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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Joka vuosi noin 15 000 parantumattomasti sairasta suo-

malaista tarvitsisi saattohoitoa. Kuitenkin vain murto-

osa heistä saa elämän loppuvaiheen laadukasta hoi-

toa ja tukea.

Suomessa eivät täyty suositukset, joita Euroopan unioni 

ja Maailman terveysjärjestö antavat inhimilliselle kuolemal-

le ja kärsimyksen lievitykselle. Toteutumatta jää myös sosi-

aali- ja terveysministeriön suositus, että oikeus hyvään saat-

tohoitoon on jokaisella kuolevalla ihmisellä – ei vain sairaa-

lassa vaan myös kotona, palvelutalossa ja vanhainkodissa. 

Saattohoito lievittää oireita, tukee hoidettavaa ja tämän 

läheisiä.

”Jokaisella on oikeus arvokkaaseen kuolemaan. Kenen-

kään meistä ei pitäisi joutua kuolemaan kärsien tai jäädä 

yksin tilanteessa, jossa raja näkyy, mutta matkaa vielä on”, 

sanoo piispa Samuel Salmi, tämänvuotisen Yhteisvastuuke-

räyksen esimies.

Viime vuoden lopulla ilmestynyt kirja ”Saattohoito kuo-

levan tukena” pitää pehmeiden kansiensa välissä viisaita 

ajatuksia saattohoidosta, kuolemasta, läheisen roolista ja 

menetyksen kohtaamisesta. Esimerkiksi sen, että saattohoi-

toa ei pidä mieltää pelkästään oirehoidoksi eikä kuolemaa 

vain lääketieteelliseksi tapahtumaksi.

”Kun ihminen kuolee, hänen tulee saada toteuttaa 

kuolevan rooli, joka sisältää jäähyväisten jätön, henkisen 

perinnön jättämisen ja arvokkuuden”, kirjoittaa Juha Hän-

ninen 20 vuoden saattohoitolääkärinä toimineen koke-

muksella.

"Hyvän saattohoidon tavoitteena on lähtörauha", tiivis-

tää puolestaan kirjan toimittanut rovasti, psykoterapeut-

ti Kirsti Aalto.

Hänen mukaansa surusta ei ole oikotietä, sen läpi on 

uskallettava kulkea. Matka on pitkä, eikä kukaan ulkopuo-

linen voi määritellä toisen surun kestoa. 

Mutta toista voi auttaa eteenpäin myötätunnollaan, 

kysymyksillään ja lämmöllään, Aalto muistuttaa.

Saattohoidon tavoitteena on lähtörauha

Muut mediat
Pyhää Vihaa täynnä läiskyvät oikeaop-
pisten sanan säilät. Tuomarin kelpaa tuo-
mita, kun tietää, mikä on oikein ja totta. 

Näitä totuuden tietäjiä on ollut maail-
massa kautta aikojen. Heidän ansiostaan 
on päitä pudonnut, ihmisiä teloitettu ja 
saatu aikaan sotaa ja katastrofia. Totuu-
den hinta on kallis. Totuuden torvia on 
majaillut niin kirkossa kuin parlamentis-
sa, kodeissa, kouluissa ja torikokouksis-
sakin. (…) 

Piispa Juha Pihkala neuvoi aikanaan 
meitä nuoria pappeja, ettei ole niin tär-
keää olla aina oikeassa. Ymmärtäminen 
on paljon merkittävämpää. Ihminen, jo-
ka omistaa totuuden, on vaarallinen. To-
tuuden vartija unohtaa armon ja rakkau-
den, koska hänen totuutensa on se oikea.

  Kappalainen Anna-Mari Kopo  
Kirkonseutu-lehdessä 22.1.

En KOSKaan pääse täysin eroon maa-
ilmanlopusta. Se johtuu helluntailaises-
ta taustastani. Enää en säikähdä tullessa-

ni kello väärässä ajassa tyhjään kirkkoon 
enkä ryntää puhelimeen soittamaan hurs-
kaimmalle tuttavalleni – ihan vain tar-
kistaakseni, ettei ylöstempaus ole iske-
nyt. Silti aihe herättää minussa loputon-
ta kiinnostusta. 

   Toimittaja Freija Özcan  
Sana-lehdessä 23.1.

KySyMyS Ei tOdEllaKaan ole ihmisen 
jumalkaipuun katoamisesta. Se on ja py-
syy meissä. Nyt on vain niin, että läntisen 
ihmisen usko omaan kaikkivoipaisuuteen 
astuu uskonnonkin alueelle. (…) 

Onhan se kieltämättä erikoista, että 
kaiken hallitsevan ihmisen pitäisi tun-
nustaa oma kykenemättömyytensä pe-
lastaa itsensä ja vieläpä suostua alistu-
maan armahdettavaksi, pääsemään tu-
levaan elämään vain ja ainoastaan usko-
malla Jeesukseen.

   Päätoimittaja Hannu Nyman 
Sana-lehdessä 23.1.

 aatoksia

Posti-irja 

Seurakuntatyöhön aikovat teolo-
gian opiskelijat saavat sielunhoi-
don koulutusta käytännöllisissä 
harjoituksissa ja harjoitteluseu-

rakunnassa.  
Taitaa olla niin, että työ tekijään-

sä neuvoo. Koen, että valmiiksi en ole 
tullut, vaikka virkavuodet ovat ta-
kanapäin.

