättä osa vitseistä auke-
aa paremmin työntekijän nä-
kökulmasta, nauramme tässä 
usein myös itsellemme.

– Pelkästään kirkon hallin-
non hölmöys ja lukemattomat 
asiantuntijat takaavat, että vit-
seille riittää aiheita. Jeesuksel-
la emme halua lähteä tekemään 
pilaa ja toisaalta emme ota ke-
tään yksittäistä ihmistä pilan 
kohteeksi.

Kirkkohallitus
tukee isyyslain
uudistamista
Kirkkohallitus on antanut lau-
sunnon oikeusministeriön 
isyyslain uudistamista koske-
vasta työryhmämietinnöstä. 
Se kannattaa uudistusta, koska 
lain säätämisen jälkeen yhteis-
kunnassa on tapahtunut paljon 
muutoksia.

Kirkkohallitus katsoo, että 
isyyslainsäädännön ensisijai-
sena tarkoituksena on huoleh-
tia siitä, että lapsella mahdolli-
suuksien mukaan on aina sekä 
isä että äiti.

Vaikka tulevilla vanhem-
milla on useimmiten mahdol-
lisuus turvata lapsen asema 
solmimalla keskenään avio-
liitto, on isyyden tunnustamis-
mahdollisuuksien laajentami-
nen perusteltua.

Esityksen mukaan tapauk-
sissa, joissa isyys ei määräy-
dy äidin avioliiton perusteella, 
isyys on mahdollista tunnustaa 
ennen lapsen syntymää.

Lisäksi äidin oikeudesta 
vastustaa isyyden selvittämistä 
tai isyyden vahvistamista tuo-
mioistuimessa luovutaan.

Maata kiertelemässä

Kahdentuhannen vuoden 
ajan pyhiinvaeltajat ja tut-
kijat ovat tuloksetta et-
sineet fyysisiä todistei-

ta Jeesuksesta ja hänen perhees-
tään. Nyt eräs vanha hautalaatik-
ko, jossa väitetään olevan viittaus 
kristittyjen pelastajaan, on pääty-
mässä näytteille Israelissa.

Kyseisen hautalaatikon kyl-
jessä lukee ” James, Joosefin poi-
ka, Jeesuksen veli”. Vaatimaton 
kalkkikivinen hautalaatikko, jo-
ka tunnetaan myös luulaatikko-
na, oli tyypillinen ensimmäisen 
vuosisadan Jerusalemissa. Tuo-

hon aikaan kristittyjä ei haudattu 
maahan, vaan asetettiin luolaan. 
Vuoden kuluttua luut kerättiin ja 
laitettiin luulaatikkoon.

Jeesukseen viittaava hautalaa-
tikko on ollut esillä viimeksi To-
rontossa vuonna 2002. Tuolloin 
sen aitous kyseenalaistettiin, ja 
museo takavarikoi laatikon. Sen 
omistajaa, israelilaista antiikki-
keräilijä Oded Golania syytettiin 
väärentämisestä.

Kymmenen vuotta kestänei-
den tutkimusten jälkeen vuonna 
2012 Golan todettiin syyttömäk-
si väärennöksen tekemiseen. Sii-

Hautalaatikossa viittaus 
Jeesukseen – väärennös vai ei?

tä huolimatta epäilys jäi elämään.
– Koska kaiverruksen ensim-

mäisen (James, Joosefin poika) ja 
toisen (Jeesuksen veli) osan sy-
vyydessä ja selvyydessä on eroja, 
lyön vetoa, että toinen osa on li-
sätty jälkeenpäin, sanoo professo-
ri Christopher Rollston.

Toiset asiantuntijat ovat eri 
mieltä.

– Kaiverrus on tehty juutalai-
sella kirjoituksella, terävällä esi-
neellä ja uskon, että myös samal-
la kädellä. Se on autenttinen kai-
verrus, sanoo professori Gabriel 
Barkay.

Golan osti laatikon vuonna 
1970, muttei ymmärtänyt sen 
merkitystä ennen kuin professori 
Andre Lemaire huomasi sen Go-
lanin kokoelmissa.

Golanin mielestä laatikko to-
dennäköisesti kuului Jeesuksen 
veljelle.

Hän aikoo asettaa laatikon 
näytteille yhdessä asiantuntija-
lausuntojen kanssa, jotta ihmiset 
saavat itse muodostaa aitoudesta 
oman mielipiteensä.

Katja KIISKINeN
Lähde: The Guardian

Kokemusten jakaminen auttaa 
surutyössä eteenpäin

Sururyhmät tarjoavat ver-
taistukea läheisensä me-
nettäneille. Suljetussa ryh-
mässä on turvallista puhua 

omista tuntemuksistaan.
Ryhmään mennessä läheisen 

kuolemasta olisi hyvä olla vähin-
tään puoli vuotta aikaa.

– Ajatukset ovat ehtineet hie-
man selkiytyä ja tapahtuneeseen 
on saatu etäisyyttä. Hämmennys 
ja shokkivaihe eivät ole enää pääl-
lä, sanoo Karjasillan seurakun-
nan pastori Heikki Karppinen.

Ylärajana on pidetty kahta 
vuotta, mutta Karppisen mukaan 
se ei ole ehdoton.

– Kyllä siitä voi joustaa. Tar-
ve riippuu jokaisen omasta tun-
temuksesta.

Sururyhmiä vetää kaksi seura-
kunnan työntekijää.

– Olen huomannut, että ide-
aalinen ohjaajapari olisi pappi ja 
diakoniatyöntekijä. Siten voisim-
me tarjota kaksi erilaista näkö-
kulmaa.

turvallinen ilmapiiri
helpottaa avautumista
Eri tapaamiskerroilla käsitellään 
erilaisia teemoja, jotka vievät su-
ruprosessia eteenpäin.

– Aloitamme sillä, että jokai-
nen saa kertoa omin sanoin kuka 
on ja miksi on tullut mukaan. Ku-
kin saa kertoa sen verran kuin ha-
luaa. Ketään ei pakoteta mihin-
kään, Karppinen korostaa.

Tapaamisissa käsitellään myös 
hautajaispäivää, muistellaan me-
netettyä – niin hyviä kuin huono-
jakin asioita – sekä keskustellaan, 
miten päästä eteenpäin.

Karppinen pitää ryhmän mak-
simikokona kahdeksaa henkilöä, 
jotta vuorovaikutteisuus säilyy.

Hän on huomannut, että ryh-

män jäsenten tutustuessa syntyy 
turvallisuus, joka helpottaa avau-
tumista ja puhumista. Vertaistuki 
auttaa ymmärtämään myös omia 
tuntemuksia.

– Monesti omat ajatukset voi-
vat tuntua vääriltä ja jopa hulluil-
ta. Kun saa kuulla muiden kerto-
muksia, huomaa, että muilla on 

ihan samanlaisia ajatuksia.
Muiden kuunteleminen voi 

auttaa myös sanoittamaan omia 
tuntemuksia.

Karppinen pitää vertaistukea 
erittäin hyvänä keinona surun 
käsittelemisessä. 

– On ihan eri asia kuulla mui-
den kokemuksia heiltä itseltään 
kuin jonkun ulkopuolisen kerto-
mana.

Nuoret käsittelevät
surua eri tavalla
Karppisella on jo kokemusta ai-
kuisten sururyhmän vetämises-
tä. Nyt kevättalvella alkaa myös 
15–19-vuotiaille suunnattu su-
ruryhmä, jota hän vetää yhdes-
sä Karjasillan seurakunnan dia-
konin Seppo Meriläisen kanssa.

Uudenlainen ryhmä vaatii eri-
laista otetta ja toimintatapoja.

– Nuoret käyttävät ehkä hie-
man erilaista kieltä kuin aikui-
set. He ilmaisevat asioita eri ta-
valla, Karppinen sanoo.

Hän kertoo, että nuorten ryh-
mässä pyritään löytämään uusia, 
nuorille sopivia tapoja käsitellä 
omia tuntemuksiaan.

– Siinä on ehkä enemmän toi-
minnallisuutta, mahdollisesti 
maalaamista, piirtämistä tai jopa 
videota. Tärkeintä on, että löytyy 
keino sanoittaa ja käsitellä tuntei-
taan.

Katja KIISKINeN

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Monesti omat 
ajatukset voivat 
tuntua vääriltä ja 
jopa hulluilta. Kun 
saa kuulla muiden 
kertomuksia, 
huomaa, että muilla 
on ihan samanlaisia 
ajatuksia.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 26.1. klo 14.00 seurat ja vuosikokous 
Rovaniemen seurakuntakeskuksessa, su 26.1. klo 18.00 Vihannin seura-
kuntatalossa, su 26.1. klo 18.30 Kempeleen keskustan seurakuntakeskuk-
sessa, ti 28.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Limingan seurakuntatalol-
la, ti 28.1. klo 18.30 seurat ja vuosikokous Rantsilan seurakuntatalossa, 
to 30.1. klo 18.00 seurat Pattijoen pappilassa  
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 26.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
To 30.1. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Tänään Op/Na-ilta klo 19, Jussi 
Lahtinen, Niinalla p. 050 308 2879.
Su 26.1. Kirkkopyhä, Kellon srk- 
koti klo 14, E. Pouke, N. Karjalainen,  
P. Siljander, A. Holma. Seurat kou-
lukadulla klo 14, Jukka Nuutinen.
Ma 27.1. klo 18.30. 3K I. Mäkinen: 
Martta ja Maria.
Ti 28.1. klo 18, Action & Bible,  
12-14 v. pojille.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu



armoton työelämä kolhii mielenterveyttä
Osatyökykyinen nuori 
jää jalkoihin talouden 
taantumassa. Se, joka 
ei pysty antamaan 
sataprosenttista 
työpanosta, jää nykyään 
helposti ilman työtä ja 
kuntoutusta.

Yhä useampi nuori aikui-
nen tuomitaan liian var-
hain työkyvyttömyyteen. 
Näin sanoo Suomen Psy-

kologiliiton puheenjohtaja, eri-
koispsykologi Tuomo Tikkanen.

Tänään, kuten jokaisena ar-
kipäivänä, keskimäärin kahdek-
san alle kolmikymppistä nuorta 
jää eläkkeelle mielenterveyssyistä. 

Vuosina 2000–2011 alle 
30-vuotiaiden, mielenterveyspe-
rustein eläkkeelle jääneiden mää-
rä kasvoi 900:sta 2000:een.

Huimaan lisäykseen vaikuttaa 
Tikkasen mukaan suurelta osin 
työelämän koventuminen. Työn-
tekijältä vaaditaan vähintäänkin 
sataprosenttista työpanosta. Kai-
kista ei tähän ole.

– Monen mielenterveysjaksa-
minen ei kestä nykyistä työelä-
mää, Tikkanen sanoo.

Suuri henkilökohtainen 
tappio
Suomen taloudellinen tilanne on 
johtanut siihen, että osatyökykyi-
siä ei enää toivoteta tervetulleeksi 
työelämään, josta potkitaan pois 
terveitäkin.

– Raaka tosiasia on, että yksityi-
set firmat eivät kanna tällaista yh-
teiskuntavastuuta. Tällä hetkellä 
julkinen sektorikaan ei oman ta-
loudellisen tilanteensa vuoksi us-
kalla tai kykene ottamaan vastuu-
ta asiasta, Tikkanen sanoo.

Hän huomauttaa, että kuiten-
kin esimerkiksi 1990-luvun la-

man aikana valtio ja kunnat tar-
josivat osatyökykyisille tukityö-
paikkoja. Tikkasen mielestä jul-
kisen sektorin pitäisi nytkin näyt-
tää asiassa mallia.

Kun työelämässä ei enää ole si-
jaa osatyökykyisille, monelle työ-
uransa alkuvaiheessa olevalle ei 
jää muuta vaihtoehtoa kuin työ-
kyvyttömyyseläke.

Tuomo Tikkasen mielestä alle 
30-vuotiaita ei kuitenkaan pitäi-
si sijoittaa pysyvälle työkyvyttö-
myyseläkkeelle lainkaan.

– He ovat vielä muuntumisky-
kyisiä.

Paitsi että nuoren eläköitymi-
nen tulee yhteiskunnalle kalliiksi, 

kyseessä on nuoren aikuisen kan-
nalta suuri henkilökohtainen tap-
pio. Mielekäs työ tai opiskelu olisi 
sitä paitsi usein paras keino kun-
toutumiseen.

– Työ on masennukseen ja ah-
distukseen erittäin hyvä lääke. 
On aivan eri asia lähteä aamul-
la mukavaan työpaikkaan kuin 
herätä ajatukseen, että kukaan ei 
odota eikä tarvitse, Tikkanen sa-
noo.

tänään, kuten 
jokaisena 
arkipäivänä, 
keskimäärin 
kahdeksan alle 
kolmikymppistä 
nuorta jää 
eläkkeelle 
mielenterveyssyistä.

Mielenterveyssyyt vievät nuoria eläkkeelle
• 25 000 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2011

• Alle 30-vuotiailla 76 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä  

myönnettiin mielenterveysperustein

• Alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteisten eläkkeiden määrä  kasvoi 

900:sta yli 2000:een vuosina 2000–2011

• Yhden alle 30-vuotiaan eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa  

yhteiskunnalle noin miljoonan euron kulut

A r k i s t o  /  Re e t t a  J ä r ve n p ää
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Kasvatus alkaa kotoa. Niin alkaa myös yhtei-
söllisyyteen oppiminen. Tämä ajatus tuli 
mieleeni, kun puolivuotias tyttäreni vierai-
li työpaikallani. 

Hän kiersi sylistä syliin ja tutustui ihmisiin, joi-
den kanssa äiti viettää yhden kolmasosan jokaises-
ta arkipäivästään. Samalla nämä avokonttorissa päi-
västä toiseen kanssani pakertavat toverit pääsivät 
omin silmin näkemään tyttären, jonka kehitysvai-
heista he ovat paljon kuulleetkin yhteisissä kahvi-
pöytähetkissä.

Lapsi voi oppia pienestä pitäen, että meillä on 
monta ryhmää, joihin kuulumme. Äiti ei ole vain 
se äiti, joka touhuaa kotona, vaan hänellä on mui-
takin rooleja. Sen muistan oppineeni omin silmin 
minäkin. 

Alakouluikäisenä kipitin usein lueskelemaan leh-
tiä viereisessä koulussa työskentelevän äitini ja hä-
nen työkavereidensa taukotilaan. Tädit tulivat ja 
menivät, minä tein pöydän ääressä läksyjä ja lues-
kelin viikkolehtiä. 

Kahvitunnilla jutte-
limme koulusta ja kuunte-
lin sivusta äitini ja muiden 
tätien jutustelua. Seurasin, 
miten äiti juttelee työka-
veriensa kanssa. Se oli eri-
laista jutustelua kuin su-
kulaisten kanssa. 

Vietimme äidin kanssa 
myös yhteistä laatuaikaa. 
Isojen koululaisten läh-
dettyä kotiin saatoin autel-
la äitiä tyhjentämällä ros-
kakoreja ja putsaamalla liitutauluja, jotta pääsisim-
me aikaisemmin kotiin. 

Nuo ovat hauskoja muistoja. Äidin työkavereista 
tuli tuttuja tätejä, jotka vierailivat myös rippijuhlis-
sani ja lakkiaisissani. Siinä, että tuon tyttäreni käy-
mään toimituksessa, on kyse toiveesta jatkaa näitä 
perinteitä. Haluan, että hän oppii tuntemaan tädit 
ja sedät, jotka äidin työkavereina tunnetaan. Minus-
ta olisi mukavaa, että tytär  kävisi vierailuilla sitten-
kin, kun osaa liikkua kaupungilla itse. 

Meistä on moneksi, eivätkä kaikki halua tuoda 
perhettä ja työelämää yhteen – edes kahvituntien 
verran. Ketään ei siihen pidä pakottaa, eikä avoi-
muudesta pidä tehdä vaatimusta. 

Itse tykkään hirveästi kaikista yhteisöistä, liit-
tyivätpä ne työhön, harrastuksiin tai omaan men-
neisyyteen. 

Me-henki on parasta, mitä tiedän. Toivon, että 
tyttäreni on tulevaisuudessa samaa mieltä.

eLSI SaLOvaara

Sinappia

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

ilmoitusaineistot 

osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

äidiltä 
tyttärelle

Muut seurakunnat

Su 26.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 27.1. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 29.1. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

Su 2.2. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 24.1. klo 18 Fresh-ilta. Pe 24.1. klo 19.30 
Lift Up-ilta. Su 26.1. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Mikko Saukkonen, Hannu Orava, Pauli Uusikylä. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 26.1. klo 17 
Church@78 International Service, Uusikatu 78. 
Ma 27.1. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille.  

Ke 29.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Noomi Ketonen.  
To 30.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   
TERVETULOA!

To 23.1. Raamattupiiri klo 17.00.
Su 26.1. Jumalanpalvelus+ lastentunti klo 11.00. Vieraana Juha Hilli.

Kannatusryhmä klo 13.00.
Ma 27.1. Koti-veljesliitto klo 13.00.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

To 23.1. klo 19 Kristus yhdistää rukousilta, Martti Väyrynen, Jori Brander 
Metodistiseurakunnasta. Pe 24.1. klo 18 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 26.1. 
klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club, kastejuhla, Pekka Packalén, 
Risto Wotschke, aihe: ”Miksi kasteelle”, musiikki: Saara & Antto Vanhala. 
Ke 29.1. klo 13 Senioripiiri, 18 Nuortenilta. To 30.01. klo 19 Lähde-ilta, 
Tuomo Ruuska, Hannu Murhu. Tervetuloa!

armoton työelämä kolhii mielenterveyttä
Kuntoutus liian 
kallista monelle
Osa mielenterveyssyistä työky-
vyttömyyseläkkeelle jääneistä 
voisi palata työelämään kuntou-
tuksen avulla. 