Sain oppia sieluhoitoa Posti-Irjalta 
keskikoulupoikana. Posti-Irja oli kol-
mikymppinen talontytär. Hän kantoi 
postia joka toinen päivä suuren jär-
ven rantamien taloihin, yhteen saa-
reenkin. 

Hän lähti aamuvarhaisella liikkeel-
le polkupyörällä, veneellä 
tai jalan, talvisin hiihtä-
en. Pääpostissa hän lajitte-
li reppuunsa talojen postin 
ja lähti jakamaan sitä talo 
talolta. 

Posti-Irja antoi käytän-
nöllisiä harjoituksia lä-
himmäisen kohtaamises-
ta. Postinkantaja oli toi-
vottu vieras. Kahvipöytä 
oli katettu valmiiksi, ruo-
ka-aikana ohjattiin pöytään. 

Irjalla oli papin vatsa,  päivää koh-
ti kertyi kahvia kymmenet kupilliset. 
Irja kyseli voinnit, toi terveiset edelli-
sistä taloista, nauroi iloisesti niin että 
ilo tarttui muihinkin. 

Eräässä talossa nainen makasi sän-
gyssä masentuneena. Posti-Irja istah-
ti sängyn reunalle, otti kädestä, kehui 
masentuneen kauniit hiukset ja muut-
kin hyvät puolet ja katso: kohta nainen 
nousi vuoteesta ja alkoi keittää kahvia.

Isossa harmaassa talossa oli pelot-
tava isäntä, sodassa invalidisoitunut. 
Hän saattoi tempaista kiväärin seinäl-
tä, jos taloa lähestyi ei-toivottu vieras. 
Postinkantajalle isäntä oli itse ystäväl-
lisyys, ei olisi päästänyt Irjaa millään 
jatkamaan kierrostaan. 

Kohta tultiin taloon, jonka portail-
la oli emäntä vastassa. Hän ilmoitti, 
että ukko kuoli juuri ja pyysi Irjaa vei-

saamaan virren. Irja as-
tui rohkeasti vainajan 
vierelle. 

Emäntä nykäisi laka-
nan kasvoilta ja Irja al-
koi laulaa: ”Nukkua hän 
salli vihdoin vaivatun ja 
väsyneen, riennän mie-
lelläni silloin haudan 
poveen tyveneen. Ko-
valta ei tunnu lauta, jol-
le minut lasketaan, ah-

das ei myös ole hauta, johon minut 
suljetaan.” Kahvia juotaessa Irja loh-
dutti emäntää muistelemalla vainajan 
hyviä puolia.

Illalla vietiin viimeinen posti lah-
den toiselle rannalle. Irja paneutui 
sinkkusisarusten osaan, perheenäidin 
huoliin ja vanhaa isää hoitavan naisen 
päivään.

Kun Posti-Irja tuli vihdoin kotiin, 
siellä odotti iltanen, jonka ääressä 
hän kertoi äidilleen ja veljelleen päi-
vän kuulumiset.

Tämä ei ole muistokirjoitus. Posti- 
Irja on oikeasti olemassa ja voi hyvin.

Erkki Piri
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

Oulussa nauttiva rovasti

irja kyseli voinnit, 
toi terveiset 
edellisistä 
taloista, nauroi 
iloisesti niin 
että ilo tarttui 
muihinkin. 
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Kiimingissä löydettiin  
seuraa kaipaavat vanhukset
Kiimingin seurakunta 
vieraili loppuvuodesta 
noin sadan ikäihmisen 
luona. laaja 
kotikäyntikampanja ei 
olisi onnistunut ilman 
yhteisvastuukeräyksen 
tuottoa. 

Kiimingin seurakunnan 
työntekijät ja vapaaehtoi-
set tekivät loka-, marras- ja 
joulukuun aikana kotikäyn-

nin noin sadan 81–89-vuotiaan kii-
minkiläisvanhuksen luokse. 

Kyseessä oli edellisen yhteis-
vastuukeräyksen seurakunta-
kohtaisella osuudella toteutettu 

hanke.
Diakoni Erja Hahon mukaan 

kotikäyntien perusteella kiimin-
kiläisvanhusten tilanne vaikuttaa 
turvalliselta.

– Vanhukset tietävät, mistä 
apua tarvitessaan saa ja osaavat 
hakea sitä.

81–89-vuotiaita oli listalla yh-
teensä 125. Osa ei halunnut koti-
käyntiä ja osaa ei tavoitettu, mut-
ta loppuvuoden aikana ehdittiin 
kuitenkin käydä yli sadan van-
huksen luona. 

Kun kotikäyntien ajankohtia 
sovittiin, törmättiin positiiviseen 
ongelmaan.

–  Osa vanhuksista oli niin kii-
reisiä, että yhteistä aikaa oli vai-
kea löytää. Heillä oli kalentereis-

saan monenlaista menoa kyläi-
lyistä autokaupassa käymiseen, 
Haho iloitsee.

Toisessa ääripäässä olivat yk-
sinäiset vanhukset, joilla ei ol-
lut juurikaan omaisia tai lähei-
siä. Heitä on kotikäyntikierrok-
sen perusteella Kiimingissä kui-
tenkin aika vähän. 

Yhdeksänkymppiset  
viihtyvät kotona
Alle kaksikymmentä vanhusta 
toivoi, että seurakunnan työnte-
kijä kävisi heidän luonaan jatkos-
sakin.

–  Toiveet kirjattiin ylös ja osa 
kotikäynneillä mukana olleis-
ta työntekijöistä sopi saman tien 
tulevistakin vierailuista, Haho 

kertoo.
Seurakunnan työntekijät ja 

vapaaehtoiset kysyivät kotikäyn-
neillä myös, mitä toimintaa seu-
rakunta voisi vanhuksille tarjota. 
Osa haastateltavista kertoi käy-
vänsä eläkeläisten kerhossa, toi-
veita muusta toiminnasta ei juu-
rikaan esitetty.

–  Vastausten perusteella näyt-
tää, että mitä lähemmäs 90 vuo-
den ikää ihminen tulee, sitä 
enemmän hän viihtyy kotona.

Hahon mukaan kampanjan 
aikana nähtiin, miten tärkei-
tä kotikäynnit vanhusten luona 
ovat. 

Seurakunnan resurssit koti-
käyntien tekemiseen ovat kuiten-
kin vähentyneet. Siksi kotikäyn-

tejä onkin Hahon mukaan tarkoi-
tus kohdistaa niille, jotka niiden 
tarpeessa eniten ovat, eikä tehdä 
niin sanotusti ”kotikäyntejä koti-
käyntien vuoksi”. 

Kotikäyntikampanjan avul-
la saatiin nyt kartoitettua, ketkä 
vanhuksista ovat vierailijan tar-
peessa. 

Työntekijän palkkaamisen 
hankkeeseen mahdollisti seura-
kunnan yhteisvastuukeräyksen 
osuus.

–  Ilman palkattua työnteki-
jää näin laajojen kotikäyntien te-
keminen ei olisi ollut mitenkään 
mahdollista, Haho tietää.

kATi LUOMA

Hilkka Väli sai seurakunnaltaan lahjaksi jalkahoidon

Hilkka Välin 
keittiössä ei 
tarvittu järeitä 
työkaluja. Jalat 
ovat hyvässä 
kunnossa, kehuu 
jalkojenhoitaja 
Salla Juutinen.

– Voi kauhea, onpa paksu kynsi! 
Pitääkö ihan kirves hakea, vitsai-
lee Hilkka Väli.

Oululainen Väli istuu keitti-
össään, jonka lattialle on levitet-
ty iso suojamuovi.

Yhdellä tuolilla istuu Hilkka, 
toiselle on nostettu Hilkan jalat, 
jotka on jo liotettu pesuvadilli-
sessa jalkakylpysuolalla höystet-
tyä vettä.

Kolmannelle tuolille jalkahoi-

taja Salla Juutinen on levittänyt 
työssä tarvitsemiaan välineitä.

Meneillään on jalkahoito, jon-
ka Väli sai lahjaksi Karjasillan 
seurakunnalta.

Karjasilta käytti Yhteisvas-
tuukeräyksen 2013 seurakunnal-
le jäävän osuuden kokonaisuu-
dessaan tarjotakseen jalkahoidon 
30 kotona tai laitoksessa asuvalle 
vanhukselle.

– Ei minulla varmaan ihan 

kauheimmat jalat kumminkaan 
ole? Väli kysyy.

– Ihan hyväkuntoiset nämä 
ovat. Teillä ei kyllä ole yhtään ko-
vettumia, Juutinen kehuu.

– No saan sitten sanoa kiitok-
set miniälle, joka on hoitanut 
jalkojani, Väli tuumaa ja kertoo 
ilahtuneensa valtavasti kuultuaan 
jalkahoidosta.

– Olen huono lähtemään jal-
kojenhoitoon, kun en yksin pys-

ty liikkumaan ruoka-kauppaan-
kaan.

Salla Juutinen kuljettaa työ-
kalupakkiaan koti- ja laitoskäyn-
neille.

– Lähteminen on monelle 
ikäihmiselle vaikeaa, hän tietää.

Hilkan jalat on liotettu ja ras-
pattu, kynnet lyhennetty. Lopuk-
si laitetaan rasvaa.

– Rasvaa ei muuten saa jäädä 
varpaiden väliin, etteivät ne ru-

pea hautumaan. Hautuneiden 
varpaanvälien hoidossa auttaa 
puhdistettu lampaanvilla, Juuti-
nen vinkkaa.

Jalkojenhoitaja vetäisee Hil-
kalle vielä villasukat jalkaan ja 
kerää työkalunsa laukkuun.
– Kiitoksia oikein paljon – var-
paatkin huiskuttavat! Hilkka Vä-
li sanoo tyytyväisenä.

MiNNA kOLiSTAJA

Olen huono 
lähtemään 
jalkojenhoitoon, 
kun en yksin pysty 
liikkumaan ruoka-
kauppaankaan.

Hilkka Väli

M inna Ko l i s t a ja
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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
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Leikkaa talteen!

Tämä on se päivä, kun 
kaikki odotamme uut-
ta perheenjäsentä. Aja-
tukset pyörivät lapsen-

lapsen synnytyksessä, jota äiti 
itse on jo odottanut hartaasti. 

Onni, ensimmäinen lap-
senlapsemme, tietää äidin 
odottavan vauvaa, vaikka se 
todellisuus kyllä hänelle pal-
jastuu vasta vauvan tultua. 

Muistelen aikaa vajaa pari 
vuotta sitten, kun odotimme 
Onnia, kaikki kävi silloin niin 
nopeasti. Reippaalla mielellä 
tyttäreni lähti aamulla mie-
hensä kanssa sairaalaan. 

Uskon, että kaikki menee 
hyvin ja pian uusi vauva on 
perheessä. Se on Jumalan lah-
ja, jonka puolesta me kaikki 
olemme rukoilleet.  