Esimerkiksi psykoterapiakun-
toutukseen vuosittain otetuista 
20 000 henkilöstä 75 prosenttia 
on kuntoutuksen päättyessä työ- 
tai opiskelukykyisiä Kelan omien 
seurantatilastojen mukaan.

Kuntoutukseen hakeutumi-
nen on Tikkasen mukaan tehty 
kuitenkin hyvin vaikeaksi, sil-
lä esimerkiksi kuntoutuspsyko-
terapian omavastuuosuudet ovat 
korkeita pelkällä eläkkeellä toi-
meentulevalle. Yli 26-vuotiaalle 
voi jäädä itselleen maksettavaksi 

Uusi vertaistukiryhmä 
nuorille eläkeläisille

useita kymppejä per käynti.
– Korvausten nykytaso estää 

tuhansien yli 26-vuotiaiden pie-
ni- ja keskituloisten kuntoutuk-
sen.

Korvausten nostamisesta on 
viime vuoden puolella tehty aloi-
te sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Tämän vuoden budjettiin muu-
tosta ei kuitenkaan Tikkasen tie-
tojen mukaan ole vielä saatu, 
vaikka Kela ja ministeriö aloit-
teeseen myönteisesti suhtautu-
vatkin.

– Mielenterveyskuntoutus jää 
jalkoihin, kun taloustilanne on 
tämä. Näin ei saisi olla.

KatI LuOMa

Tuiran seurakunnassa al-
kavaan uuteen vertais-
tukiryhmään haetaan 
18–40-vuotiaita nuoria 

eläkeläisiä Oulun seurakuntien 
alueelta. Helmikuussa aloittavan 
ryhmän tarkoituksena on tarjo-
ta mielekästä toimintaa ja vertais-
tukea samassa elämäntilanteessa 
oleville ihmisille.

Ryhmä kokoontuu kevään ai-
kana neljänä keskiviikkona. Jo-
kaisella kerralla on oma teeman-
sa, kahvitteluhetki ja pieni har-
taus. Kevään ohjelmaan kuuluu 
muun muassa tietoiskuja, kasvi-
en istutusta, liikuntaa ja omien 

ajatusten jakamista.
– Ryhmässä saa mahdollisuu-

den kertoa itsestään, mutta sinne 
voi tulla myös vain kuunteluoppi-
laaksi, diakoni Heli Mattila sanoo.

Mattila vetää ryhmää yhdes-
sä diakoni Sami Riipisen kanssa. 
Heidän lisäkseen ryhmässä käy 
myös eri aiheiden asiantuntijoi-
ta. Ensimmäisellä kerralla muka-
na on Sanna Hyry Hyvän mielen 
talolta.

Heli Mattila kertoo saaneensa 
kipinän ryhmän perustamiseen 
noin vuosi sitten Kotimaa-lehden 
jutusta.

– Haastateltavana ollut nuo-

ri toivoi, että nuorille eläkeläisil-
le järjestettäisiin omaa toimintaa.

Mikäli nyt alkavassa ryhmäs-
sä on riittävästi kävijöitä, se saa 
jatkoa syksyllä. Kunhan alkuun 
päästään, ryhmällä on mahdolli-
suuksia myös monipuolisempaan 
toimintaan, esimerkiksi yhteisten 
retkien järjestämiseen.

Nuorten eläkeläisten ryhmä 
kokoontuu kevätkaudella 12.2., 
12.3., 9.4. ja 14.5. Pyhän Luuk-
kaan kappelilla Linnanmaalla. 
Ryhmään ilmoittautuminen ta-
pahtuu 3.–7.2. diakoni Sami Rii-
piselle, p. 040 5747 149.

työ on 
masennukseen 
ja ahdistukseen 
erittäin hyvä 
lääke. On aivan 
eri asia lähteä 
aamulla mukavaan 
työpaikkaan kuin 
herätä ajatukseen, 
että kukaan ei 
odota eikä tarvitse.

Tuomo Tikkanen,
Suomen Psykologiliiton 

puheenjohtaja

äidin 
työkavereista 
tuli tuttuja 
tätejä, jotka 
vierailivat myös 
rippijuhlissani 
ja lakkiaisissani.
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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

Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi
Kempeleen seurakunnan

KirKKoherran viran
Kempele on kasvava ja kehittyvä noin 16 500 asukkaan kunta Oulun 
seudulla. Seurakunnassa on 38 työntekijää. Seurakunnan toiminta, 
talous ja toimitilat ovat hyvässä kunnossa ja työntekijät ja luottamus-
henkilöt sitoutuneet seurakuntaelämään ja sen kehittämiseen.

Viran erityisiä tarpeita ovat kokemus tiimiorganisaation hallinnasta 
ja johtamisesta sekä hyvä jumalanpalveluselämän tuntemus sekä 
valmius ja halukkuus sen edelleen kehittämiseen. Kirkkoherra 
valitaan välittömällä vaalilla. 

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seura-
kuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää 
suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin 
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys 
hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake).

Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomio-
kapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen PL 85, 
90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1, sähköpostitse 
oulu.tuomiokapituli@evl.fi tai faksina (08) 5358 533. 

Lisätietoja: vt. kirkkoherra Vesa Äärelä, p. 040 7703 819, 
vesa.aarela(at)evl.fi sekä pappisasessori Juha Rauhala, 
p. 0400 225 055, juha.rauhala(at)evl.fi 

Paikkoja avoinna

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Hinta 110 euroa.

Erosta eheäksi® -kurssit 2014:
17.–21.2.2014  Lehmirannan lomakeskus, Salo
12.–16.5.2014  Ilkon kurssikeskus, Kangasala
23.–27.9.2014  (yli 5 v. sitten eronneille) Lehmiranta, Salo

Tiedustelut p. (09) 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille 
p. (09) 7257 1199 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Kurssiaikoihin ja -paikkoihin saattaa tulla muutoksia.

Eronnut eläkeikäisenä?

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

- LUONNONRAUHAA LUONNOSSA LIIKKUJALLE -

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

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

hautauspalveluja

Piispa saapuu – seurakunta ojennukseen 
Piispantarkastukseen 
valmistautuminen 
tietää seurakunnalle 
kovaa työtä ja pientä 
stressiäkin. lumijoella 
tarkastukselta myös 
odotettiin paljon.

Satakunta lumijokista on 
uhmannut 25 asteen pak-
kasta ja istuu nyt, sunnun-
taiaamuna kello 10 kir-

konpenkissä. 
Kyseessä ei ole mikään tavan-

omainen sunnuntain jumalan-
palvelus, tähän päivään on Lu-
mijoella valmistauduttu pitkään 
ja tätä on odotettu hartaasti.

On piispantarkastuksen aika. 
Edellisestä kerrasta on kulunut 
yhdeksän vuotta.

Jo kuukausi sitten Lumijoen 
seurakunnan on pitänyt lähet-
tää tarkastajille 150-sivuinen vii-
sivuotiskertomus. Järjestykseen 
on jouduttu laittamaan niin ar-
kistot kuin asiakirjatkin, joten 
valmistautuminen on tiennyt 
paljon lisätyötä seurakunnan 
henkilöstölle.

Vaikka tarkastajat eivät pil-
kuntarkasti asiakirjoja syynäi-
sikään, niiden on oltava kunnos-
sa. Lumijoen kirkkoherra Mark-
ku Tölli tietää, että kokenut tar-
kastaja näkee jo ensisilmäyksel-
lä, ovatko arkistot kohdillaan.

Kaksi 
kysymystä
Töllillä on edessään kolmas piis-
pantarkastus Lumijoen kirkko-
herran ominaisuudessa. Vaikka 
tarkastukseen valmistautumi-
nen on ollut työlästä seurakun-
nille kiireiseen vuodenvaihteen 
aikaan, Töllin mielestä piispan-
tarkastuksen hyödyt ovat vai-
vannäön arvoisia.

Kaksi asiaa seurakunnan tu-
levaisuudessa ovat erityisesti sel-
laisia, joihin piispalta toivotaan 
näkemystä ja opastusta. Ensin-
näkin pienen seurakunnan koh-
talo suunnitellussa Uusi seura-
kuntayhtymä -hankkeessa mie-
tityttää. Mennäkö isoon seura-
kuntayhtymään omana pienenä 
seurakuntanaan vai esimerkik-
si osana Limingan seurakuntaa, 
jolloin ääni päätöksenteossa oli-
si isompi?

Toinen kysymysmerkki on 
vuonna 1967 valmistuneen seu-
rakuntatalon peruskorjaus ja 
mahdollinen laajennus. Olisiko 
kunnostus aloitettava nyt, kun 
päätösvalta kiinteistöistä vielä 
on seurakunnalla itsellään?

”teillä on
se viisaus”
Piispa Samuel Salmi astelee ris-
tisaaton perässä alttarille. Tärke-
än päivän kunniaksi Lumijoen 
kirkossa pidetään piispanmes-
su. Messua johtaa tänään piis-
pa, kirkkoherra saarnaa ja dia-
koni avustaa.

Messun päätyttyä seurakun-
talaisia pyydetään jäämään kirk-
kosaliin.

Piispantarkastuksen tulokset 
esitellään nyt seurakunnalle.

– Lumijoen seurakunnassa on 
hoidettu hyvin taloutta, hallin-
toa ja omaisuutta, tiivistää ases-
sori Raimo Aspfors.

Liian helposti tulee elettyä 
vain tässä ja nyt, kirkkoher-
ra pohtii. Piispantarkastus pa-
kottaa seurakunnan katsomaan 
niin menneeseen kuin tule-
vaankin.

Pääviesti on 
positiivinen: 
lumijoen 
seurakunnasta 
löytyy osaamista 
ja yhteisöä 
hoidetaan 
rakkaudella.

Moni lumijokinen halusi kuulla piispan seurueen näkemyksen seurakunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta.
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Piispa saapuu – seurakunta ojennukseen 

Oulun hiippakunnan 
piispantarkastukset 2014

KeVät

Pellon seurakunta 14.–16.3.

Pelkosenniemen seurakunta 4.–6.4.

SYKSY
Nivalan seurakunta 12.–14.9.

Ylitornion seurakunta 17.–19.10.     

Kälviän seurakunta 14.–16.11.    

Usean vuoden alijäämäisyy-
teen on reagoitu ja vuosi 2012 oli 
selkeästi ylijäämäinen. Aspfors 
kannustaa seurakuntaa tarttu-
maan toimeen seurakuntatalon 
kunnostuksessa.

– Nyt on se sauma. Nyt kun 
kaikki päätösvalta on vielä täällä, 
kannattaa tehdä ne tilat.

Piispa jättää omassa puheen-
vuorossaan pallon selkeästi seu-
rakunnalle itselleen.

– Se, että haluatte säilyä itse-
näisenä, kertoo, että arvostatte 
omaa yhteisöänne. Tiedätte itse 
parhaiten, miten järjestää talou-
delliset asianne, teillä on se vii-
saus täällä.

Piispa muistuttaa myös, et-
tä jos suunniteltu seurakuntayh-

tymähanke toteutuu, Lumijoen 
seurakunta jää silti omaksi yhtei-
sökseen, jota edelleen johtaa kirk-
koherra.

Monenlaisia asioita tuodaan 
esiin, mutta pääviesti on positii-
vinen: Lumijoen seurakunnasta 
löytyy osaamista ja yhteisöä hoi-
detaan rakkaudella.

Lumijokisista 94 prosenttia 
kuuluu kirkkoon ja kunta sijoit-
tuukin tällä jäsenprosentillaan 
valtakunnallisesti sijalle 8. Lau-
man paimenen, kirkkoherra Töl-
lin huumorintaju ja hetki sitten 
todennetut sananjulistustaidot 
saavat kiitosta nekin.

Omat ratkaisut
tulevaisuudessakin
Kun ”tuomio” on kuultu, ko-
ko kirkkoväki kutsutaan piispan 
seurueen kanssa seurakuntata-
lolle keittolounaalle ja kakku-
kahveille.

Juhlalounaalle osallistuu myös 
eläkeläinen Paavo Sallinen, jon-
ka kirkonkirjat eivät ole koskaan 
käyneetkään muualla kuin Lumi-
joella. Aikoinaan 40 vuotta kirk-
kovaltuustossa toiminut Sallinen 
on ehtinyt olla mukana useissa 
piispantarkastuksissa. Ehkä pit-
kän linjan näkemys tuo levolli-
suutta, sillä Sallista ei seurakun-
nan tulevaisuus huoleta.

– Omana seurakuntana tietys-
ti tulisi mahdollisimman pitkään 
pysyä, mutta täytyyhän meidän 

sopeutua ajan henkeen, mies tuu-
mii.

Mutta mitä sanoo kirkkoherra 
Tölli? Saiko seurakunta piispalta 
kaipaamaansa opastusta tärkeäk-
si kokemissaan asioissa.

– Sain vahvistusta sille aja-
tukselle, että Lumijoen seura-
kunnan ei pidä tehdä omia rat-
kaisujaan sen mukaan, mitä ko-
konaiskirkko ehkä joskus tekee, 
Tölli pohtii.

– Niin kauan kunnes koko-
naiskirkon ratkaisut ovat tosi-
asia, meidän pitää elää niin kuin 
tähänkin asti.

Töllillä on kokemuksensa pe-
rusteella viisautta olla hötkyile-
mättä. 

Kun mies 20 vuotta sitten tuli 
Lumijoen kirkkoherraksi, hänel-
le sanottiin, ettei pesti tulisi kes-
tämään kauan. Lumijoen yhdis-
tymisen Limingan seurakuntaan 
odotettiin tapahtuvan hetkellä 
millä hyvänsä. Näin ei edelleen-
kään ole käynyt.

– Tiedä, vaikka 20 vuotta täs-
tä eteenpäinkin olemme itsenäi-
nen seurakunta. Kävi miten kävi, 
olen varma, että Lumijoki sopeu-
tuu kirkon ratkaisuihin.

KatI LuOMa

Piispantarkastukset

• Kristillisen kirkon alkuvaiheisiin ulottuva perinne

• Nykyään piispantarkastus on luonteeltaan kehityskeskustelu  

ja tilannekartoitus

• Piispa tapaa seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä  

ja muita seurakuntalaisia

• Piispaa avustavat vierailulla toinen tuomiokapitulin   

pappisasessoreista, lääninrovasti ja notaari

• Ennen piispantarkastusta asessori tarkastaa seurakunnan  

hallinnon ja talouden, notaari laatii piispantarkastuksesta  

pöytäkirjan

Ku va t :  K a t i  L u o ma

tiedä, 
vaikka 20 
vuotta tästä 
eteenpäinkin 
olemme 
itsenäinen 
seurakunta.

Markku Tölli
Lumijoen kirkkoherra

Moni lumijokinen halusi kuulla piispan seurueen näkemyksen seurakunnan tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Piispantarkastuksen tuloksista seurakunnalle kertoivat asessori Raimo Aspfors (toinen 
vasemmalta), piispa Samuel Salmi ja lääninrovasti Ilkka Tornberg. Notaarina toimi 
Pekka Tuomikoski (vasemmassa reunassa).

Kirkkoherra Markku Tölli kuunteli 
tarkasti piispantarkastuksen
tuloksia. Asia kiinnosti myös Liisa 
Kingmaa.

Martta Koski-Vähälä pääsi laulamaan 
piispalle messsun jälkeen
seurakuntatalossa.

 Ohjelmassa oli myös Lumijoen kirkkokuoron esiintyminen.

Piispa Samuel Salmi vaihtoi sanasen lumijokisen Paavo Sallisen kanssa, joka on ollut 
mukana monessa piispantarkastuksessa. – Hyvä, että sielunpaimenet käyvät täällä 
ruohonjuuritasolla, Sallinen tuumasi.
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Jes. 30: 18–21
Kuitenkin Herra vain odottaa,
että voisi olla teille armollinen,
hän nousee armahtamaan teitä.
Herra on oikeuden Jumala.
Autuaita ne, jotka häntä odottavat!
Siionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa,
sinun itkusi aika on ohi!
Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa,
hän kuulee ja vastaa sinulle.
Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän
ja niukasti vettä,
hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy.
Omin silmin sinä saat nähdä hänet.
Aina kun olet eksymässä tieltä,
milloin oikeaan, milloin vasempaan,
sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen:
– Tässä on tie, kulkekaa sitä.

Hepr. 11: 1–10
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen 
näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se 
todistus, jonka Jumala on isistä antanut.
    Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat 
on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt 
näkymättömästä.
    Uskon vuoksi oli Abelin Jumalalle antama uhri 
Kainin uhria arvokkaampi. Koska Abel uskoi, hän 
sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti 
vastaan hänen lahjansa, ja uskovana hän puhuu vielä 
kuoltuaankin.
    Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei hän 
kokenut kuolemaa. ”Sitten häntä ei enää ollut, sillä 
Jumala otti hänet luokseen.” Ennen kuin hänet 
otettiin pois, hän näet oli - niin hänestä todistetaan 
- elänyt Jumalan mielen mukaisesti. Ilman uskoa ei 
kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. 
Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että 
Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, 
jotka etsivät häntä.
    Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, 
kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä 
ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin koko 
hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti 
maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen 
uskovien perinnön, vanhurskauden.
    Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua 
ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut 
hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka 
ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, 
hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui 
siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, 
jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä 
kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja 
jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. 

Joh. 4: 39–42
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat 
Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan: ”Hän kertoi 
minulle kaiken mitä olen tehnyt.” Kun samarialaiset 
tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään 
kaupunkiin, ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. 
Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan 
hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle: 
”Nyt emme enää usko vain sinun puheesi 
perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja 
tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja.”

Reformaation perillisinä
Reformaation juhlavuosi 2017 lähestyy. Arvelen, että moni pappi ja seurakuntalainen-
kin kaivaa naftaliinista tohtori Martti Lutherin Katekismuksen ja lukee sitä kenties suu-
remmalla mielenkiinnolla kuin pitkään aikaan.  

Näin voisi olla vaikkapa ensi sunnuntaina, jolloin käsikirjaamme on otsikoitu sanat 
Jeesus herättää uskon. 