Toivon sydämestäni, et-
tä vanhemmat tuovat raken-
tavalla ja lapsia rakastaval-
la tavalla Jeesusta heidän elä-
määnsä. Se on suurin rakkaus 
ja tärkein asia elämässä, ja sii-
tä meidän kaikkien olisi huo-
lehdittava. 

Nuorena on paljon kiireitä, 
ja monesti haluamme heittää 
nämä hengelliset asiat sivuun, 
mutta Jumala rakkaudessaan 
meitä kutsuu ja toivoo mei-
dän vastaavan kyllä. Ajattele 
sitä, että sinua varjellaan, suo-
jellaan ja johdatetaan. Älä py-
ri näkemään tietä kauas etee-
si, ota askel kerrallaan, opeta 
ja samalla itsekin opit.

Ilta kuluu ja odotan, eiköhän  
pian ala tapahtumaan?

Voi, voi, Raamattu sen myös to-
distaa, kivulla sinun pitää lapsesi 
synnyttämän. Rakkaus tulevaan 
lapseen unohtaa kaikki kivut. Kii-
tos Jeesus, että autat lastani tus-
kassa ja maali on jo näkyvissä.

Ilta ja odotus jatkuu, en mal-
ta olla isälle lähettämättä viestiä, 
että mikä on tilanne ja pyydän il-
moittamaan vapauttavaa viestiä. 
Tätä odottaa jo enemmän kuin 
lapsi joulupukkia.

Lopulta uni voittaa odottajan, 
kunnes säpsähdän hereille puhe-
limen viestiin. Onni on saanut 

pikkuveljen 25.1. kello 02.11 ja 
paino 3074 grammaa. Juma-
lalle kiitos! Saan nähdä vielä 
ihanan kuvan lapsesta. Vas-
taan unissani viestiin ja toivo-
tan heille kaikkea hyvää ja Ju-
malan siunausta.

Olkaa rohkeat luottaen ja 
turvaten kaikessa Herraan tah-
toon. Hän kyllä pitää luoduis-
taan huolen. Ja elämä jatkuu, 
joskus on huolia, mutta muis-
ta, että aurinko paistaa taas jäl-
leen, kuten tällä hetkellä. 

kAri kOUvA
 pappa ja iskä

Raamattu ja Kuolleitten kirja

Ruoka, juoma ja vaatteet 
kuuluvat ihmisen elä-
mään. Jos nämä kol-
me puuttuvat ihmisel-

tä, tai jokin niistä, seuraukse-
na on kuolema.  Lähimmäisen 
auttaminen juuri näissä perus-
tarpeissa sisältyy myös Jeesuk-
sen opetukseen Hänen seuraa-
misestaan (Matt.25). 

Jumalan palveleminen to-
teutuu lähimmäisen rakkau-
tena, josta Jeesus muistut-
taa kuulijoitaan monta kertaa. 
Auttaminen perustarpeissa on 
inhimillistä ja itsestään selvää, 
mutta synnin takia meitä jou-
dutaan muistuttamaan siitä 
jatkuvasti. 

Siksi myös Raamatussa täs-
tä kirjoitetaan monissa koh-
din, sekä Vanhassa testamen-
tissa että Uudessa testamentis-
sa. Sydämen sulkeminen autta-
miselta sulkee meidät pois Ju-
malan yhteydestä ja tuo muka-
naan tuomion!

Juhani Iisakan (RT nro 42/ 
Alaston rovasti) esille ottama 
kohta Kuolleitten kirjasta liit-
tyy myös elämän perustarpei-

siin, tosin toisella tavalla. 
En tunne tuota teosta kovin-

kaan tarkkaan, mutta esimer-
kiksi Osiris-taru pyrkii selittä-
mään Egyptin (maailman) ole-
massaoloa ja sen elinolosuhtei-
ta. Osiris-jumala sai hallitta-
vakseen ylä-Egyptin, joka oli 
hedelmällistä ja viljavaa seutua. 

Ei siis ole ihme, että "hän" 
(= ylä-Egypti) ruokki nälkäiset, 
juotti janoiset ja vaatetti alasto-
mat eli ihmisillä oli perustar-
peet kunnossa.

Kuolleitten kirjan vanhim-
mat osat ajoittuvat (n. 3000 
eKr) patriarkkojen aikaan 
(Aabraham). Samaan aikaan 
liittyy Raamatussa Jobin kirja. 

Kun Jobia kohtasi valta-
va onnettomuus, vieraiksi tul-
leet kolme miestä syyttivät on-
nettomuudesta Jobia itseään 
(vaikkakin syyttä) sanomal-
la muun muassa seuraavaa: "Et 
antanut nääntyvälle vettä juo-
da, ja nälkäiseltä kielsit leivän." 
(Job.22:7) 

Jeesuksen sanat vuositu-
hansia myöhemmin muistut-
tavat tästä ja jo luomisessa ih-

missydämeen istutetusta "lais-
ta" (esim. Room.2:11–16), jossa 
toisen auttaminen kuuluu in-
himillisyyteen, kun taas autta-
matta jättäminen on rakkaude-
tonta ja näin saa osakseen ran-
gaistuksen. 

Tästä muistuttivat aika-
naan sekä profeetat Vanhas-
sa testamentissa että myöhem-
min apostolit Uudessa testa-
mentissa. 

 Ihmiskunnan etääntymi-
nen Jumalasta saavuttaa huip-
punsa (Raamatun mukaan) lo-
punaikoina, siis "juuri" ennen 
Jeesuksen paluuta, siten, että 
"... laittomuus pääsee valtaan 
ja useimpien rakkaus kylme-
nee!" (Matt.24:12). 

Kysymyksessä on siis luo-
puminen Jumalan käskyistä 
ja itsekkyyden lisääntymisestä 
(esim. 1 Joh.3:4). Juuri tähän 
yhteyteen Jeesus liittää jatkona 
olleen muistutuksen nälkäisten 
ruokkimisesta, janoisten juot-
tamisesta jne. 

MArTTi HEiNONEN
kappalainen Haukiputaalta

luottamus odotuksessa
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Blair: Uskonto 
konfliktien 
keskiössä 
Iso-Britannian entinen pää-
ministeri Tony Blair kirjoittaa 
The Observer -lehdessä, että tä-
män hetken konfliktien keski-
östä löytyvät ideologisten ero-
jen sijaan uskonnolliset eri-
mielisyydet. Blairin mukaan 
Lähi-idän ja maailman rauhaa 
rakennetaan koulutusta ja su-
vaitsevaisuutta lisäämällä.

Blair viittaa kirjoitukses-
saan viime aikojen konfliktei-
hin muun muassa Syyriassa, 
Egyptissä ja Thaimaassa. 

"Vaikka jokaisella yksilöl-
lä on toki omakohtaisesti ko-
ettuja vääryyksiä ja syitä väki-
vallalle, on kaikissa näissä kon-
flikteissa yksi yhteinen tekijä: 
uskonto. Terroritekoja moti-
voivat henkilöt käyttävät us-
kontoa väärin. Se on uskonnon 
vääristymä", Blair kirjoittaa.

Koirat pääsevät 
messuun 
yhdysvalloissa
Yhdysvaltain Marylandissa si-
jaitseva metodistikirkko järjes-
tää tämän viikon sunnuntaina 
ensimmäisen jumalanpalve-
luksensa, johon koirat ovat ter-
vetulleita. Koiramessu on tar-
koitus järjestää säännöllises-
ti kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina, kertoo amerikkalai-
nen koiranomistajien verkkosi-
vusto Life With Dogs.

Idea tuli Wisconsinissa si-
jaitsevasta kirkosta, joka toi-
votti koirat tervetulleiksi jo 
viime vuonna. Kirkot toivovat 
saavansa uusia kävijöitä eläin-
rakkaista.

Jumalanpalveluselämän 
asiantuntija Terhi Paananen 
Kirkkohallituksesta arvioi, että 
koiramessu voisi toteutua Suo-
messakin.

– Luomisen teologiassa aja-
tellaan Jumalaa luojana, ja luo-
miseen kuuluvat myös eläimet. 
Varhaisnuorisotyön puolella-
han järjestetään lemmikkiker-
hoja. Jumalanpalveluskin voi-
taisiin järjestää, ehkä ulkona. 

– Jos kirkkosaliin tuotaisiin 
säännöllisesti koiria ja kisso-
ja, siinä olisi käytännön ongel-
mia. Koirat haukkuisivat toisil-
leen ja kissat sähisisivät. Moni 
kokisi sen häiritsevänä, Paana-
nen arvelee.

Maata kiertelemässä

Nooan arkki kuvataan 
yleensä pitkänä, suippo-
kärkisenä aluksena.

Muinaisesta Mesopo-
tamiasta, nykyisestä Irakista löy-
detty 4000 vuotta vanha savitau-
lu paljastaa uusia yksityiskohtia 
Vanhan Testamentin kertomuk-
sesta liittyen Nooaan. 

Savitaulu nimittäin sisältää 
yksityiskohtaiset ohjeet siihen, 
kuinka rakentaa jättimäinen pyö-
reä vene, coracle, mukaan lukien 
ohjeet siihen, että eläimiä tulisi 
lastata kaksin kappalein. Ohjei-
den mukaan rakennettu alus oli-
si kooltaan kaksi kolmasosaa jal-
kapallokentästä.

Savitaulu oli esillä British Mu-
seumissa, ja insinöörit aikovat ot-
taa selvää, voisiko kyseisellä aluk-
sella todella purjehtia. Savitaulun 
kääntänyt, museossa työskentele-
vä Irving Finkel kirjoitti aiheesta 
myös kirjan Arkki ennen Nooaa.

Savitaulu päätyi Finkelille 
muutamia vuosia sitten eräältä 
mieheltä, jonka isä oli hankkinut 
sen Lähi-idästä toisen maailman-
sodan jälkeen. Vaaleanruskeassa, 
noin matkapuhelimen kokoisessa 
savitaulussa oli muinaista meso-
potamialaista kirjoitusta.

– Se on yksi tärkeimmistä ih-
misen koskaan löytämistä asia-
kirjoista, Finkel riemuitsee.

Nooan arkin esikuva oli pyöreä
Finkelin mukaan pyöreä vene 

on järkevä, sillä se on kevyt kul-
jettaa eikä uppoa.

Mesopotamian muinaisjään-
nösten asiantuntija Elizabeth 
Stone New Yorkin Stony Brook 
-yliopistosta kertoo, etteivät sen 
tyyppiset veneet olleet mitenkään 
epätavallisia muinaisessa Meso-
potamiassa.

Finkel tiedostaa, että hänen 
löytönsä voi aiheuttaa tyrmistys-
tä Raamatun kertomukseen us-
kovien keskuudessa.