Aihe liittyy uskontunnustuksemme kolmanteen uskonkappaleeseen, pyhitykseen.
Luther kun oli kirkon opettaja, hän esitti aina kysymyksen, Mitä se on?  Näin hän sii-

hen vastaa: ”Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jee-
sukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on kutsu-
nut minua evankeliumin kautta…” 

Kun asetamme itsemme tämän tekstin eteen, ehkä häkellymme. Vahvaa tekstiä, jossa 
kuvataan ihminen aika pienelle paikalle. Ihmisellä ei ole vapaata ratkaisuvaltaa synnyt-
tämään uskonelämää.  Hänen ratkaisuvaltansa on sidottu. Hän tarvitsee evankeliumia, 
jotta uskonelämää voisi syntyä.

Kiista sidotusta ja vapaasta ratkaisuvallasta on vanha. Luther mitteli siitä esimerkiksi 
Erasmus Rotterdamilaisen kanssa. Vielä tänäänkin eri kirkkokunnat painottavat toista 
tai toista, mutta suuria oppiriitoja asiasta ei enää käydä. Ehkäpä molemmat ovat voi-
massa samanaikaisesti, sillä tavalla paradoksaalisesti.

Sunnuntain aiheeseen liittyvät myös Jeesuksen tekemät ihmeet hänen maanpäällisen 
elämänsä aikana. Niiden kautta hän ilmaisee olevansa Jumalan Poika ja tahtoo ilmaista 
jumalallisen kirkkautensa aikakaudesta aikakauteen. Sekä ihmeteot että todistukset 
Raamatun lehdillä kertovat, että ihmiset ovat saaneet tuntea hänen voimansa, ja niin 
heräsi usko Häneen auttajana ja Vapahtajana.

Me kaikki olemme riippuvaisia Jumalan vaikuttavuudesta. Evankeliumi, hyvä uuti-
nen, kohtaa meidät milloin missäkin. Ja varmimmin siellä, missä kaksi tai kolme on 
kokoontunut Hänen nimessään.

Hyvänä esimerkkinä tästä on Dietrich Bonhoeffer, paljon kokenut ja nähnyt pappi, 
joka ei menettänyt uskoaan ja toivoaan Herraan. Hänen kynästään on syntynyt virsi, 
joka kannattelee tämänkin ajan ihmistä ihmeellisellä ja usein salatullakin tavalla.

Hyvyyden voiman uskollinen suoja, piirittää meitä, kuinka käyneekin.                                                                                                     

Illasta aamuun kanssamme on Luoja,  Häneltä saamme huomispäivänkin. Vk 600:5

jOuNI heIKKINeN
Muhoksen kirkkoherra                                                                              

Sanan aika
Sunnuntai 26.1.2014

Psalmi: Ps. 102: 16–23
1. lukukappale: Jes. 30:18–21 tai 2. Kun. 5:1–15

2. lukukappale: Hepr. 11:1–10
Evankeliumi: Joh. 4:39–42

W
ikip

ed
ia



11   Nro 3     23.–30.1.2014

radio dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz,
www.radiodei.fi
Su 26.1. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta puhuu 
aiheesta Jeesus herättää uskon.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu ja kirkkoherra Satu 
Saarisen virkaanasettaminen Ou-
lujoen kirkosta. Messun toimit-
taa piispa Samuel Salmi avustaji-
neen, ja saarnan pitää Satu Saari-
nen. Virret: 184:3-7, 726, 178:1-3, 
251:1,2, 452, 815, 232 ja 229: 5-7. 
Synnintunnustus: teksti 704.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon. 
Pastori Päivi Jussila kertoo Py-
hän Luukkaan kappelissa alka-
vasta aikuisten pyhäkoulusta.

Toivon päivä ma-pe klo 15–17.
Ke 29.1. klo 16.40 Kurkistus kirk-

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

koon -ohjelmassa kuullaan Ou-
lunsalon kirkkoherran viran jät-
tävän Tapio Kortesluoman miet-
teitä viimeisenä työpäivänä.

hanna-rukousryhmä aloittaa Oulussa
17 vuotta sitten alkanut 
hanna-työ syntyi yhden 
naisen toiveesta auttaa 
alistettuja sisaria ympäri 
maailman. rukoustyöhön 
ovat tervetulleita miehet 
ja naiset.

– Hanna-työn avulla haluamme 
murentaa sen valheen, että nai-
sella ei ole arvoa. Rukous on yk-
si tärkeimmistä asioista, joilla voi 
muuttaa naisten elämää, Hanna-
työn perustaja ja kansainvälisen 
Hannah Projectin johtaja Marli 
Spieker on todennut. 

– Rukouksemme liikuttavat 
Jumalan kättä niiden puolesta, 
joilla ei ole ääntä. Kun teemme 
työtä, teemme työtä. Kun rukoi-
lemme, Jumala tekee työtä, Spie-
ker vakuuttaa. 

Tälläkin hetkellä Hanna-piirit 
123 maassa käyvät yhdessä kär-
simystä vastaan. Jokaiselta aika-
vyöhykkeeltä löytyy rukouspiire-
jä, jotka pyrkivät muutokseen ru-
kouksen voimalla.

– Ajattele, koko ajan jossain 
joku rukoilee kärsivien siskojem-
me puolesta. Olen huomannut, 
miten Hanna-työ sytyttää ihmi-
siä ja saa sydämet aukeamaan, to-
teaa Medialähetys Sanansaattaji-
en (Sansan) Oulun aluepäällikkö 
Arja Savuoja. 

Hän tehnyt Hanna-työtä jo 
neljä vuotta Sansan palvelukses-
sa.  Nyt hän pääsee tuomaan sitä 

myös Oulun seudulle. 
Savuojaa aiemmin Hanna-työ-

hön on tutustunut Oulun ryhmää 
vetävä vapaaehtoinen aluetyönte-
kijä Mari Vakkilainen. 

– Minulle tuli Hannojen ru-
kouskirje postissa jo kymmen-
kunta vuotta sitten. Sitten tuli 
muutto ulkomaille ja kirjeen tu-
lo jäi, Vakkilainen muistelee.

Kädet ristiin 
kahdesti kuussa
Koko toiminnan runko on juu-
ri kuukausittain ilmestyvä ru-
kouskirje. Rukouskirjeen tilaa-
jia on maailmanlaajuisesti jo yli 
40 000, lisäksi kirjeen voi tulos-
taa nettisivuilta. 

Kirjeissä on pääteema, kuten 
nyt tammikuussa Kaakkois-Aasi-
an naiset. Lisäksi jokaiselle päiväl-
le on oma rukousaiheensa. 

– Pieni ihminen ei pysty vas-
taamaan, miksi kärsimystä on. 
Jotain on kuitenkin tehtävä, ei-
kä kärsimystä saa hyväksyä, Mari 
Vakkilainen toteaa.

Piirit voivat kokoontua joka 
viikko, kahden viikon välein tai 
vaikka kerran kuussa. 

– Ihanneryhmäni on hoitava 
piiri. Silloin pitää laittaa myös it-
sensä likoon. Siten sitoudumme 
piiriin ja muihin rukoilijoihin, 
Vakkilainen kuvailee. 

Arja Savuoja toivoo, että toi-
minnassa saavutettaisiin myös 
ilo, eikä jäätäisi vaikeiden asioi-
den vangiksi. Ryhmät muotou-
tuvat aina jäsentensä mukaan, ja 

rukoilemiseen voi yhdistää vaik-
ka kahvakuulien nostelua tai lei-
vontaa. 

radio-ohjelmat 
auttavat koko perhettä
Rukouspiirien lisäksi Hanna-työ-
hön kuuluu radio-ohjelma Nai-
set toivon lähteellä, jota tehdään 
64 kielellä. Ohjelmissa annetaan 
eväitä niin arkeen kuin hengelli-
seen kasvuun. 

– Kuuntelijapalautetta tulee 
paljon miehiltä. Usein he perheen 
ainoina kirjoitustaitoisina kirjoit-

tavat, kuinka perhe-elämä on pa-
rantunut, kun puolisot ovat alka-
neet kuunnella ohjelmaa, Savuo-
ja kertoo. 

Hän on matkustanut Sansan 
työn puitteissa Intiassa ja nähnyt 
omin silmin evankeliumin vaiku-
tuksen.

– Siellä naisilla ei ole arvoa ol-
lenkaan. Kun he sitten omalla 
kielellään kuulevat olevansa Ju-
malan pojan kuvia, he saavat ih-
misarvon ja syyn elää. 

Medialähetys Sanansaattajien 
seuraavia medialähetyspäiviä vie-

tetään Oulussa 14.–16. kesäkuuta. 
Tapahtumaan saapuu myös Han-
na-työn aktiiveja maailmalta.

eLSI SaLOvaara

Hanna-rukouspiiri kokoontuu 
joka toinen viikko. Seuraava kerta 
torstaina 30.1. kello 18 Kaukovainion 
kappelin lähetyshuoneessa, 
osoite Hiirihaukantie 6. 
Huomaa, että kokoontumisaikaa 
on muutettu ennakkotiedoista 
poiketen.

E l s i  S a l ovaa ra

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz, 
www.radiopooki.fi 
Su 26.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta puhuu 
aiheesta Jeesus herättää uskon.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 26.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus ja klo 11 Musiikkimatinea 
Oulun tuomiokirkosta.

radio YLe 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 26.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Kolarin kirkosta.
Klo 18 Ekumeeninen juhlajuma-
lanpalvelus Helsingin Vanhasta 
kirkosta (nauhoitettu 25.1.2014)
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lau-
antaisin klo 18.

Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa Kempelees-
sä järjestetään Guatemala-
ilta perjantaina 31.1. kello 

18. Tapahtumassa saa tietoa Yh-
teisvastuukeräyksen kansainvä-
lisestä kohteesta ja Kirkon Ulko-
maanavun työstä.

Paikalla on Kirkon Ulkomaa-
navun guatemalalaisia yhteistyö-
kumppaneita kertomassa vuo-
den 2014 Yhteisvastuukeräyksen 
esimerkkikohteesta Guatemalas-

ta, jossa tuetaan alkuperäiskan-
sojen parissa tehtävää ihmisoike-
ustyötä.

Mukana ovat Kirkon Ulko-
maanavun kumppanijärjestöjen 
työntekijät Dora Arriola Vega 
(Luterilainen maailmanliitto) ja 
Ruby Coy Quej (ADP) Guatema-
lasta. Tilaisuudessa on tulkkaus.

Tilaisuuden järjestävät Limin-
gan rovastikunta ja Kirkon Ulko-
maanapu.

Kirkon Ulkomaanapu 
kertoo Kempeleessä 
Guatemalasta

V
ille A

sikain
en

Satu Saarinen

Arja Savuoja (oikealla) näyttää Mari Vakkilaiselle karttapallosta, missä kaikkialla hän kävi Intiassa.
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Oulunsalolaisten pappina on ollut hyvä olla
Oulunsalossa on ollut hyvä 

olla. Näin tiivistää seura-
kunnan kirkkoherran vi-
rasta juuri eläkkeelle jää-

nyt Tapio Kortesluoma. 
– Seurakuntalaiset ovat olleet 

mukavia minua kohtaan ja luotta-
mushenkilöiden tuki on ollut niin 
hienoa, että toivottavasti kaikki 
kirkkoherrat saisivat vastaavaa, Kor-
tesluoma kiittää.

– Kritiikittömyyttä tämä ei silti 
tarkoita. Kirkkoneuvostossa ja kirk-
kovaltuustossa on puhuttu asioista 
niiden oikeilla nimillä. Ilmapiiri on 
säilynyt hyvin keskenään toimeen-
tulevana, jyrkkiä vastakkainasette-
luja ei ole ollut.

Oulunsalon kirkkoherrana vuo-
desta 2003 toiminut Kortesluoma 
tuli seurakuntaan alun perin 33 
vuotta sitten. 

– Kun pesti siirtolaispappina 
Ruotsissa päättyi, palasin kotiin 
Ouluun. Oulunsalossa oli perustet-
tu virallisen apulaisen virka ja silloi-
nen piispa Olavi Rimpiläinen lähet-
ti minut tänne. 

Myöhemmin nimikkeeksi tuli 
kappalainen.

Kirkkoherra näki muutoksen 
maalaispitäjästä lähiöksi
Oulunsalossa Kortesluoma on ollut 
aitiopaikalla näkemässä paikkakun-
nan muutoksen  lähiömäisemmäksi.

– 1980-luvulla tämä oli vielä 
maalaispitäjä, jossa ihmiset tunsivat 
toisensa. Kuvaavaa on, että hautajai-

siin varattiin aikaa neljä-
kin tuntia. Niis-

sä ehti olla 
kaikessa 

rauhassa, ajan kanssa.
Paljon maalaispitäjän terveitä 

piirteitä Kortesluoma löytää nyky-
Oulunsalostakin.

– Silloin meillä oli kaupungin 
edut, maalaispitäjän parhaat puolet 
eikä haittapuolia kummastakaan.

Uran alkuvuosien seurakunnan 
Kortesluoma muistaa pienenä ja 
köyhänä. Vuodet olivat taloudelli-
sesti tiukkoja, taloudenhoitaja piti 
kirjaa lyijykynistäkin.

Merkittävää seurakunnan toi-
minnassa oli toimitalon rakentami-
nen seitsemän vuotta sitten. 

– Vattukuja 2 oli meille iso asia: 
saimme kunnolliset, sisäilmaltaan 
terveet työtilat ja itse sain elämäni 
ensimmäisen oman työhuoneen.

Myös muista kiinteistöistä on 
huolehdittu: edellisen kirkkoher-
ran Pekka Kinnusen aikana tehtiin 
kirkon sisäremontti, kaksi ja puoli 
vuotta sitten oli vuorossa kirkon ul-
komaalaus ja ikkunaremontti.

viimeisenä viikonloppuna 
kahdet ristiäiset
Vielä viimeisellä työviikolla kirkko-
herran kalenteri on tupaten täynnä 
työmenoja. 

– Palaveri, kastekodissa käynti, 
työntekijäkokous, palaveri kirkko-
herran viransijaisen kanssa, toises-
sa kastekodissa käynti, Isokatu 17:n 
käyttöönottojuhla…, Kortesluoma 
listaa.

Viimeiseen työviikonloppuun 
osuivat kahdet ristiäiset ja eläkkeel-
le saattelemisen menot: lähtösaarna 
messussa ja kahvittelu kauppakes-
kus Kapteenissa. 

– Viimeisenä työpäivänä voi luo-
vuttaa avaimet, kannettavan tieto-
koneen, valmiiksi saatetut tilastot ja 
todeta melkein kuin YK:n rauhan-
turvajoukoissa aikoinaan: ”Luo-
vutan pataljoonan papin tehtävät”, 
vertaa Etelä-Libanonissa ja Bosnias-
sa sotilaspappina 1990-luvulla toi-
minut Kortesluoma.

Ihmisen kiireetön 
kohtaaminen on tärkeintä

Kirkkoherran pestistä Kortesluo-
ma sanoo luopuvansa huojentu-

neena, hiukan väsyneenä ja hy-
villä mielin siitä, että seuraa-

ja saa aloittaa puhtaalta pöy-
dältä, kun liitos Ouluun ja 

Oulun seurakuntayhty-
mään on saatu hy-

vään alkuun. 
– Ouluun 

liittyminen 
on ollut to-

della iso 
ruljanssi 

kirkkoherralle ja koko henkilös-
tölle. On ollut paljon pelkoja, epä-
varmuutta, toimintamallien yh-
teensovittamista, Kortesluoma 
listaa.

Esimerkiksi 2012 allakkaan on 
merkattuna 104 kokousta, joista 
iso osa koski liittymisvalmiste-
luja.

– Moni asia tulee nyt ”kuin yl-
häältä annettuna”, mutta on seu-
rakuntayhtymä tuonut muka-
naan paljon hyvääkin. Esimer-
kiksi taloushallintoa yhtymään 
meno kevensi eikä kiinteistöistä 
enää tarvitse huolehtia itse.

Hallintoa tärkeämmäksi Kor-
tesluoma sanoo aina kokeneensa 
ihmisten kohtaamisen. 

– Ei ole oikea työtapa katsoa 
paperisotaa kastejuhlassa. Sik-
sipä ryhdyinkin tekemään etu-
käteen kotikäynnin kastekotiin. 
Siinä saa tuntumaa perheeseen ja 
paperityöt tehdyksi.

– Kiireettömiin kohtaamisiin 
olen pyrkinyt ja siinä mielestä-
ni onnistunutkin. Enemmänkin 
olisin halunnut ihmisten luona 
käydä, mutta aika ei ole riittänyt, 
Kortesluoma harmittelee. 

Seuraaja saa keskittyä 
enemmän seurakuntaan
Yleensä kotikäyntejä tekevät etu-
päässä diakoniatyöntekijät, papis-
to keskittyy toimituksiin. Toimi-
tuksista Kortesluomalla on alla-
kassa viime vuodella 140 merkin-
tää: 70 toimitusta ja saman ver-
ran niihin liittyviä etukäteista-
paamisia.

– Seuraaja saa keskittyä enem-
män seurakuntaan, Kortesluoma 
uskoo.

– Jos itse olisin jatkamassa 
kirkkoherran tehtävässä, keskit-
tyisin jumalanpalveluksen ke-
hittämiseen vähän siihen tapaan 
kuin esimerkiksi naapuriseura-
kunta Kempeleessä on tehty.

– Toistaiseksi vapaaehtoisten 
mukaan etsiminen on ollut aika 
pientä, yhtymään siirtyminen on 
vienyt aikaa ja voimia.

Seurakuntaelämän kehittämi-
nen seurakuntalaisille läheisem-
mäksi jää haasteeksi seuraajalle.  

Myös tilakysymystä pitää poh-
tia, kun seurakuntatalo ja pappila 
ovat pois käytöstä.

Parhaillaan Vattukujan toimi-
talossa valmistellaan remonttia 
kakkoskerrokseen.