– Jo pelkästään nuolenpääkir-
joituksista ilmi tullut babylonia-
laisten tulvamyytti herätti häm-
mennystä.

Finkel uskoo tulvamyytin siir-
tyneen babylonialaisilta juuta-
laisille maanpaossa kuudennel-
la vuosisadalla ennen Kristusta. 
Hän ei usko, että savitaulu on to-
diste Raamatussa kuvatun arkin 
olemassaolosta.

– En usko, että arkki todella oli 
olemassa, mutta monet uskovat. 
Sillä ei oikeastaan ole mitään vä-
liä, sillä Raamatun versio on ker-
tomus itsessään ja säilyy elinvoi-
maisena.

kATJA kiiSkiNEN

Lähde: Huffington Post

Vähävaraisille pienikin
säästö on tärkeä

Keskustan seurakuntata-
lon monitoimisalissa vie-
tetään tiistaisin kello 9–11 
diakonian aamua, jossa on 

tarjolla aamupalaa työttömille ja 
vähävaraisille.

Aamupalalle tullut Martti 
Alkku kertoo käyvänsä diakoni-
an aamussa joka tiistai.

– Paitsi silloin, jos olen rouvan 
luona. Hän on kuitenkin kaikkein 
tärkein, mies hymyilee.

Monet tulevat diakonian aa-
muihin paitsi syömään myös ta-
paamaan tuttujaan.

Alkkukin vaihtaa kuulumisia 
tuttaviensa kanssa.

– Minulla on seurakunnassa 
paljon tuttuja, joita tapaan myös 
täällä, hän kertoo.

vapaaehtoisvoimin
murua rinnan alle
Aamupalan valmistavat vapaaeh-
toiset, jotka keittävät puurot, ka-
nanmunat, kahvit ja teet, laittavat 
esille leivät, leikkeleet ja juustot.

– Minusta on mukava auttaa 
lähimmäisiä näin omalla tavalla-
ni, sanoo Helena Uitto asetelles-
saan leikkeleitä lautaselle.

Myös puurokattilan ääressä 
touhuava Terttu Lindqvist naut-
tii toisten auttamisesta.

– Tässä saa tavata ihmisiä ja ol-
la heidän kanssaan.

Uiton ja Lindqvistin mieles-
tä monitoimisali on hyvä paikka 
diakonian aamuille.

– Täällä on hyvät tilat. Isot ik-
kunat ja sijainti katutasossa ma-
daltavat kynnystä löytää ja uskal-
tautua paikalle.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan diakoniatyöntekijä Kir-
si Karppinen kertoo, että yleensä 
ruokailijoita saapuu paikalle kol-
misenkymmentä. 

– Loppukuusta on usein ruuh-
kaa, kun työttömyyspäivärahat 
eivät ole vielä tulleet. Silloin pie-
nikin säästö ruokakustannuksis-
sa on tärkeä.

Kävijöillä voi olla taustalla esi-
merkiksi pitkäaikaistyöttömyyt-
tä tai erilaisia elämänhallintaan 
ja terveyteen liittyviä ongelmia.

– Voi myös olla, ettei taustalla 
ole muuta kuin, ettei ole enää kel-
vannut työmarkkinoille ja odot-
telee niin sanottua eläkeputkea.

ihmisten kohtaaminen
arjessa on tärkeää
Aamupala aloitetaan hartaudel-
la. Hengenravinnon – rukouk-
sen ja virren – jälkeen voi ottaa 
aamupalaa ja istahtaa lukemaan 
lehteä tai juttelemaan ihmisten 
kanssa.

Kaikkien ei välttämättä ole 
helppo saapua paikalle, vaikka 
tarvetta edulliseen ruokailuun 
olisikin.

– Voi olla esimerkiksi sosiaa-
listen tilanteiden pelkoa, halua 
pysyä huomaamattomana. Joku 
voi pelätä, että tulee leimatuksi 
työttömäksi tai syrjäytyneeksi.

Karppisen mielestä ihmisten 
normaali kohtaaminen arjessa 
on kuitenkin tärkeää.

– Voi jutella päivän asioista, il-

moista, talvesta ja niin edelleen. 
Osalle se voi olla jopa sellainen 
työntekijän kohtaaminen, josta 
auttamisketju lähtee liikkeelle.

– Jokainen meistä haluaa tulla 
jotenkin kohdatuksi ja sitä kaut-

ta saada tuntea olevansa elossa ja 
oikea ihminen.

kATJA kiiSkiNEN

 Jokainen meistä 
haluaa tulla jotenkin 
kohdatuksi ja sitä 
kautta saada tuntea 
olevansa elossa.

Kirsi Karppinen
diakoniatyöntekijä

Martti Alkulle maistuu 
aamupuuro. Hän on tuttu 

kasvo diakonian aamuissa.

aamupalat ja ateriat työttömille 
ja vähävaraisille 

Maanantaisin
Aamupala klo 10–11, Kolamäen kerhohuone (Kiertotie 15).

Aamupala klo 10–11, Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).

Aamupala klo 10.30–12, Myllyojan seurakuntatalo (Koivumaantie 2).

Ateria klo 11–12, Jäälin kappeli (Rivitie 9). Hinta 3 euroa. 

Tiistaisin
Aamupala klo 9–11, Keskustan seurakuntatalo (Isokatu 17).

Aamupala klo 9.30–10.30, Yli-Iin seurakuntatalo (Kirkkokuja 4).

Keskiviikkoisin
Aamupala klo 10–11, Tuiran kirkko (Myllytie 5).