– Tarvitsemme isomman ko-
koontumistilan, jossa pystyy jär-
jestämään ristiäiskahveja ja muis-
totilaisuuksia entistä paremmin.

MINNa KOLIStaja

Tapio Kortesluoman viimeinen työpäivä oli 
20. tammikuuta. M
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Oulunsalolaisten pappina on ollut hyvä olla Satu Saarinen asetetaan 
virkaan ensi sunnuntaina 
Oulujoen kirkossa

Oulujoen seurakunnan uu-
si kirkkoherra Satu Saa-
rinen asetetaan kirkko-
herran virkaan ja siuna-

taan tehtäväänsä ensi sunnuntai-
na 26.1. kello 10 alkavassa piispan-
messussa Oulujoen kirkossa. Vir-
kaanasettamismessun toimittaa 
piispa Samuel Salmi ja saarnan 
pitää kirkkoherra Satu Saarinen.

Messun jälkeen kaikki ovat 
tervetulleita Hintan seurakunta-
taloon lounaalle ja juhlaan. Lap-
sityöntekijät ovat järjestäneet lap-
sille oman kattauksen ja ohjelmaa.

Ne, jotka eivät pääse paikal-
le, voivat kuunnella virkaan-
asettamismessua suorana lähe-
tyksenä Radio Deissä taajuudel-
la 106,9 MHz ja kaapeliverkossa 
94,1 MHz.

Satu Saarinen valittiin Oulu-
joen seurakunnan kirkkoherrak-
si viime syyskuussa. 

Koulutukseltaan hän on teo-
logian maisteri ja filosofian toh-
tori. Saarisen perheeseen kuuluu 
aviomies Jarkko Saarinen ja kol-
me lasta.

uusia tapoja
tavoittaa ja kohdata
Saarinen aloitti työnsä uudessa 
virassa vuoden alussa, joten hän 
on ehtinyt jo hieman tutustua uu-
teen seurakuntaansa. 

Hän on iloinen siitä, että ih-

miset ovat jo lähestyneet uutta 
kirkkoherraa omien toiveiden-
sa, murheidensa ja ilonaiheiden-
sa kanssa.

Ennen Oulujoelle siirtymis-
tään Saarinen toimi Karjasillan 
seurakunnan kappalaisena.

– Karjasillan seurakunnasta 
lähteminen tuntuu toisaalta hai-
kealta, sillä seurakunta ja työyh-
teisö ehtivät tulla niin tutuiksi.

– Toisaalta myös uusi seura-
kunta on mukava ja minut on 
otettu hyvin vastaan. Uusi työ on 
imaissut mukaansa. Toivon, että 
saamme aikaan yhdessä tekemi-
sen meiningin ja voimme yhdes-
sä vaikuttaa seurakuntatyöhön.

Saarinen haluaa kuulla seura-
kuntalaisten toiveita ja odotuksia. 

Hän toivoo löytävänsä avoi-
men keskusteluyhteyden myös 
kirkon jäsenyydestä luopuneiden 
tai sitä harkitsevien kanssa.

– Toivon, että voisimme yh-
dessä luoda sellaista toiminta-
kulttuuria, että olemme eri-ikäis-
ten ja erilaisissa elämäntilanteissa 
olevien ihmisten tavoitettavissa.

– Sillä tavalla pystyisimme en-
tisestään vahvistamaan ja luo-
maan myös uusia tapoja kohda-
ta henkilökohtaisesti niitä, jotka 
eivät muuten ole kosketuksissa 
kirkkoon.

Katja KIISKINeN

Keittiöremonttia.  Pianon-
soittotaidon elvyttämistä.  
Kuorolaulantaa.  Isovan-
hemman tehtäviä.

Tapio Kortesluomalla on yh-
tä ja toista askaretta odottamas-
sa eläkepäivillä.

– Virvelin kanssa aion kulkea 
enemmän kuin tähän saakka – 
jos vain vaimo päästää.

– Ja vaarin virkaa pystyy hoi-
tamaan aktiivisemmin, nyt eläk-
keellä on paremmin aikaa lähteä 
Kemiin, Kortesluoma suunnitte-
lee.

Kakkosbassona laulaminen 
Tuiran kamarikuorossa jatkuu, 
samoin toiminta Oulunsalon 
lionsklubissa.

– Ja vieläkö ehtisin olla parti-
ossakin aktiivisempi kuin viime 

Keittiöremonttia, kuorolaulua 
ja vaarin viran hoitoa

Kalenteri oli täynnä työmenoja, 
mutta tuntuu tekemistä riittävän 
eläkepäiviksikin: remonttia, kalastusta, 
isovanhemmuutta…

aikoina. Haaveissa olisi päästä ke-
sällä partiolaisten kanssa vaelta-
maan.

Lisäksi Kortesluoma  aikoo eh-
tiä puolison kanssa Savonlinnan 
oopperajuhlille ja ryhtyy elvyttä-
mään kotitarvepianistin taitoja.

Työtehtäviä Kortesluoma ei 
enää eläkkeellä aio ottaa vas-
taan.

– Pari ennen eläkkeelle jää-
mistä sopimaani tehtävää aion 
hoitaa. Toinen on vihkiminen 
ja toinen on kesällä Oulussa 
pidettävien Medialähetys Sa-
nansaattajien kesäjuhlien pää-
toimikunnan puheenjohtajuus.

Kotona odottaa vuoroaan 
keittiöremontti.

– Siinä minulla ei isoa roolia 
ole: Kirsti miettii ja tuttu kir-
vesmies tulee toteuttamaan.

– Eläkkeellä on aikaa käy-
dä myös kirkossa ja seurakun-
nan tapahtumissa ihan rivi-
seurakuntalaisena. Eihän tä-
mä seurakunta mihinkään hä-
viä, vaikka työni siinä päättyy.

Myös monet kollegat ja yhteistyötahot muistivat Tapio Kortesluomaa: tässä kättelemässä Karjasillan kirkkoherra Juhani 
Lavanko, vuoroaan odottaa Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä.

Oulunsalon kirkkoherra saateltiin eläkkeelle lähtömessussa sekä läksiäisjuhlassa. Kauppakeskuksen kahvila-ravintolassa 
lukuisat seurakuntalaiset hakeutuivat juttusille. Kortesluoman rinnalla oli puoliso Kirsti Kortesluoma.

S a ka r i  Ko r p i

S a ka r i  Ko r p i

Äitiverkosta vertaistukea 
vanhemmuuteen ja arkeen

Limingassa käynnistyy jälleen 
vertaistukea tarjoava Äiti-
verkko-ryhmä, jossa etsitään 
voimavaroja arkeen. Erityi-

sesti kotona lasten kanssa olevia 
äitejä kannustetaan mukaan.

– Tavoitteena on, että äidit tu-
tustuisivat toisiinsa ja saisivat 
hengähdystauon arjen keskellä, 
kertoo Limingan seurakunnan 
diakoni Ritva Sassali.

Hänen mukaansa Liminkaan 
muuttaa paljon uusia perheitä, 
joilla ei välttämättä ole lähellä 
minkäänlaista tukiverkostoa.

– Äidit ovat toivoneet muun 
muassa löytävänsä jonkun, jonka 
kanssa voisi järjestää esimerkiksi 
lastenhoitoapua puolin ja toisin, 
kun pitää käydä vaikka lääkäris-
sä tai hoitamassa asioita.

Äitiverkko-ryhmä on Sassalin 
mukaan hyvä kanava verkostoi-
tumiseen ja uusien tuttavien löy-
tämiseen. Yksi tavoitteista on-
kin, että äidit voisivat pitää kes-
kenään yhteyttä myös ryhmän 
ulkopuolella.

Ryhmä kokoontuu kerran vii-
kossa, ja jokaisella kerralla käy-

dään läpi eri teemaa. Aiheet kä-
sittelevät muun muassa parisuh-
detta, lasten tukemista sekä van-
hemmaksi kasvamista.

– Teemoista keskustellaan va-
paasti yhdessä, mutta annamme 
myös tietoa.

Mukana ovat Sassalin lisäk-
si psykologi Laila Vainio Limin-
gan terveyskeskuksesta sekä per-
hetyöntekijä Erja Vainiokangas 
neuvolasta.

– Olen hyvin iloinen tästä yh-
teistyöstä, joka toimii hienosti. 
Myös äideiltä itseltäänon tullut 
hyvää palautetta.

Ryhmä kokoontuu Tupoksen 
Vanamossa.

– Ensimmäinen tapaaminen 
on tiistaina 28.1. kello 13, mut-
ta jatkossa kokoontumisaika voi-
daan sopia osallistujien kanssa 
sopivaksi.

Ryhmään ehtii ilmoittautua 
vielä tämän viikon loppuun men-
nessä. Tapaamisten ajaksi on jär-
jestetty lastenhoito.

Katja KIISKINeN
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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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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  pu-
helimitse 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: 

Haukipudas: Arttu Johan 
Wilhelm Niemelä, Ilja Samu-
li Pasanen, Saaga Emilia Kos-
kelo, Joose Mikael Määttä, 
Aleksi Juho Kasper Rauhala, 
Miko Kaspian Jokitalo.
Karjasilta: Viljo Veikko Jo-
hannes Hyvönen, Toivo Veik-
ka Johannes Kaiponen, Inga 
Amelia Karsikas, Brice Issi-
fou Modeste Kouanda, Ed-
vin Aukusti Kurtti, Maija 
Helmi Emilia Linna, Daniella 
Akinyi Otieno, Leona Mei Li-
lian Repola, Linnea Alexan-
dra Warppe.
Kiiminki: Valtteri Veli-Mat-
ti Nurkkala, Aukusti Ahti Jal-
mari Pietikäinen, Leino Ilma-
ri Keränen, Viljami Eino Jo-
han Nygård, Pieti Lauri Len-
nart Määttä.
Oulujoki: Antton Elja Antero 
Inget, Noel Onni Emmanuel 
Manninen, Eedit Anni Emilia 
Sakko, Matias Kaspian Sikka.
Oulunsalo: Vili Kaino Ju-
hani Tyni, Lotta Iida Inkeri 
Määttä.
Tuira: Jooa Elias Jokinen, 
Venla Emilia Jokinen, Joonas 
Eino Johannes Keränen, Lot-
ta Saimi Marjaana Kuukasjär-
vi, Antto Oliver Nissilä, Ronja 
Lyyli Maria Tomperi, Eeli Ver-
neri Tulppo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikko Sa-
mueli Keloneva ja Tuovi Tel-
lervo Jokela.
Haukipudas: Timo Tapani 
Kolehmainen ja Paula Mari-
ta Hiltunen.
Karjasilta: Antti Johannes 
Klasila ja Riina Linnea Lepis-
tö, Tero Tyko Wilhelm Niemi-
nen ja Katja Maria Salmela.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Erkkilä Rau-
no Kalervo 78, Haakana Kari 
Juhani 64, Hautamäki Maija 
Liisa 86, Koukkari Anna Ree-
ta 84, Simojoki Salli Sofia 82. 
Haukipudas: Heimo Kustaa 
Kumpulainen 86, Jussi Olavi 
Leskinen 82.
Karjasilta: Haaga Reijo 74, 
Heinonen Eeva Mirjam 87, 
Seppänen Eino 80, Tervo Vir-
ve Irmeli 59.  
Oulujoki: Huttunen Eila Annik-
ki 85, Koistinen Tyyni Maria 89, 
Koskela Liisa Marjatta 70, Kos-
kela Seija Annikki 74, Kulusjär-
vi Tarja Annikki 58, Loukkojär-
vi Eeva Anna Maria 97, Parviai-
nen Markku Juhani 55.  
Oulunsalo: Anna-Liisa Kuk-
konen  90.
Tuira: Ahokas Eino Johan-
nes 91, Haapala Toivo Johan-
nes 87, Keinänen Aino Aliina 
82, Perätalo Eija Kyllikki 54, 
Pääskylä Jukka Aarne Hen-
rikki 79, Rohkimainen Taimi 
Inkeri 85. 
 

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

Helmikuun alus-
sa käynnistyy Suo-
men evankelislute-
rilaisen kirkon Yh-

teisvastuukeräys, jonka ko-
timaan kohteena on tänä 
vuonna saattohoito.

Keräyksen avauspäivä-
nä 2.2. kello 17 Haukipu-
taan seurakuntakeskukses-
sa esiintyy laulaja-säveltäjä 
Petri Laaksonen.

Keräyksen teema on 
Laaksoselle läheinen, sil-
lä hän saattoi runsas vuosi 
sitten oman äitinsä viimei-
selle matkalle. Äidin saat-
tohoitoajasta jäi kauniita, 
mutta myös kipeitä muis-
toja. Niitä tuntoja hän tah-
too välittää myös Haukipu-
taan-konsertissa.

Petri Laaksosen laulun 
mukaan nimetyn Anna 
minun mennä -konsertin 
tuotto menee Yhteisvastuu-
keräykseen. Tapahtuman 
järjestää Haukiputaan seu-
rakunta, ja sen taloudelli-
sessa toteutuksessa on mu-
kana myös Oulun kaupun-
gin kulttuuripalvelut.

Lippuja saa ovelta puoli 

tuntia ennen konsertin al-
kua hintaan aikuiset / 15 
euroa ja alle 18-vuotiaat / 
10 euroa. Ennakkolippu-
ja myydään maanantaista 
27.1. lähtien Haukiputaan 
kirkkoherranvirastossa. 
Ennakkovarauksia voi lä-
hettää sähköpostiosoittee-
seen laila.juntti@evl.fi.

viisuja 
ja hengellisyyttä
Laaksosen tuotantoon 
mahtuu sekä euroviisuhit-
tejä että hengellisiä sävel-
miä. Laaksosen laulajan-
ura alkoi 20 vuotta sitten, 

Jukka Salminen – 
Tie, mies ja tähtitaivas 
sunnuntaina 9.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Yli 30 vuotta Suomea kiertänyt hämeenlinnalainen 
muusikko Jukka Salminen tunnetaan kautta Suomen 
erityisesti lastenlauluista. 
Vuonna 2009 Kirkkohallitus palkitsi Salmisen hänen 
elämäntyöstään lauluntekijänä. Häneltä on ilmesty-
nyt yli 800 laulua, lukuisia äänitteitä, nuottikirjoja ja 
musiikkinäytelmiä. Häneltä on ilmestynyt myös usei-
ta äänitteitä aikuisille.
 Tie, mies ja tähtitaivas -konsertti koostuun läsnä-
olon lauluista, joissa matkaamme kaipauksesta kivun 
kohtaamisen kautta uuteen luottamukseen. Kuljem-
me lauluin ja tarinoin sisäistä ja ulkoista pyhiinvael-
lusta. Pohdimme sitä, mitä on kasvaa itsensä mittai-
seksi ja saada se riittämään. Hämmästelemme haa-
voittuneiden hiljaista, syvää kohtaamista. Vaellam-
me tunturipuron solinaan ja Santiagon poluille, uut-
ta yhteyttä, uutta elämänrohkeutta kohti. Kaikki tä-
mä suuren salaisuuden, siunauksen alla. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma yhteisvastuun hyväksi 5 €. 
Järjestää Tuomiokirkkoseurakunnan aikuistyö.

Petri Laaksonen konsertoi Haukiputaalla 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

kun mieskuoro Ylioppilas-
kunnan Laulajat tilasi nuo-
relta säveltäjältä lauluja se-
renadilevylleen. Petrin iloi-
seksi yllätykseksi kuoron 
toiveet eivät rajoittuneet 
vain säveltämiseen, vaan 
kuoronjohtaja Matti Hyök-
ki päätti pyytää häntä myös 
laulujensa solistiksi.

Parin vuoden kypsytte-
lyn jälkeen haave omasta 
soololevystä toteutui, kun 
ensilevy Täällä pohjantäh-
den alla ilmestyi. Säännöl-
linen päivätyö musiikin-
opettajana helsinkiläisessä 
peruskoulussa sai jäädä, ja 

estradit sekä levytysstudi-
ot kutsuivat tuotteliasta ja 
monipuolista säveltäjää ja 
laulajaa.

Jo ennen päätoimiseksi 
laulajaksi heittäytymistään 
Laaksonen oli väläyttänyt 
säveltäjän taitojaan muun 
muassa tarttuvilla eurovii-
suiskelmillä Eläköön elämä 
(Sonja Lumme 1985) sekä 
Sata salamaa (Virve Ros-
ti 1987). 

Kahden vuosikymme-
nen aikana Laaksonen on 
julkaissut yksitoista soo-
lolevyä, useamman koko-
elmalevyn sekä säveltäjä-
nä lukuisia teemallisia al-
bumeita. Monet hänen le-
vyistään on palkittu kullal-
la tai platinalla.

Petri Laaksosen tuotan-
to on poikkeuksellisen mo-
nipuolista aina iskelmistä 
euroviisuhitteihin ja joulu-
lauluista hengellisiin sävel-
miin. Runoilija Anna-Mari 
Kaskisen teksteihin Laak-
sonen on säveltänyt lukui-
sia hengellisiä lauluja, joista 
moni on kokenut saavansa 
voimaa ja lohdutusta.
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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
Sanajumalanpalvelus su 
26.1. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Péter Marosvári ja urkuri-
na Elias Niemelä. Lähetys ra-
dio Pooki ja www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 26.1. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo 
ja kanttorina Elias Niemelä.
Messu su 26.1. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Litur-
gia Olavi Rimpiläinen ja saar-
na Samuel Korhonen.
Gospelmessu su 26.1. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Saarna 
Niko Seppä. 

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
23.1. ja 30.1. klo 13 Vanha pap-
pila. Anna-Mari Heikkinen.
Lähetyspiiri to 23.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Leena 
Häkkinen. 
Raamattupiiri to 23.1. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 25.1. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Aamupiiri la 25.1. klo 10, 
Vanha pappila. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 27.1. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ke 29.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 29.1. 
klo 18, Vanha pappila. An-
nikki Niku.

Hiljaisuuden rukoushetki ke 
29.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 30.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anneli Kauppi.
 

Musiikki ja kulttuuri.
Musiikkimatinea su 26.1. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Yk-
sinlaulajat Jorma Pulkkinen 
ja Ville-Veikko Telkki sekä ur-
kuri Elias Niemelä. www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
419, keskustan seurakunta-
talo.
Diakonian aamu ti 28.1. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille 
klo 9–11. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 29.1. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 30.1. klo 9, 
keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
30.1. klo 9–11, keskustan seu-
rakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Tule Ystäväksi -konsertti la 
8.2. klo 18, Keskustan seura-

kuntatalo. Ks. ilmoitus.
Pyhäkoulu su 26.1. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Heinätorin perhekerho ti 
28.1. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, johon lapsi tulee 
oman aikuisen kanssa. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 6.2. klo 15, 
Heinäpään seurakuntatalo. 
1–3-vuotiaiden maksuton 
musiikkikerho, jossa elävöi-
tetään lauluja, loruja ja satu-
ja käyttäen apuna esim. soit-
timia ja lapsen omia aisteja.
Lapsi tulee kerhoon aikuisen 
seurassa. Ilmoittautuminen 
lasten ohjaaja Tea Lakkalal-
le, p. 050 5207 757 tai tea.lak-
kala@evl.fi.

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 23.1. ja 30.1. 
TorstaiTupa kokoontuu mo-
nitoimisalissa, Isokatu 17, 1. 
krs. Tupa tarjoaa yhdessä 
olemista, yhdessä tekemistä 
ja pientä välipalaa alakoulu-
ikäiselle lapsille. Lisätietoja: 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
27.1. Kerho kokoontuu Kan-
sainvälisen koulun liikuntasa-
lissa (Kasarmintie 4). Osallis-
tujille ilmainen eikä edellytä 
ennakkoilmoittumista. 
Askartelu-Puuhakerho 1.–
4.-lk. tytöt ja pojat ma 27.1., 
Intiön seurakuntakoti. Osal-
listujille ilmainen eikä edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 

Musiikkia  
talvipäivän  
siniseen hetkeen
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!

w
w
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Kokkikerho 3.–6.-lk. ty-
töt ja pojat ma 27.1. klo 18–
19.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kerhossa kokkaillaan 
niin suolaisia kuin makeita-
kin herkkuja. Kerhoon mah-
tuu max. 10 lasta. Ennakkoil-
moittautuminen: nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. Osallistujil-
le ilmainen. 
Kokkikerho 1.–3.-lk. tytöt ja 
pojat ti 28.1., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerhoon mah-
tuu max. 10 lasta. Ennakkoil-
moittautuminen: nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. Osallistujil-
le ilmainen. 
Askartelukerho luoville tai-
teijoille 1.–4.-lk. tytöt ja po-
jat ti 28.1. klo 18–19, Heinä-
torin seurakuntatalo. Osallis-
tujille ilmainen eikä edellytä 
ennakkoilmoittautumista. 
Ilmaisutaidonkerho 1.–6.-
lk. tytöt ja pojat ke 29.1., In-
tiön seurakuntakoti. Kerho 
on osallistujille ilmainen ei-
kä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista. 

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus. s.20. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 23.1.  
ja 30.1. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Lisätie-
toja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
23.1. ja 30.1. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Keskustelusarja, onko jär-
keä uskoa? su 26.1. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattu, käyttökirja vai kir-
jahyllyn pölynkerääjä? Jyrki 
Vaaramo ja Anna-Mari Heik-
kinen. Kahvitarjoilu. 
Silmukka ke 29.1. klo 10–13, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 30.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Ystävänpäivän yhteislaulu-
tilaisuus pe 14.2. klo 13 Tuo-
miokirkossa. Mukana Tuo-
miokirkkokuoro, Karjasil-
lan kirkkokuoro ja Kastellin 
kirkkokuoro. Kolehti yhteis-
vastuulle, tervetuloa laula-
maan!

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
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Eroryhmä 
Eroryhmä kokoontuu 12.2. alkaen Perheasiain 
neuvottelukeskuksessa, Isokatu 17. 
10 kokoontumiskertaa keskiviikkoisin 
klo 16–17.30. Kokoontumiset 12.2., 19.2., 
26.2., 5.3., 12.3.,19.3., 26.3., 2.4., 9.4. ja 23.4. 
Vertaisryhmässä jaetaan eroon liittyviä 
kokemuksia ja etsitään voimavaroja uudessa 
elämäntilanteessa. Ryhmää ei ole tarkoitettu 
eroa harkitseville eikä akuutissa erokriisissä 
oleville. Ryhmään otetaan 8 henkilöä.

Ilmoittautumiset 7.2. mennessä Perheasiain 
neuvottelukeskukseen, p. 044 3161 557. 

Tule Ystäväksi -konsertti 
lauantaina 8.2. klo 18 keskustan seurakuntatalossa. 
Vuorovaikutuksellisessa konsertissa kuljemme ystävyy-
den polkuja sukupolvelta toiselle ja siipi enkelin kuljet-
taa meitä tapaamaan ystäviä ympäri maailmaa. Tule lau-
lamaan ja leikkimään Jukka Salmisen kanssa! Aikuiset 
5 € / Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, lapset ilmaiseksi.

Runokilpailu 
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 teemasta: 
”Hyvä kuolema” 
Kilpailuaika: 2.2.–15.3.2014. 
Kilpailu avataan su 2.2. klo 12 kirkkokahvihetkessä kes-
kustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 
Tuomaristoon kuuluvat Maria Karvosenoja, Matti Pikka-
rainen, Niilo Rauhala, Hannu Tarvas ja Juha Vähäkangas. 
Parhaat runot palkitaan. 
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. 
Runojen on oltava osallistujan itsensä tekemiä ja nii-
hin tulee olla täydet tekijänoikeudet. Runot lähetetään 
sähköpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@evl.
fi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Hyvä kuolema” ja 
oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: runon/runojen ni-
met, kirjoittajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnume-
ro ja sähköpostiosoite. 
Runojen julkistamistilaisuus 30.3. kirkkokahvilla 
Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

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.
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Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.1.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Arto Nevala, 
saarna Jari Flink, kanttorina 
Laura Räihä.
Viikkomessu su 26.1. klo 14 
Kellon srk-kodilla. Toimittaa 
Jari Flink, saarna Pekka Sil-
jander, kanttorina Laura Räi-
hä. Kirkkokahvit.  

Hartauselämä
Rukouspiiri to 23.1. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Hartaushetki ke 29.1. klo 
13.30 Kellonhovin vanhus-
tentalon kerhohuoneessa. 
Mukana Jaakko Kaltakari.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 30.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kevätkau-
den ensimmäinen kokoontu-
minen. Kaikki laulun ja muun 
musiikin ystävät ovat terve-
tulleita.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 26.1. klo 12 kir-
kossa. Pyhäkoulu on tarkoi-
tettu kaikenikäisille lapsil-
le ja se kestää n. 45 min. Pie-
net lapset voivat tulla saatta-
jan kanssa. Pyhäkoulusta saa 
Messupassiin tarran.
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 29.1. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään. Perhekerhoon 

ei ole ilmoittautumista vaan 
sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.
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.

Nuoret
Nuorten ilta pe 24.1. klo 18 
Vakkurilassa. Nuorten illois-
sa ollaan lyhyesti jonkin asi-
an ytimessä, pelataan, poris-
taan ja hiljennytään. Tarjol-
la on kahvia, mehua ja korp-
puja. Rippikoululaiset saavat 
korttiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 29.1. klo 18.30 
Wirkkulassa. Mitä pitävät si-
sällään RaJu-iltojen aiheet; 
se on loppu nyt, läpimärkä, 
Jumalallinen voima tai wa-
ke up call... Tule iltoihin mu-
kaan, niin se selviää.

Lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
28.1. klo 13 Puttaan Tuvassa.

Seniorit
Seurakuntakerho to 23.1. 
klo 13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 27.1. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, keskustelu-
ja ja kahvittelua hyvänteke-
misen merkeissä.
Uusheräyksen seurat su 
26.1. klo 16 Kellon srk-ko-

dissa Puhumassa Eeva Pou-
ke, Antti Holma ja Niilo Kar-
jalainen, säestys Pirjo-Leena 
Hemmi.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Put-
taan Tuvan lounas pe 31.1. 
klo 11–14. Tarjolla kanakeit-
toa, ateria 5 €.
Kirkon ulkomaanavun ajan-
kohtaispäivä ke 5.2. klo 10–
15.30 Haminan seurakunta-
talolla Iissä (Puistotie 3). Mu-
kana päivässä Kirkon Ulko-
maanavun kumppanijärjes-
töjen työntekijät Dora Ar-
riora Vega ja Ruby Coy Quej 
Guatemalasta. Päivä on tar-
koitettu seurakuntien työn-
tekijöille, luottamushenki-
löille, vapaaehtoisille ja Ul-
komaanavun työstä kiinnos-
tuneille. Ilm. 27.1. mennessä 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232 ma klo 9–11 tai He-
lena Seppäselle, p. 040 5819 
316.
Vapaaehtoisystäviä etsi-
tään kodeissa, palvelu-
asunnoissa ja hoivaosastol-
la asuvien tueksi ja virkis-
tykseksi. Voit toimia apu-
na ulkoilussa, istua ja jutel-
la, lukea, laulaa – olla ihmi-
senä ihmiselle. Nyt etsimme 
myös ompelutaitoisia ihmi-
siä tekemään pyörätuolissa 
ulkoileville lämpimiä pusse-
ja, joiden sisällä istua. Lisä-
tietoja Johanna Kerola, p. 
045 1393 993. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 26.1. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kir-
kossa. Kello: ompeluseurat 
pe 24.1. klo 18.30 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 26.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Jäälin messu su 26.1. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Seija Lomma, kanttorina Sa-
ri Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 23.1. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 27.1. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 27.1. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 27.1. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 28.1. klo 13 
Montin-salissa.
Omaishoitajien ryhmä ke 
29.1. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelin neuvotteluhuone 
(Huom. kokoontumispaikka 
muuttunut). Ryhmä on ver-
taistukiryhmä omaistaan ko-
tona hoitaville. Tervetuloa!
Naisten kasvuryhmä ti 28.1. 
klo 14 Suvelan saunalla. 
Naisten saunailta to 30.1. 

klo 18–20 Suvelan saunalla.
Leivontatalkoot pe 31.1. klo 
8 Jäälin kappelilla. Leivotaan 
lentopalloturnausta varten. 
Ilmoita Seijalle, p. 040 5793 
247 tai Jaanalle, p. 040 5793 
248, jos pääset mukaan!
Kirkon Ulkomaanavun Ajan-
kohtaispäivä ke 5.2. klo 10–
15 Iissä. Päivässä kuullaan 
terveisiä Guatemalasta ja 
kansainvälisestä työstä Ou-
lun hiippakunnassa. Kiimin-
gistä lähtö klo 9.30. Tiedus-
telut ja ilmoittautuminen 
29.1. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247 tai sähköpos-
tiin seija.lomma@evl.fi. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
26.1. klo 12.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat. 

Perhekerho Kirkkopirtillä 
ma 27.1. peruttu. Perheker-
ho Jäälin kappelilla torstai-
na klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelilla.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila pe 
24.1. klo 18.30–22 Jäälin kap-
pelilla.

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla.

Lähetys
Suomen Lähetysseuran 
ajankohtaispäivä la 25.1. 
Jäälin kappelilla alk. klo 9. 
Hinta 20 € ruokailuineen. Il-
moittaudu Kiimingin kirk-
koherranvirastoon, p. 040 
584 4406 tai lähetyssihtee-

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. Lue juttu s.14.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 
YV-lentopalloturnauksella 
lauantaina 1.2. Laivakankaan koululla 
alkaen klo 8.30. 
Turnauksen yhteydessä on kirpputori klo 10–14.
Kirpputoripöydän voi varata hintaan 10 €. 
Pöytävarausmaksu menee Yhteisvastuun hyväksi. 
Pöytävaraukset ke 29.1. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247.   

Kirkkokyytiseteli on tarkoitettu Oulun ev.-lut. seurakun-
tien alueella asuville yli 65-vuotiaille, jotka eivät muul-

la tavoin pääse oman seurakunnan 
kirkkoon/kappeliin. Laitoksessa 

asuva voi myös saada omasta 
pyynnöstään kirkkokyytisete-
lin, mutta hänellä täytyy olla 
oma saattaja. 
Perusteina kirkkokyytisete-
lin saamiseen on esim. jos lii-

kuntakyky on niin heikko, ettei pääse kirkkoon jalkaisin 
tai autettuna omaisen henkilöautolla.
Seteleitä voi tiedustella diakoniatyöntekijältä tai papil-
ta. Seteleitä jaetaan kahdesta kuuteen riippuen siitä, 
tarvitaanko seteliä yhteen, kahteen vai kolmeen kirkko-
käyntiin. Sitä voi käyttää taksimatkoihin kirkkoon ja ta-
kaisin itse valitsemanaan ajankohtana. Saattaja voi olla 
vanhuksen mukana veloituksetta.

Kirkkokyytiseteli

ri Kirsi Paavolalle, p. 044 576 
0019. Tervetuloa kaikki lähe-
tystyöstä kiinnostuneet mu-
kaan!
Lähetyspiiri ti 28.1. klo 13–15 
Montin salissa.
Lähetyksen lauluilta ke 29.1. 
klo 18 Eila ja Ahti Nousiaisel-

la, Terveystie 9 as 15.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.1. klo 
17 seurat ry:llä, Tapani Tölli.
Rauhan sana su 26.1. klo 15 
seurat Montin-salissa, Vesa 
Pöyhtäri.

Tule toteuttamaan pääsiäisnäytelmää
Toteutamme tänä vuonna pääsiäisnäytelmän, johon nyt 
haetaan vapaaehtoisia tekijöitä niin näyttelijöiksi, pu-
vustajiksi, lavastajiksi kuin kahvinkeittäjiksikin ja moniin 
muihin tehtäviin. 
Tule mukaan tutustumaan käsikirjoitukseen keskiviikko-
na 29.1. klo 18  Kiimingin seurakuntakeskukseen  ja ide-
oimaan toteutusta.  
Kevättalven aikana yhdessä seurakuntalaisten ja työnte-
kijöiden kanssa elämme pääsiäisen tienoon tapahtumia 
läpi ilon ja yhdessä tekemisen kautta. Näytelmä huipen-
tuu vaellusmuotoisiin esityksiin palmusunnuntaina ja hil-
jaisella viikolla.

Lisätietoja: kappalainen Seija Helomaa, p. 040 5793 245.

Lapsiparkki Haukiputaalla
Äiti ja isä! Tarvitsetko aikaa asioiden hoitamiseen tai 
vaikka hetken ihan omaa aikaa? 
Seurakunta järjestää lapsiparkin alle kouluikäisille lap-
sille perjantaisin n. 2 krt/ kk, vuorotellen Martinniemen 
ja Kellon srk-kodeissa. Maksuton lapsiparkki on avoin-
na klo 9–12 välisenä aikana ja se on tarkoitettu kaikille 
haukiputaalaisille lapsiperheille. 
Lapsiparkkiin otetaan max. 15 lasta. Lapsiparkissa on 
kaksi lastenohjaajaa ja siellä pidetään esillä kristillistä 
kasvatusta. Toivomme, että otat lapselle mukaan pie-
net eväät. 
Lapsiparkkiin pitää ilmoittautua edelliseen keskiviik-
koon mennessä, p. 045 6577 426. 
Martinniemen lapsiparkit ovat 24.1., 21.2., 28.3., 25.4. 
ja 23.5. 
Kellossa kokoonnutaan 7.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 30.5.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Erja Jär-
vi, Janne Honkanen, Juha Ki-
virasi, kanttorina Juha Soran-
ta. Messu jälkeen mahdolli-
suus keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Messu su 26.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Olavi 
Mäkelä, Anna Savuoja, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Messu su 26.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustavat 
teol. harj. Soile Tuusa ja An-
na-Leena Ylänne, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu su 26.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 26.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Jenni Koskenkorva, kanttori-
na Pauliina Stenudd. Kolehti 
päihde- ja kriminaalityöhön 
eri järjestöille Kirkkohallituk-
sen kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 23.1. ja 
30.1. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 28.1. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 28.1. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkossa. Ks. 
ilmoitus.
Miesten raamattupiiri ke 
29.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 30.1., Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 30.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Konsertti pe 31.1. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Runeberg sanoin ja sävelin 
su 2.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 

Diakonia
Aamupuuro to 23.1. ja 30.1. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
27.1. klo 9, Karjasillan kirkko. 
Diakonian ajanvarausnume-
ro on 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 27.1. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 27.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 28.1. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 29.1. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja. Ks. ilmoitus s. 20. 
Hanna-ryhmä to 30.1. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Lisätietoja Arja Savuoja, p. 
050 4372 154.

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.di/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Avaruusleiri pe–su 21.–23.2., 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus.
Perheleiri pe–su 21.–23.2. 
Kiimingin Suvelassa. Ks. il-
moitus.

Nuoret
Nuorten sururyhmä ke 
5.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, pienryhmätila. Nuorille 
suunnattu surupiiri. Tarkoi-
tettu 15–19-vuotiaille, joiden 
elämässä on suru. Piiriin voi 
tulla, kun puolivuotta lähei-
sen kuolemasta on kulunut. 

Piirissä keskustellaan ja jae-
taan kokemuksia ja ajatuksia 
surun kokemisesta nuorten 
omalla kielellä ja ilmaisuil-
la. Piirissä ovat mukana pas-
tori Heikki Karppinen ja dia-
koniatyöntekijä Seppo Meri-
läinen. Lue juttu s. 5.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 23.1. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho ma 27.1. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 28.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Diakoniaryhmä ti 28.1. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lattiakuvailta ke 29.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 29.1. klo 18, Maikkulan kappelissa.