Ateria klo 11–12, Heinätorin seurakuntatalo (Aleksanterinkatu 71). 

Hinta 2 euroa.

Torstaisin 

Aamupala klo 9–10, Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6).

Ateria klo 12–13, Rajakylän seurakuntakoti (Tervakukkatie 2).

Hinta 2 euroa. 

Perjantaisin
Aamupala klo 9–10, 

Diakoniset erityispalvelut 

(Taka-Lyötyn katu 4).

Ateria klo 12–13, 

Pyhän Luukkaan kappeli 

(Yliopistonkatu 7).

Hinta 2 euroa. 
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

anna 
palautetta

www.facebook.com/rauhantervehdys
www.rauhantervehdys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Limingan seurakuntatalo
2.2.2014 klo.14.00
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 30.1. klo 18.00 seurat Pattijoen pappi-
lassa, su 2.2. klo 14.00 Koskelan seurakuntatalolla, Koskelantie 86, Oulu, 
ti 4.2. klo 18.30 seurat ja vuosikokous Elli Pyhäluodolla, Murrontie 11, 
Utajärvi 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 30.1. klo 19.00 Mirjam Larinkarilla, 
Toivoniemessä, Toivoniementie 12 as 41, Oulu
Siioninvirsien Juhlasunnuntai su 16.2 Nivalassa: klo 10.00 messu kirkos-
sa, klo 13.00 Kansanveisuut kirkossa, klo 15.00 Juhlakonsertti kirkossa 
(mukana 15 kuoroa)
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

 Oulun seudun 
Israelin Ystävät
VUOSIKOKOUS
Ti 11.2. klo 18 Heinätorin srk-kodin 
kerhohuone, Aleksanterink. 71
Esillä sääntöjen mukaiset asiat. 
Tervetuloa!                    Johtokunta

Pe 31.1. klo 18:30  
Varhaisnuortenilta.
Su 2.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 5.2. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

La 1.2. klo 10. Naisten lauantain 
aamukahvit. Perheterapeutti  
V. Laurila: Paikkani sisarusparvessa.
Seurat su 2.2. klo 14. Jenni Siljan-
der, Petteri Tuulos.
Raamattupiiri ma 3.2 klo 14 +  
klo 18.30 3K, R. Kemppainen: Minä, 
mä ja meitsi.
Op/Na-ilta 6.2. klo 19. Niko Ranta-
nen. Halunen p. 0400 834 486. 

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Paikkoja avoinna

hautauspalveluja

Oulun seurakuntayhtymä hakee

kesä- ja kausityöntekijöitä
Hakuaika 3.2.–17.2.2014 klo 15 mennessä.  

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Inkerinsuomalaisen kuvataide-
opettajan  Malla Inkeri Juu-
man näyttely on esillä Oulun 

NNKY:n tiloissa (Isokatu 15). 
Näyttely on avoinna 20.2. saak-
ka.

Jäälissä asuva, Laatokan Kar-
jalasta kotoisin oleva Juuma esit-
telee näyttelyssä omia taulujaan 
(kuvassa) ja puuveistoksiaan.

Heti perään tilan ottaa hal-
tuun Oulussa asuva kiinalainen 
Judy Song, jonka maalauksia ja 
kalligrafeja on esillä 24.2.–23.3.

– Maahanmuuttoon liittyvä 
keskustelu keskittyy usein liiak-

Maahanmuuttajanaisten osaamista 
esillä Oulun keskustassa

si siihen, mitä uussuomalaiset ei-
vät osaa, sanoo toiminnanohjaaja 
Riitta Hirvonen.

Hänen mukaansa Oulun NN-
KY ryhtyi järjestämään näytte-
lyjä, kun yhdistyksen ryhmissä 
huomattiin eri kulttuureista tu-
levien naisten lahjat, taidot ja ha-
lu päästä kiinni suomalaiseen yh-
teiskuntaan, 

Näyttelyihin voi tutustua arki-
päivisin kello 10–15. 

– Kun Isokatu 15:ssä palaa va-
lot, näyttelyyn voi tulla tutustu-
maan. Osa tauluista on esillä näy-
teikkunassa.

Oulun Vanha Musiikki 
-konserttisarja toteute-
taan tänä vuonna talkoo-

voimin. Vierailevaa ulkomais-
ta kapellimestaria lukuun otta-
matta kaikki festivaalin taiteili-
jat esiintyvät ilmaiseksi.

Konsertit järjestävä Oulun 
Seudun Vanha Musiikki ry on 
samalla päättänyt, että kaikkiin 
konsertteihin on yleisöllä vapaa 
pääsy.

Mielikuvituksellista  
viulumusiikkia
Konserttisarjan avaukseksi ba-
rokkiviulisti Antto Vanhala soit-
taa lauantaina 1.2. mielikuvituk-
sellista viulumusiikkia 1600-lu-
vun alkupuolelta, jolloin viulus-
ta tuli virtuoosien soitin. Cem-
baloa ja urkuja Oulun tuomio-
kirkon konsertissa soittaa hänen 
puolisonsa Saara Vanhala.

Oululainen lauluyhtye Cap-
pella pro Vocale tulkitsee Neit-
syt Maarian mysteerejä laula-
en renessanssiajan latinankieli-
siä messuja iltapäiväkonsertis-
sa sunnuntaina 2.2. Oulun tuo-

miokirkossa. 
Ohjelmassa on myös 1200-lu-

vun laudoja, hengellisiä lauluja.
Oululainen huilisti Pekka El-

silä ja Kanadasta Ouluun emig-
roitunut nokkahuiluvirtuoosi 
Stephanie Archer ottavat mittaa 
toisistaan maanantaina 3.2. Ou-
lun lääninhallituksen talossa. 