Aiheena on: Jumala rohkaisee jokaista käyttämään 
saamiaan taitoja ja olemaan oma itsensä – Daavid ja 
Goljat. Lattiakuvailloissa rakennamme kaksi lattiaku-
vakertomusta, lasten ja aikuisten kertomuksen. Mo-
lemmissa kertomuksissa on sama aihe, lasten kerto-
mus toteutetaan käyttäen yksinkertaisempaa kieltä. 
Lattiakuvakertomuksissa on tärkeää yhteinen koke-
mus ja raamatunkertomusten siirtäminen tähän päi-
vään ja tähän hetkeen, jokaisen osallistujan omaksi ko-
kemukseksi. Kertomuksen jälkeen nautimme yhdessä 
iltapalaa. Tervetuloa kaiken ikäiset, lapset ja aikuiset, 
yhdessä tai yksin.

Raamattupiirit 
Raamattupiiri 
torstaina 23.1. ja 30.1. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Kastellin kirkon raamattupiiri 
tiistaina 28.1. klo 12 Kastellin kirkossa. 
Miesten raamattupiiri 
keskiviikkona 29.1. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Pyhän Andreaan raamattupiiri 
torstaina 30.1. Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pappilan torstai-illan raamattupiiri 
torstaina 30.1. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Healing Rooms rukousklinikka 
tiistaina 28.1. klo 18.30 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Tule, Sinun puolestasi rukoillaan! Kaikki ovat 
tervetulleita. Jumalalta saa anoa uskoa, toivoa, 
rakkautta ja parantumista sairauden ja muiden 
haasteiden keskellä.

Rauhanyhdistyksen 

ompeluseurat 
torstaina 30.1. klo 18 Kaukovainion kappelissa. 

Konsertti 
perjantaina 31.1. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Pedersören rovastikunnan Kanttorikuoro, 
joht. Christian Ahlskog. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Avaruusleiri 
pe–su 21.–23.2. 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

1.–3.-luokkalaisten avaruusaiheinen kevätleiri Hieta-
saaren kaupunkileirikeskuksessa. Leirillä tutustutaan 
avaruuden ihmeisiin, hiljennytään yhdessä, syödään 
hyvin, leikitään ja askarrellaan. Leirille mahtuu 20 lei-
riläistä Karjasillan seurakunnan alueella asuvien olles-
sa etusijalla. Leirin hinta on 25 € ja se sisältää majoituk-
sen, ruokailut, materiaalit ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Leirille saavutaan ja sieltä lähde-
tään omin kyydein.
Ilmoittautuminen 7.2. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. 
Lisätietoja leiristä voi kysellä nuorisotyönohjaaja An-
na-Leena Ylänteeltä, p. 040 831 5932. Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje ja lasku noin viikkoa ennen leiriä.
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Perheleiri 
pe–su 21.–23.2. Kiimingin Suvelassa. 

Luvassa mukavaa yhdessäoloa ulkona ja sisällä, hiljen-
tymistä ja leppoisaa leirimeinikiä! Leirihinta on aikui-
silta 47 € ja 4–18-v. 32 € sekä alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Ilmoittautumiset 9.2. sunnuntaihin mennessä lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Mari Jääskeläiselle, p. 040 5747 109 
tai mari.jaaskelainen@evl.fi. Etusija Karjasillan seura-
kunnan jäsenillä.

Vänrikki Stålin tarinat sekä idyllit ja epigrammit virit-
tävät meitä tänäkin vuonna J.L. Runebergin lyyrisiin 
maisemiin. Niihin johdattavat Maija Karppinen, Aino
Alafrantti, Pirjo Kauppinen ja Juha Vähäkangas. Myös 
Runebergin lyriikkaan pohjautuvat virret ovat tuttu-
ja. Virsiä esittää ja säestää laulu ja musiikkiryhmä YA1 
johtajanaan Esa Rättyä. 
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 2 euroa 
Yhteisvastuukeräykseen. 

Majatalo on auki!
Majatalo-iltapäivä su 9.2. klo 15 Karjasillan kirkossa.

Odotettavissa iloista musiikkia, lämmintä yhdessäoloa, 
koskettavia sanoja ja kahvitarjoilu. Mukana Pekka Simo-
joki, EtCetera-kuoro, Petri Satomaa sekä Jukka Jämsen, 
jonka vetämään rukous-seminaariin on mahdollista osal-
listua klo 13 alkaen ennen Majatalo-iltapäivää.
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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 23.–30.1.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi avustajineen, 
saarnaa Satu Saarinen, kant-
toreina Leo Rahko ja Sanna 
Leppäniemi, Ylikiimingin ja 
Oulujoen kirkkokuorot. Lau-
lu: Matti ja Joonas Lukka, 
säestys: Riitta ja Laura Rah-
ko. Päivä- ja iltapäiväkerho-
laiset laulavat. Radio Dei. Sa-
tu Saarisen virkaanasettami-
nen. Juhla Hintan seurakun-
tatalossa. Ks. erillinen ilmoi-
tus ja lue juttu s. 13.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.1. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Erkki Pi-
ri, Jukka Hämäläinen.

Diakonia
Diakoniapiiri to 23.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 27.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 24.1. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspii-

ri ma 27.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.1. klo 18.30–21, Oulu-
joen pappila. 
Lähetysilta ke 29.1. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Illas-
sa mukana teologiharjoitte-
lija Ville Järvinen.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 23.1. klo 9.30–
11, Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti. Lisätietoa lasten-
ohjaajilta, p. 050 5336 852.
Perhekahvila pe 24.1. klo 
9.30–11, Saarelan seurakun-
takoti. Lisätietoja lastenoh-
jaajilta, p. 050 5336 849.
Perhekerho pe 24.1. klo 
9.30–11, Hintan seurakunta-
talo.  Lisätietoja lastenohjaa-
jilta, p. 040 5855 468.
Perhekerho pe 24.1. klo 
9.30–11, Myllyojan seurakun-
tatalo. Lisätietoja lastenoh-
jaajilta, p. 050 4334 092.
Perhekerho pe 24.1. klo 
9.30–11, Huonesuon seura-
kuntakoti. Lisätietoja lasten-
ohjaajilta, p. 050 4334 091.
Perhekerho pe 24.1. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Lisätietoja lastenohjaa-
jilta, p. 044 3161 721.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus  su 
26.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kantto-
ri Taru Pisto, gospelryhmä ja 
Uusi Ääni.
Messu 26.1. klo 12, Rippi-
koululaisten ja vanhempien 
kirkkopyhä kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttori Ta-
ru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus ke 29.1. klo 12.30, 
Caritas-talo. 
Hartaus ke 29.1. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi.
Hartaus to 30.1. klo 11.30, 
Teppola.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 26.1. klo 
12–13.30, Kerhotila Reppu, 

Lapsikuoron 
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 17–18 

Oulunsalon kirkossa.  

Mieskuoron
harjoitukset 

keskiviikkoisin 
klo 18–19.30

Oulunsalon kirkossa. 
Tiedustelut:

Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Musiikkikerho
alakouluikäisille

torstaisin klo 15–16
Repussa.

Uuden Äänen
harjoitukset

torstaisin klo 18–20
kirkossa.

Tiedustelut: 
Taru Pisto,

p. 044 1453 849.
Pitkäkangas. Yhdessäoloa ja 
iloa sanan ja kahvin tai me-
hukupposen äärellä.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 23.1. ja 30.1. klo 
9–10.30. 

Perhekerho ti 28.1. klo 11–
12.30, Yli-Iin kerhotila. Lisä-
tietoja lastenohjaajilta, 
p. 044 3161 456.

Seniorit
Seurakuntakerho to 23.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 23.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 27.1. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti.
Seurakuntakerho ti 28.1. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 30.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 30.1. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
tilat. 

Muut menot
Fransupiiri ti 28.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
29.1. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 23.1. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-

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.

Seurakuntakerho 
23.1. on peruttu 

toimitalon
neuvotteluhuoneen 

remontin vuoksi.
Ilmoitamme uudesta 

väliaikaisesta paikasta 
ja ajankohdasta 

myöhemmin.

Kutsumme Teidät Oulujoen seurakunnan  
kirkkoherran Satu Saarisen 

virkaanasettamismessuun
Oulujoen kirkkoon su 26.1.2014 klo 10. 

Tilaisuus alkaa kirkkoherran  
virkaanasettamismessulla, jonka toimittaa  

piispa Samuel Salmi avustajineen. 
Kirkkoherra Satu Saarinen saarnaa.

Suora lähetys RadioDei.

Messun jälkeen lounas ja juhla  
Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89).  

Lapsille oma kattaus ja ohjelmaa. 

Tervetuloa!

Yhteisvastuualoitus 
Myllyojan seurakuntatalossa sunnuntaina 2.2.
jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkkokahvit n. klo 11.30. 
Tervetuloa kuulemaan vuoden 2014 keräysteemasta ja 
Eino Mikkosen terveiset ulkomaisesta keräyskohteesta 
Guatemalasta. 
Keräysmateriaalin jako.

Millainen on sinun Ehtoolehtosi? 
sunnuntaina 9.2. klo 16 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Ajatuksia elämän hyvistä loppuvuosista ja saattohoidos-
ta. Panelisteina – Juha Hänninen, teol. yo ja kapteeni evp 
– Aleksi Mikkonen, hautaustoimistoyrittäjä – Sira Moksi, 
artesaani ja muusikko – Eija Alamartimo, sairaanhoitaja 
ja diakonissa OKS. Paneelin juontaa sairaalapastori Juha 
Kyllönen. Tanssitaiteilija Henna Hanhinevan esitys. Mu-
siikkia, Leo Rahko. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu yhteisvastuukeräykselle.

sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459.

Perhekerho Repussa ti 28.1. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
28.1. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Oulunsalon kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 

vs. kirkkoherra, kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, minna.salmi@evl.fi.

Rippikoululaisten 
ja vanhempien kirkkopyhä 

26.1. Oulunsalon kirkossa klo 12

Messun jälkeen on rippikouluinfo ja nuorille 
jaetaan seurakuntaan tutustumisvihkot.

Kirkkopyhä on tarkoitettu kaikille tänä vuonna 
meidän tai järjestöjen rippikouluihin osallistuville 

nuorille ja heidän vanhemmilleen.  
Tervetuloa! 
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Seniorit
Virsilaulupiiri 28.1. klo 11 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie. Minna Salmi. 
Seurakuntakerho to 30.1. 
klo 11 Kauppiaantie 5. Riit-
ta Markus-Wikstedt ja Jukka 
Joensuu.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 23.1. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.
Kuorotoiminta: ke 24.1. Lap-
sikuoro klo 17 ja mieskuo-
ro klo 18. Lisätietoja Tuomo 
Kangas, p. 044 7453 857.
Musiikkikerho to 30.1. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.

Muut menot
Salonpään ry:  Leiri-ilta ja 
seurat su 26.1. klo 16
Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruokai-
lu pe 24.1. klo 17 ja myyjäiset 
klo 18.30.
Seurat su 26.1. klo 16 Juhani 
Alaranta, Ari-Pekka Palola.
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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 26.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Pekka Jarkko, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Talvirippikoululeiri Juuma 
osallistuu messuun.
Messu su 26.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, saarnaa teol.
yo Tiina Eskelinen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Rippikoulusunnuntain gos-
pelkirkko su 26.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
tavat Anu Ojala, Terhi-Liisa 
Sutinen ja Sanna Parkkinen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaa-
ra. Pihisijät-gospelbändi. Ra-
jakylä 2 ja 3 -rippikouluryh-
mät osallistuvat jumalanpal-
velukseen.
Sanajumalanpalvelus su 
26.1. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Toimittaa teol.yo 
Susanna Martin, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 26.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 29.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 23.1. ja 30.1. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
tori Riitta Louhelainen. 
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. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 24.1. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Herännäisseurat ja Tuiran 
paikallisosaston vuosikoko-
us su 26.1. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Miestenpiiri ti 28.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Pasi 
Kurikka.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
29.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan raamattua 
ke 29.1. klo 17.30, Tuiran kirk-
ko. Kokoonnumme joka toi-
nen keskiviikko ennen viik-
komessua. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
30.1. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Tervetuloa vuoden en-
simmäiseen raamattupiiriin 
Pateniemen kirkolle. Piirin-
vetäjänä toimii pastori Jukka 
Kolmonen, p. 044 3161 722.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Erkki Piri, 
Juha Alanko.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-

nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään. 
Työttömien ateria pe 24.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 27.1. 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 27.1. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aamupala maksuton. 
Juttutupa ma 27.1. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 28.1. klo 
17–19, Rajakylän seurakunta-
koti. Diakonian vapaaehtois-
ten kohtaamispaikka. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 29.1. klo 
10, Tuiran kirkko. Työttömi-
en ja vähävaraisten maksu-
ton aamupala. 

Lähetys
Puutyökerho ma 27.1. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 28.1. 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
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Laulupuu Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 30.1. klo 
14.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 1–3-vuotiaiden musiik-
kikerho kokoontuu parit-
tomien viikkojen torstaisin. 
Laulupuussa elävöitetään 
lauluja, loruja ja satuja käyt-
täen apuna esimerkiksi soit-
timia ja lapsen omia aisteja. 
Lisäksi liikutaan ja rauhoitu-
taan yhdessä. Lapsi tulee ker-
hoon aikuisen seurassa. Ker-
hosta vastaa Tuirassa pasto-
ri Jonna Piirainen, p. 044 788 
3966, jonna.piirainen@evl.fi.

Nuoret
Nuorten teemallinen ilta 
to 23.1. klo 18, Tuiran kirkon 

nuorisotila. Aloitamme vart-
tikirkolla kirkossa. Lisätietoja 
vs. nuorisotyönohjaaja San-
na Parkkinen, p. 050 3408 
982.
Nuorten Yökahvila pe 24.1. 
klo 19.30–23, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Yökahvilassa va-
paata oleskelua, yhdessä-
oloa, pelailua, pientä tarjoi-
lua, yllärijuttuja. Illat ovat 
päihteettömiä ja energia-
juomattomia. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
Nuorten avarit ke 29.1. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Avarit on vapaamuotoinen 
oleskeluilta nuorille. Mah-
dollisuus pelailla, porista, 
viettää aikaa yhdessä. Tarjol-
la myös kahvia ja lisukkeita. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
30.1. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 
tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.

Seniorit
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.
Eläkeläisten kerho ti 28.1. 
klo 14–15.30, Tuiran Palve-
lukeskus. Ohjelmallinen päi-
vätuokio talossa ja sen lähi-
alueilla asuville eläkeläisille. 
Mukana seurakunnan vapaa-
ehtoisia ja Paula Kyllönen. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13–14.30, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa eläkeläisten ker-
hoon, uudet ja entiset Tuiran 
kirkkoon. Kerhossa on harta-
us, kahvittelua ja yhteistä ju-
tustelua.
Seniorien laulupiiri to 30.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Seniorien laulupiiris-
sä ohjelmassa yhteislauluja, 
hartaus ja kahvittelua. Lau-
lupiiriä johtaa kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Mukana diako-
ni Päivi Moilanen. 

Leirit ja retket
Retki keväthangille Lap-
piin! la-ke 5.4.–9.4. Ks. il-
moitus.

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.

w
w

w
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Naistenpäivät 
sunnuntaina 2.2. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Messun jälkeen lounas 5 euroa Yhteisvastuukeräyksel-
le. Kello 12.15 yhteisövalmentaja-sairaanhoidon opet-
taja Helena Tornberg luennoi aiheesta Polkuni naiseu-
den, jaksamisen ja elämänilon maisemissa. Luennon jäl-
keen keskustelua aiheesta.

Nuorten eläkeläisten ryhmä 
keskiviikkona 12.2. klo 14–15.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tuiran seurakunnassa alkavaan uuteen vertaistukiryh-
mään haetaan 18–40-vuotiaita nuoria eläkeläisiä Ou-
lun seurakuntien alueelta. 
Kevään ohjelmaan kuuluu omien ajatusten ja elämän-
kokemusten jakamista, tietoiskuja, ohjeita terveelli-
seen elämään, kukkien istutusta ja liikuntaa. Ryhmän 
tarkoituksena on tukea samassa elämäntilanteessa 
olevia henkilöitä vertaistuen, mielekkään tekemisen 
ja hengellisen tuen avulla. Ryhmä saa jatkoa syksyllä, 
mikäli kävijöitä riittää. 
Ryhmä kokoontuu kevätkaudella 12.2., 12.3., 9.4. ja 
14.5. 
Ryhmään ilmoittautuminen tapahtuu 3.–7.2. diakoni 
Sami Riipiselle, p. 040 5747 149. 
Etusijalla ovat ne henkilöt, jotka eivät ole samaan ai-
kaan muissa seurakunnan ryhmissä. Ryhmää vetävät 
diakonit Heli Mattila ja Sami Riipinen. Lue juttu s. 6–7.

Retki keväthangille Lappiin 
la–ke 5.–9.4. 

Lähde nauttimaan Lapin kevättalvesta Saariselän upei-
siin tunturimaisemiin. Majoitumme Tieva Tuvalla, josta 
päivittäin menemme laskettelemaan ja hiihtämään Ur-
ho Kekkosen kansallispuiston maisemiin. Retken hinta 
(majoitus, ruokailut , bussimatka sekä tapaturmavakuu-
tus Oulun seurakuntien jäsenille) aikuiset 300 euroa, 
lapset alle 12 v. 180 euroa ja lapset alle 4-v. 100 euroa. 
Matkan vetäjinä Tarja Oja-Viirret ja Tuulikki Ståhlberg 
Tuiran seurakunnasta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.3. mennessä mielel-
lään sähköpostiin tuulikki.stahlberg@evl.fi tai p. 040 
5747 082. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje ja las-
ku 10.3. jälkeen.

Hyvä seurakuntalainen!
Kiitän muistamisesta, kannustuksesta ja rukouksista 
aloittaessani Tuiran seurakunnan kirkkoherrana.

Niilo Pesonen

w
w

w
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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 
26.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Hailuodon Lions-
klubi avustaa ja tarjoaa 
kirkkokahvit.

Eläkeliitto ti 28.1. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Marjo Bir-
ling esittelemässä PartyLite 
tuotteita.
Kuollut: Siiri Margareeta 
Heikkinen 91.

Seurakunnissa tapahtuu 23.–30.1.2014

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

Sanajumalanpalvelus su 
26.1. klo 10 Pulkkilan seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit.
Messu su 26.1. klo 10 
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttori-
na Unto Määttä. Kirkko-
kahvit.
Messu su 26.1. klo 13 Kes-
tilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit.

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 24.1. klo 13, Tahkokangas, juhla-
sali. 
Varttuneiden porinapiiri ti 28.1. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho
Keskustelukerho ti 28.1. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen messu su 26.1. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. Messun jälkeen kirkkokahvit, jonka tuot-
to menee kummilapsen hyväksi Kuurojen Lähetyksen 
kautta.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 29.1. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. Kokoonnumme 2. kerroksen 
pienessä seurakuntasalissa.
Ystäväilta to 30.1. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Ter-
vetuloa Runolaan viettämään yhteistä hetkeä erilaisen 
ohjelman, hartauden ja kahvittelun merkeissä.

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 30.1. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unohta-
matta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! Opa-
systävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla . 

päiHDetyö
Aamukahvihetki pe 24.1. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Perjantaisin klo 9–10. Taka-Lyötyn katu 4, 2. 
kerros. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 24.1. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. Perjantaisin klo 13–15 Taka-Lyötyn katu 4, 2.ker-
ros. Oppilaitospastori Jenni Siljander vierailee.
Tavoiteryhmä ma 27.1. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. Maanantaisin klo 14.30–16. Taka-Lyötyn katu 
4, 2. kerros. Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa 
kipuileville miehille ja naisille. 

English Service 26th of January at 4 pm. in
St. Luke's Chapel. Sunday school for children.
Englanninkieliset seurat su 26.1. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Lähetys
Cafe Krypta avoinna torstaisin 10.4. saakka klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettu-
ja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita kä-
sitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutuk-
seen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 

Ystävänpäivän Cafe Krypta pe 14.2. klo 11–15, Päi-
väkahvipaikka tarjolla! Tarjolla sosekeitto+leipä 6 € 
ja kahvit pullalla 3 €. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 
044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

Jeesuksen vertaukset pe 24.1. klo 12–13 Siivessä. Puu 
ja hedelmät, teologiharjoittelija Susanna Martin.
Terveyspäivä ti 28.1. klo 10–14 Siivessä. Tietoa ko-
titapaturmien ehkäisystä, verenpaineen mittausta. 
Mukana terveysalan lehtori ja laillistettu ravitsemus-
terapeutti. 
Sukanvarsi ke 29.1. klo 14, Siivessä. Tule tekemään 
käsitöitä itselle tai lähetystyölle – aloitamme Karjasil-
lan seurakunnan lähetystyön oman käsityöpiirin. Tule 
mukaan ja kehitetään yhdessä toimiva sapluuna. En-
simmäisillä kerroilla suunnitellaan ja tietenkin neulo-
taan – ota omat langat ja puikot mukaan. Teetarjoilu.

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Suomen Lähetysseuran ajankohtaispäivä 
lauantaina 25.1. klo 9.30–14.30 Jäälin kappelissa. 
Tapahtumaan on ollut ennakkoilmoittautuminen.
Klo 9.30 aamukahvi. Klo 10 aamuhartaus, kappalai-
nen Seija Helomaa. Klo 10.15 YEMISRATS – Mitä kuu-
luu Etiopian mekane Yesus-kirkolle? Päivi Anttila. Klo 
11.30 Lounas. Klo 12.30 musiikkia kanttori Sari Wallinin 
johdolla. Klo 13 Tasaus 2014: Hosainen kuurojen kou-
lu, Päivi Anttila. Klo 13.30 ajankohtaista lähetystyöstä, 
Seija Helomaa, Päivi Anttila. Klo 13.45 päivän päätös, 
lähetyssihteeri Kirsi Paavola. Kahvit. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Askartelua ja yhdessäoloa! pe 24.1. klo 16.30–18, Kes-
kustan seurakuntatalo monitoimisali. Tule istahtamaan 
ja nauttimaan kuppi kuumaa. 
Sarastus-kuoron harjoitus ke 29.1. klo 18.30–20, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Lisävirtaa laulamalla! Lisätieto-
ja, taina.voutilainen@evl.fi, 044 3161 729.
Nuorten aikuisten Raamis to 30.1. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali. 

JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 23.01. klo 19. Jus-
si Lahtinen. Paikka: Niina Orava, Tapiontie 9 B 24, Kai-
jonharju. 
OPKOn opiskelijailta la 25.1. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Kristittynä Kaukasiassa, Noora ja Janne Aitta.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 27.01. klo 
18:30 Rukoushuone Koulukatu 41. Ilkka Mäkinen: Mart-
ta ja Maria.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 29.1. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kuuleeko Jumala? Tee-
mu Kakkuri.

Kastetut: Aatos Mikko 
Jaakob Pistemaa.
Kuollut: Veikko Olavi Par-
tanen 92 (Piippola), Tyy-
ne Elvi Leiviskä e Jussila 
91 (Pyhäntä), Lauri Olavi 
Piippo 84 (Piippola), Tuo-
mo Iisakki Leinonen 77 
(Kestilä), Asko Anttila 74 
(Piippola).

Lähetystyön vapaaehtois-
työn tuotto vuonna 2013 
oli 11.758,07 €. Kiitos lähe-
tystiimeille, vapaaehtoisil-
le työntekijöille, ostajille ja 
lahjoittajille!
Ehtoollishartaus pe 24.1. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Seurat su 26.1. klo 18 Ojal-
la, Vanhanpappilantie 30, 
Rantsila, Vilho Harvala. 

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.)

Oulun hiippakunnan 
papinpuolisoiden ilta 

tiistaina 28.1. klo 18 Piispantalossa, Hallituskatu 3. 

Illan aikana Eeva Pouke tutustuttaa meidät 
bibliodraamaan Martan ja Marian tekstien kautta. 

Ilmoittautuminen Maija-Liisa Pikkaraiselle 26.1.
mennessä p. 040 5301 837 (iltaisin). 

Lämpimästi tervetuloa!

Tyylipuhdasta
bluegrass-musiikkia

Jussi Syren 
& 

The Groundbreakers
lauantaina 1.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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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

eurakunnissa tapahtuu 23.–30.1.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus su 
26.1. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Lankapiiri ma 27.1. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa. 
Herättäjän seurat ja po:n 
vuosikokous ti 28.1. klo 19 
Rantsilan srk-talossa, Merja 
Jyrkkä ja Ulla Säilä. 
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan, ti 28.1. klo 12 Väi-
nölässä, ke 29.1. klo 12 Py-
hännän, to 30.1. klo 13 Rant-
silan ja pe 31.1. klo 10 Kesti-
län srk-talossa.
Perhekerho ti 28.1. klo 10 
Pyhännän srk-talossa. Ma 
klo 10 Nuppulassa ja ke klo 
10 Kestilän kerhokodissa.
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa, 
pe klo 10 Pyhännän kerhoti-
lassa. Nuppukerhot ti klo 10 
ja to klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuorten kerho to 
klo 13.30 Kestilän kerho-
kodissa, ma klo 13.30 Pulkki-
lan kerhotilassa, ti klo 14.30 
Pyhännän kerhotilassa ja 
klo 15 Hovin koululla, ke klo 
15.30 ja to klo 15.30 Tavas-
tkengän koululla. Tyttöker-

18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-

Lähde juhlimaan rosoista arkirakkautta!

Ilta Rakkaudelle 
-tapahtuma Piippolassa

Ammatti- ja kulttuuriopistolla, Keskustie 29

lauantaina 8.2. klo 19 alkaen

Pöytävaraukset 
p. 044 518 1191 tai 

hillevi.nuolioja@evl.fi. 

Iltapala 
& ohjelma 

10 €/ pariskunta.

ho ma klo 15.30 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 

Syntymäpäiväsankareille 
vuonna 2014
Hyvä tänä vuonna 70, 75, 80 tai 85 vuotta täyttävä seu-
rakuntalainen! Meillä on ilo kutsua Teidät ja läheisenne 
yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. Tilaisuus alkaa messul-
la seurakuntatalossa, jonka jälkeen on tarjoilu ja juhla. 

Syntymäpäiväjuhlat pidetään, jos Jumala suo, 
kappeleissa seuraavasti:  
RANTSILA su 9.2. klo 10 Rantsilan seurakuntatalo, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 3.2.
PYHÄNTÄ su 16.2. klo 10 Pyhännän seurakuntatalo, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 10.2.
KESTILÄ su 23.2. Kestilän seurakuntakoti, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 17.2.
PIIPPOLA JA PULKKILA su 2.3. 
Piippolan seurakuntakoti, ilmoit-
tautuminen viimeistään ma 24.2. 

Tarjoilua ja mahdollista 
kyydintarvetta varten toi-
vomme ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5528 989. 

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

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, lisätietoja kerhois-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko to 23.1. klo 10 
srk-talossa. Perhekerho jat-
kuu heti pikkukirkon jäl-
keen.
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.15 parillisina viikkoina 
Kurkelalla (Kiertotie 5) ja 
parittomina viikkoina Hel-
li Eeronkedolla (Jukolantie 
2 A 5).
Friday club pe 24.1. klo 18 
–19.30 srk-talossa, 0.–4.- 
luokkalaisille. Monenlaista 
puuhaa, raamattuopetusta, 
nyyttärit.
Omien käsitöiden ilta ma 
27.1. klo 17–19 srk-talossa. 
Omia käsitöitä valmiimmak-
si mukavassa seurassa ja uu-
sia ideoita kotiin vietäväksi.  
Tule mukaan!
Sanan ja lähetyksen ilta ti 
28.1. klo 18. Tarjoilua nimik-
kolähettien hyväksi.
Lapsiparkki ke 29.1. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 29.1. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 30.1. klo 18 srk-ta-
lossa.

Ystävyyden talo pe 31.1. klo 
10 srk-talossa.
Lumijoen seurakunta pyy-
tää tarjousta 31.1.2014 
mennessä koneellisesta 
haudankaivuu ja peittopal-
veluista Lumijoen hautaus-
maalla. Tarjouspyyntöloma-
ke on seurakunnan verkko-
sivulla: lumijoki.seurakunta.
net tai sen voi pyytää kirkko-
herranvirastosta, p. 044 7750 

600. Lisätietoa antaa Markku 
Tölli, p. 044 7750 602.
Rauhanyhdistys: Pe 24.1. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
S&V Hintsala ja 7.–8.-lk Tak-
kula. Su 26.1. klo 12 seurat ja 
ruokailu ry:llä. Ma 27.1. klo 
10 puurokerho K&T Vanha-
la. Päiväkerho ma,ti,ke ja to 
klo 17–18.30  ry:llä. Ke 29.1. 
klo 19 ompeluseurat Niemi-
korvella.

kuoro ke klo 9.30, lapsikuo-
ro to klo 15 ja kirkkokuoro 
to klo 16.30 Pulkkilan srk-ta-
lossa. Veteraanikuoro to klo 
12 ja lapsikuoro to klo 17 
Pyhännän srk-talossa. Vete-
raanikuoro ke klo 11, lapsi-
kuoro ke klo 16.30 ja kappe-
likuoro to klo 19 Rantsilan 

Raamatun punainen lanka 
14.–16.2. Kalajoen Kristillisellä Opistolla
Tule seuraamaan Raamatun punaista lankaa maailman 
luomisesta Ilmestyskirjaan saakka! Viikonlopun aikana 
käydään Eero Junkkaalan opastuksella läpi Raamatun 
maailmaa historian ja arkeologian valossa ja etsitään Kris-
tusta niin Vanhasta kuin Uudestakin testamentista. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut ensi tilassa Opiston toimis-
toon, toimisto@kkro.fi, (08) 4639 200. Katso tarkemmat 
tiedot www.kkro.fi.

Kinkerit 2014
Kinkereiden aiheena 

tänä vuonna on 
kirkkovuosi. 

Haluaisitko pitää 
kinkerit kotonasi? 

Jos haluat, 
niin ilmoita asiasta 

kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 552 8989. 

srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seuramyyjäiset pe 24.1. klo 
19 ja pe 31.1. klo 19 aikuis-
ten raamattuluokka Kestilän 
ry:llä. Raamattuluokka pe 
24.1. klo 19 Pulkkilan ry:llä. 
Seurat su 26.1. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 Pulkkilan 

ry:llä, Aatos Mehtälä. Seu-
rat su 26.1. klo 16 Pyhännän 
ry:llä. Lauluseurat ke 29.1. 
klo 18.30 Päivi ja Timo Ait-
to-ojalla Pyhännällä. Mies-
ten järjestämät myyjäiset pe 
24.1. klo 19, seurat su 26.1. 
klo 18.30 Rantsilan ry:llä. 

Tammikuun pyhäkoulu 
sunnuntaina 26.1. klo 12 kirkon kerhohuoneessa. 

Kokeilemme pyhäkoulua kuukausipyhäkouluna, 
joka kokoontuu aina jonakin kuukauden 

sunnuntaina. Seuratkaa tällä palstalla kuukauden 
pyhäkoulun ajankohtaa.

Vapaaehtoisia 
kirkkokahvien 
tarjoajia 
tai pullantuojia 
tarvittaisiin 
kevään aikana. 

Viettäisimme yhdessä jumalanpalveluksen 
jälkeen kahvihetken Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi niin monena pyhänä kuin mahdollista. 
Ota yhteyttä työntekijöihin, jos jonakin 
pyhänä voisit tuoda vaikka kahvipullat 
tai avustaa kahvien laittamisessa. 

Hautausmaalla tapahtunut ilkivalta 
on rajoittunut hautausmaan vanhalle metsäalueelle. 
Vahinkoa kärsineet ovat asianomistajia, joiden tulisi 
itse ilmoittaa vahingoista tutkijalle. 
Olkaa yhteydessä kirkkoherranvirastoon sähköpostitse: 
lumijoen.seurakunta@evl.fi tai puhelimella, 
p. 044 7750 600.

Piispa Samuel Salmi sai Lumijoella piistantarkastuksen jälkeen
maalaistuotekorin. Päivää juhlistivat myös hiippakunta-assistentti 
Hannele Salmi ja Lumijoen kirkkoherra Markku Tölli.

K a t i  L u o ma
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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

Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 24.1. klo 12 Lähe-
tysvintillä, Mukana diakonis-
sa Marika Kamps, p. 044 7521 
243.
Suomen Lähetysseuran 
Ajankohtaispäivä la 25.1. 
klo 9.30–14 Jäälin kappelis-
sa Kiimingissä. Ilmoittautu-
miset Inkerille, p. 044 7521 
235. Lähtö yhteisin kyydein 
Limingasta.
Lähetysvintti ma 27.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Omaishoitajavertaisryhmä 
omaistaan hoitavalle 27.1. 
klo 13–15 seurakuntatalolla, 
mukana diakonissa Sinikka Il-
monen.
Perhekerho ti 28.1. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, satu-
tuokio lapsille.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
28.1. klo 12 Lähetysvintillä.
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Mukana 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023.
ÄITI- verkko aloittaa ti 28.1. 
klo 13 Vanamon olohuonees-
sa 6 kerran kokoontumissar-
jan. Ryhmä on tarkoitettu 
erityisesti äideille, jotka ovat 
tällä hetkellä kotona pieno-
kaistensa kanssa. Teemoina 

Kastettu: Lauri Antero Heiska, Rene Juhani Ilmari Musto-
nen, Pihla Ilona Saarnio, Alma Iita Ilona Sippala, Iina Ma-
ri Äijälä, Aliisa Minea Aurora Tikkanen, Riku Antti Ola-
vi Lehtikangas.
Kuollut: Pentti Matias Metsometsä 76.

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

Sanajumalanpalvelus su 
26.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hauta-
mäki ja Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta, lä-
hetystyön ryhmä avustaa.

Iltaperhekerhot keväällä 2014
Kerran kuussa torstaisin klo 17.30–19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
30.1. Koko perheen ilta
27.2. Talvista ulkoilua
27.3. Musiikki-ilta 
24.4. Luontoilta
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.

Kirkkokuoro ke 29.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 30.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 30.1. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Avoin keskustelupiiri kris-
tinuskosta to 30.1. klo 18.30 
Keskustan srk-keskuksen ko-
koushuoneessa. Paikka, jos-
sa kukin saa puhua omasta 
puolestaan eikä toisten sa-
nomisia tyrmätä.  Keskus-
telua johdattelemassa Ju-
ha Maalismaa. Osallistujien 
odotetaan sitoutuvan vaitio-
loon keskustelupiirissä kuu-
lemistaan toisten asioista. 
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta/koululaiset.
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: Emilio Benjamin 
Lopes, Jasper Eerik Ahtiai-
nen, Arttu Kasperi Moilanen.
Vihitty: Jussi Matias Kämä-
räinen ja Piia Pauliina Käh-
kölä.
Kuollut: Jaana Birgitta Tolo-
nen s. Lammassaari 49. Mar-
jo Johanna Loukkola s. Mul-
tasuo 36.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 24.1 klo 
18 4.–5.-lk: pulkkinen Antti 
ja Leena, Pulkkisentie 13. 6.–
8.-lk: Pulkkinen Juha ja Mar-

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 27.1. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.

mm. parisuhteen hoitami-
nen, lapsen tunnetilojen tu-
keminen, vanhemmaksi kas-
vaminen ja muutokset se-
kä omat voimavarat. Muka-
na myös psykologi Laila Vai-
nio ja diakoni Ritva Sassali. 
Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut Ritvalle, p. 044 7521 227. 
Lastenhoito on järjestetty. 
Lue juttu 13.
Herättäjä-yhdistyksen seu-
rat ja vuosikokous ti 28.1. 
klo 18 seurakuntatalolla. 
Perhekerho ke 29.1. klo 
9.30–11 Vanamossa, satutuo-
kio lapsille.
Seurakuntakerho 29.1. klo 12 
seurakuntatalolla. Aiheena 
turvallisuus kotona ja kadulla.
Nuorten kuoro Celeste ke 
29.1. klo 17–18 Pappilan sa-
lissa.
Tähdet-kuoro ke 29.1. klo 17 
seurakuntatalolla.
Kirkkolaulajat ke 29.1. har-

joitukset srk-talolla klo 18.30.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
29.1. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Aamupuuro seurakuntata-
lolla pe 31.1. klo  9. Puuro-
aamiainen tarjolla eurolla. 
Tervetuloa syömään ja jutte-
lemaan!
Perjantaipulla-nisumarkki-
nat pe 31.1. lähetystyön hy-
väksi klo 14 alkaen S-marke-
tin eteisessä niin kauan kuin 
myytävää riittää.
Partio: 24.–25.1. Sudenhuu-
to 14 partiopoikaleiri Uku-
ranperän urheilutalolla seik-
kailijoille, tarpojille, samo-
ajille ja vaeltajille.  Leirikirje 
lpk:n kotisivulla. To 30.1. Ve-
renluovutus seurakuntatalol-
la. Pe 31.1. Päivystys Partio-
toimistossa klo 15–17. 1.–2.2. 
Ketunkiljaisu 14 partiotyttö-
leiri. Leirikirje lpk:n kotisi-
vulla. Perhepartio Kotikolol-
la 26.1. klo 15–16.15. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pizzailta pe 
24.1. klo 18 ry:llä. Raamattu-
luokka (5.–6.) la 25.1. klo 18.30 
kodeissa. Pyhäkoulut su 26.1. 
klo 12 ja seurat klo 14 Limin-
gan kirkossa sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Varttunei-
den kerho to 30.1. klo 12 ry:llä.

Gospeljumalanpalvelus 
to 23.1. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Messu su 26.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Ol-
li Seikkula, diakoni Antti 
Ristkari, kanttori Eija Sa-
volainen. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

ja, Eeronpolku 5. Lauluseu-
rat to 23.1. klo 18 ry:llä Mus-
tonen, Käkelä. Myyjäiset la 
25.1. ry:llä alkaen ruokailul-
la klo 11, myyjäiset klo 12, il-
taohjelma klo 19. Seurat su 
26.1 klo 16 ry:llä. Kotiseurat 
to 30.1. klo 18 Länsipuoli: Lei-
vo, Pajulinnuntie 16. Itäpuo-
li: Haapalahti ja Haukipuro, 
Köykkyrintie 28. Pyhäkoulut 
su 26.1. klo 12 Paituri: Pulkki-

nen, Eeronpolku 5 Linnakan-
gas: Hentilä, Porttilyhdynku-
ja 4 Keskusta-Ollila: Tolonen, 
Teppolantie 212 Santamäki: 
Sulkala, Pappilanniitty Kok-
kokangas-Haapamaa: Mo-
berg, Mikkolankuja 10 B.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai pe 24.1. 
klo 19 ry:llä. Koko perheen 
pyhäkoulu ja seurat su 26.1. 
klo 13 ry:llä.

Kesän 2. ja 3. leiriryh-
mille sekä korvauskerta-
na niille, jotka eivät vie-
lä ole käyneet: 
Rippikouluralli
torstaina 23.1. klo 18 
seurakuntatalolla. 
Rippikoulusunnuntai 
26.1. klo 10 kirkossa.

Yhteisvastuukeräys alkaa 
sunnuntaina 2.2. messulla klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
YV-kerääjille on tarjolla lounas messun jälkeen kirkon-
kylän srk-kodilla n. klo 11.30. Huom! lounaalle ilm. viim. 
24.1. p. 040 7790 368/ Jaanalle tai p. 040 7707 431/ Ar-
volle. Infoa keräyksestä ja materiaalin jako, jonka jälkeen 
on mahdollista osallistua keräystempaukseen. Tervetu-
loa mukaan kaikki YV-keräyksestä kiinnostuneet!

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 26.1. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Illan aihe: Jeesus herättää uskon. Puhujina: Olli Seikkula, 
Esa Pieniniemi ja Kai Similä, juontaa Keijo Kaikkonen, 
musiikissa Versot. Illan lopussa rukouspalvelu.

Kairos-yhtyeen 
konsertti 
Rauhattoman 
Rukous 
sunnuntaina 2.2 ko 18 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 € 
Yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuukeräys 2014
Vuoden 2013 listakerääjä, ellet halua kerätä 
enää tänä vuonna, ilmoita siitä ma 27.1. mennessä. 
Keräyslista saatavissa kirkossa 2.2. klo 10 ja klo 15 
jumalanpalveluksien jälkeen tai lähetämme sen sinulle. 
Lippaalla voit oman alueesi kerätä esim. 2.–9.2. aikana.
Arkienkeleitä tarvitaan lipaskeräystempauksiin  liikelai-
tosten edessä 15.2. ja 22.2. tunniksi tai kahdeksi. Ilmoit-
tauduthan tammikuun aikana.
Arpavoittoja voi lahjoittaa! 
Ota yhteyttä: YV-sihteeri Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 
226 tai keräyspäällikkö Eila Kilpeläinen, p. 040 7306 134.

Solmu parisuhteessa
Parisuhdekurssi Limingassa
Jos suhteessanne on kriisi johon ei tunnu
löytyvän ratkaisua, mietipä tätä kurssia!
Ryhmään mahtuu neljä paria Limingan
rovastikunnan alueelta/ etusija 
liminkalaisilla. Viisi kokoontumista.
Ohjaajina: diakonissa Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226
Seurakuntapastori Kimmo Helomaa, 
p. 044 7521 231
Kokoontumiset: klo 18–20.30 / 13.3.,1.4., 
7.5. ja klo 10–16 22.3. sekä 26.4.
Ilmoittautuminen 17.2. mennessä ohjaajille. 
Hinta 40 €.
Järjestää Limingan seurakunta / KATAJA

Guatemala-ilta 
perjantaina 31.1. klo 17.30–20 Kempeleen Kokkokankaalla.

Kertomuksia ja kokemuksia ihmisoikeustyöstä 
Guatemalassa, joka on tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyskohde. Kahvitarjoilu. 
Kyytiä tarvitseva, ilmoittaudu Sinikka Ilmoselle.

Guatemala-ilta 
perjantaina 31.1. klo 18  Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Kahvit klo 17.30 alkaen. Vierai-
ta Guatemalasta.  Tapahtumassa saa tietoa Yhteisvastuu-
keräyksen kansainvälisestä kohteesta ja Kirkon Ulkomaa-
navun työstä. Yhteisvastuutilaisuus. Järjestää Limingan 
rovastikunta ja Kirkon Ulkomaanapu.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Aatu Eemeli 
Tapani Mätäsaho.
Kuollut: Hannu Kalevi 
Väliaho 54.

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

Kuollut: Katri Ilona Vähänen s. Karppinen 84, 
Mauno Antero Lithovius 84, 
Anja Liisa Alatalo e. Pirkola s. Alatalo 78.

Messu su 26.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Mika 
Pouke, kanttorina Timo 
Ustjugov. Kesä I ja II - rip-
pikouluryhmät osallistu-
vat messuun. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja seu-
rat seurakuntatalossa.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 23.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki. Kevätkauden aloitus.
Hartaushetket to 23.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Lähetyslauluilta to 23.1. klo 
19 Raili ja Kalle Männiköl-
lä, Jussinkuja 8, Jouni Heik-
kinen. 
Perhepyhäkoulu su 26.1. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
26.1. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 28.1. klo 12 rukoushuo-
neella, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki. Ota mukaasi käsitöitä, 
valmiita tai keskeneräisiä.
Hartaus  ti 28.1. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala.
Niittypirtin seurakuntapiiri 

ke 29.1. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
29.1. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 29.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
30.1. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa, Tarja Pyy.
Hartaus ja eh-
toollinen to 
30.1. klo 14 Hel-
min kodissa, 
Tarja Pyy.
Kuorot: Ke 29.1. 
klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro 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. Esikot-ryhmä ke 29.1. 
klo 10–11.30 srk-talon ala-
kerrassa perheille, joille on 
syntynyt ensimmäinen lapsi. 
Perhepyhäkoulu su 26.1. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa ja pe 31.1. klo 9–9.30 
Päivärinteen srk-salissa.
Nuoret/rippikoulut: Nuor-
tenilta to 23.1. ja 30.1. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 24.1. klo 16–18. 

Sanajumalanpalvelus 
su 26.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, avustaa Johan-
na Rantala, kanttori Ai-
no Juntunen. Talviryhmä 
I osallistuu jumalanpalve-
lukseen.

Nuttupiiri to 23.1. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa. 
Hartaus pe 24.1. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksellä.
Hartaus pe 24.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Hartaus ke 29.1. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien vapaaeh-
toisten kokoontuminen ke 
29.1. klo 15 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Raamattu- ja Tuumailupii-
ri to 30.1. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuoroharjoitukset: Kirkko-
kuoro keskiviikkoisin klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja lapsi-
kuoro torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 24.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla, ti 
28.1. klo 18 Temmeksen srk-
talolla ja to 30.1. klo 18 Mur-
ron kerhotilassa.
Talviryhmä I:n rippikoulu la 
25.1. klo 10–15 Tyrnävän srk-
talolla.

Nuortenilta pe 24.1. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Kesä I- rippikoulun oppitun-
nit la 25.1. klo 10–15 Koor-
tilassa ja kesä II- rippikou-
lun oppitunnit srk-talossa. 
Molemmat ryhmät osallis-
tuvat jumalanpalvelukseen 
su 26.1. klo 10 kirkossa. Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 

klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla 30.1. al-

kaen.
Laitasaaren ru-
koushuone: Aa-
murukous maa-
nantaisin klo 
6.30. Perheker-

ho torstaisin klo 
10–12. Seurakunta-

piiri ti 28.1. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 23.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: Noora ja Sami 
Lohilahdella ja Saila ja Heik-
ki Holmströmillä. Pe 24.1. klo 
19 veljesilta ry:llä. La 25.1. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Härkönen ja 7.–8.-lk 
Lohilahti. Su 26.1. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila A. Er-
vasti, Korivaara Karjula, Päl-
li Tihinen, Suokylä Vääränie-
mi. Klo 17 radioseurat ry:llä 
(radio Pooki). Ma 27.1. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 24.1. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. La 25.1. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Su 26.1. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Meh-
tälä, Laitasaari Korkala, Huo-
vila Tokola. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 23.1. klo 19 Nis-
silällä, Renginkuja 1. Su 26.1. 
seurat klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä. Myyjäiset pe 31.1. klo 
19 ry:llä, iltapala 18.30.

Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai 24.1. klo 
19 ry:llä. Koko perheen py-
häkoulu ja seurat su 26.1. klo 
13 ry:llä.

Yhteisvastuukeräys on alkamassa 
ja otamme joukkoon mukaan 
innokkaita vapaaehtoisia! 
Voit ilmoittautua lista- ja lipaskeräykseen 
tai tapahtumiin avustajaksi. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset vastaanottaa 
Leena Leskelä, p. 040 5470 785.

Vapaaehtoistyö!
Lähetys- ja diakoniatyön yhteiset 

ompeluseurat alkavat jälleen 
ma 27.1. klo 18 srk-talon kappelihuoneessa 

ja ma 10.2. klo 18 Laitasaaren rukoushuoneella.
Tervetuloa mukaan kevätkauden aloitukseen! 

Perhe-
pyhäkoulu 

sunnuntaina 26.1. 
klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon 

alakerrassa.

Guatemala-ilta 
pe 31.1. klo 17.30 Kempeleessä Kokkokankaalla. 
Kertomuksia ja kokemuksia ihmisoikeustyöstä 
Guatemalassa, joka on tä'nä vuonna Yhteisvastuukerä-
yksen ulkomainen kohde.  
Tiedustelut Leena Leskelä, p. 040 5470 785. 

Kaikille avoin 
Yhteisvastuu-tilaisuus 
perjantaina 31.1. Kempeleessä,
Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12. 

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30, tilaisuus klo 
18. Ilmoittautumista ei tarvita.

Kirkon Ulkomaanavun guatemalalaiset yhteistyökump-
panit tuovat tuoreet terveiset Guatemalasta. Alkupe-
räiskansojen tilanteesta sekä käytännön työstä ovat 
kertomassa Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestö-
jen työntekijät Dora Arriola Vega (Luterilainen maail-
manliitto) ja Ruby Coy Quej. Lue lisää s. 11.

Haluatko auttaa 
Yhteisvastuukeräyksessä?

Paikkoja avoinna lista- ja lipaskerääjiksi 
sekä talkoolaiseksi.

 
Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 tai 

salme.kinnunen@evl.fi

V
ille A

sikain
en

V
ille A

sikain
en
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ääniä annettiin yhteensä 143

  1/2013 – 8 
  4/2013 – 1
  5/2013 – 3 
  6/2013 – 34 
  7/2013 – 1 
  8/2013 – 7 
11/2013 – 3 
12/2013 – 5 
13/2013 – 1 
14/2013 – 1 

15/2013 – 1 
18/2013 – 2 
20/2013 – 3
22/2013 – 8 
24/2013 – 2
26/2013 – 1
28/2013 – 1 
29/2013 – 1
32/2013 – 2
33/2013 – 2 

34/2013 – 3 
36/2013 – 5 
37/2013 – 19
38/2013 – 3 
39/2013 – 1 
40/2013 – 3 
41/2013 – 18
42/2013 – 1
43/2013 – 3

Kerttu ja Kåre herkistivät äänestäjät

1.
2. 3.

6.

37.

41.

äänestäneiden perusteluja
• ”Kuvassa on kolmen kirkon johtajat yhdessä. Että he yhtä  

olisivat, rukoili Mestari.” (1/2013)

•”Aidoin kuva. Ja vuoden paras juttukin!” (6/2013)

•”Sympaattinen, hellyttävä ja hymyn huulille tuova kansikuva!” 
(37/2013)

•”Puhuttelevin kansi. Olisi joka lapsella läsnä isän syli.” (8/2013)

•”Siinä näkyy oleellinen  kristinuskossa.” (12/2013)

Toimitus on arponut äänestäjien joukosta viisi kirjapalkinnon 
saajaa. Kiitämme osallistujia ja onnittelemme voittajia.

Rauhan Tervehdyksen vuo-
den 2013 parhaaksi kan-
sikuvaksi äänestettiin ys-
tävänpäivänä ilmestyneen 

numero kansi. 
Kannessa oli Riitta Hirvosen 

ottama lähikuva Kerttu ja Kå-
re Savukoskesta ja teksti ”Hyvää 
yötä, rakas”. Perusteluissa Kertun 
ja Kåren kuvan todettiin muun 
muassa tuovan kaihoisan mielen, 
koska ”siihen liittyy niin paljon”. 

Toiseksi eniten sai ääniä isän-
päivän kansikuva futaavasta is-
kästä. Piirroksen teki 4-vuoti-
as Sampo Pyhän Andreaan kir-
kon päiväkerhossa. Siitä jäi vain 
äänellä jälkeen Minna Kolista-
jan ottama tunnelmallinen kuva 
Hailuodon kirkosta. 

Syksyllä juhlittiin 
hääpäivää
– Eipä se arki ole paljon muuttu-
nut, toteaa 92-vuotias Kåre Savu-
koski kysymykseen, mitä kuuluu 
nyt, liki vuoden jälkeen edellises-
tä haastattelusta.

Kadulla ei ole tultu pysäytte-
lemään, mutta Tuirankartanon 
hoitajilta, muilta asukkailta ja 
heidän omaisiltaan on tullut hy-
vää palautetta jutusta. 

Lokakuussa Kertulla ja Kårel-
lä oli kuitenkin juhlan paikka, 
kun he viettivät 65-vuotishääpäi-
väänsä. 

– Muistan hyvin vihkipäiväm-
me. Silloin vielä poltin, ja siinä 
tupakalla mietiskelin, että miten-
köhän tuo ensimmäinen vuosi 
naimisissa menee. Ja nyt niitä sit-
ten on takana jo 65, Kåre hymäh-
tää ja katsoo vieressä hymyilevää 
vaimoaan hellästi. 

Suurimman osan yhteises-
tä elämästään Kalajoella asunut 

pariskunta kaipaa sinne jäänyt-
tä kotitaloaan. 

Kerttu puistelee päätään pit-
källe automatkalle, mutta isän-
nällä tekisi mieli käydä tarkista-
massa paikat. Tytär ja vävy siel-
lä käyvät tämän tästä, mutta ei se 
ole ihan sama asia. 

– Olisihan se asiallista pääs-
tä käymään kotona. Muutama 
vuosi sitten siellä kävimme. Sil-

loin saimme matkaan tukea so-
taveteraaniyhdistykseltäkin, Kå-
re muistelee.

Keväälle 
toiveissa reissuja
Arkeen kuuluu lauluryhmä maa-
nantaisin ja muut Tuirankarta-
non harrastehetket. 

– Kesällä me ulkoillaan paljon 
ja täällä järjestetään omat piha-

juhlatkin.
200 metrin päässä veteraani-

en palvelutalossa asuva Kåre käy 
yhä katsomassa Kerttua kahdes-
ti päivässä. Kovina pakkaspäivi-
nä hän ei mene välillä kotiinkaan, 
vaan ottaa päivälevon oleskelusa-
lin sohvalla. 

– Mutta jos mummu valvoo, 
niin silloin pitää olla vaarinkin 
vieressä, Kåre toteaa.

Yhdessä kuunnellaan musiik-
kia, ja Jari Sillanpää on yhä pa-
riskunnan suosikki. Tytär tie-
tää kertoa, että maaliskuussa Sil-
lanpää saapuu Ouluun. Jos voi-
mat sallivat, silloin Kerttu ja Kå-
re nähdään varmaan eturivissä.

eLSI SaLOvaara

E l s i  S a l ovaa ra

Kåre ja Kerttu Savukoski viettävät yhä suurimman osan päivästä yhdessä.