Pekka Elsilä jatkaa urakkaan-

sa heti tiistaina 3.2. soittaen Oulu 
Consort -yhtyeen solistina Jean-
Philippe Telemannin huilukon-
serton Oulun tuomiokirkossa. 
Konsertin johtaa Antto Vanhala.

Taidekoululaiset  
musisoivat tuomiokirkossa
Sarjan viimeisessä konsertissa 
perjantaina 7.2. italialainen ka-
pellimestari Maurizio Colasanti 
kouluttaa Oulunsalo Ensemblen 
ja Oulunsalon taidekoulun kama-
riorkesterin soittajia italialaisen 
barokkimusiikin salaisuuksiin. 

Solisteina laulavat sopraano 
Virve Karén ja kontratenori Pau-
lus Sipilä.

Oulun Seudun Vanha Musiik-
ki ry perustettiin keväällä 2009. 
Se järjestää vuosittain konsertti-
sarjan helmikuun ensimmäisellä 
viikolla ja päivän mittaisen Mu-
siikkisalongin elokuussa. 

Yhdistykseen kuuluu pari-
kymmentä Oulun seudulla asu-
vaa barokki- ja renessanssimu-
siikkiin erikoistunutta taiteilijaa.

Viikon verran vanhan 
musiikin ilmaiskonsertteja

Italialaiskapellimestari Maurizio 
Colasanti johtaa Oulunsalo 
Ensemblen ja Oulunsalon taidekoulun 
kamariorkesteria Oulun tuomiokirkossa.
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Jussi teki minuun lähtemättömän vaikutuksen 
jo tuiralaisessa tarhassa 80-luvulla. Pyöreässä 
ruokailupöydässä hän nappasi pikkulusikkani, 
ennen kuin ehdin aloittaa ruusunmarjakiisse-

lin syömisen. Kun hain kiltisti uuden lusikan, hän 
otti senkin. Ja vielä seuraavankin.

Kolmannella luokalla Jussi oli yhä kova jätkä. 
Hän ei ollut samalla luokalla, mutta riepotteli usein 
välitunnilla meidän luokallamme ollutta kiltin nä-
köistä poikaa, Jarkkoa. Se sai hengitykseni kiih-
tymään ja hampaani puristumaan yhteen ja ehkä 
muistin vielä ruusunmarjakiisselinkin. 

Mietin, mitä Anni Polvan Tiina-kirjojen sanka-
ritar siinä tilanteessa tekisi. Jos olette lukeneet Tii-
noja, tietänette, mitä seuraavaksi tapahtui. Menin 
poikien viereen ja sanoin Jussille: ”Jätä se rauhaan.” 

Seuraavassa hetkessä Jussi oli nostanut minut 
toppatakin kauluksista ilmaan niin, että neonväri-
nen tupsupiponi luisui takaraivolle. 

Olen vieläkin ylpeä teostani. 
Neljännellä luokalla pääsin tekemään lähempää 

tuttavuutta viidesluokka-
laisen Jukka-Pekan kans-
sa. Hän oli vielä kovempi 
ja pelottavampi kuin Jussi. 
Jukkis otti tavakseen irvis-
tellä minulle välitunneilla 
vuorenvalloituksen lomas-
sa. Irvistin takaisin. Mitä 
muutakaan olisin voinut tehdä, hymyilläkö?

Jos tunsitte Jukkiksen tai hänen hengenheimo-
laisiaan, voinette arvata, mitä tapahtui koulun ul-
kopuolella seuraavalla viikolla. Sain nyrkistä tällin 
leukaperiini.

Hieman se toki kihelmöi, mutta silti toivon, että 
osaisin vieläkin irvistää. Että nyt, aikuisena, puut-
tuisin jokaiseen näkemääni vääryyteen – kohdistui 
se sitten itseeni tai johonkuhun toiseen. 

Liian usein tulee vain hymyiltyä vienosti ja ko-
hauteltua hartioitaan, kun joku arvostelee yhteistä 
tuttavaa tai julkisuuden henkilöä tai esittää mieli-
piteen, jota en voi allekirjoittaa. 

Olen toki hyvä vaahtoamaan maailman ja yh-
teiskunnan epäoikeudenmukaisuuksista kotona, 
ja niistä on myös helppo kirjoittaa. Keskinäisessä 
kanssakäymisessä vaikeusaste nousee. Kun vastas-
sa on verbaalisesti lahjakas väittelijä tai pahimmas-
sa tapauksessa kokonainen joukkio heitä, voi pupu 
mennä pöksyyn. Osaanko asetella sanojani oikein, 
perusteella tarpeeksi hyvin?

Voisi olla terveellistä avata suunsa useammin 
kolhujenkin uhalla. Vaikka sieltä ei mitään kuo-
lematonta ilmoille tulisikaan, on-
pahan tullut ilmaistua eriävä 
mielipiteensä. Se tuntuu aina 
lopulta kumman hyvältä. 

kATi LUOMA

Sinappia

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kakaise päivä 
paremmaksi

Muut seurakunnat

toivon, että 
osaisin vieläkin 
irvistää. 

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Su 2.2. klo 11.00 EHTOOLLIS- 
JUMALANPALVELUS

Ma 3.2. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 5.2. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 31.1. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 2.2. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Teuvo Toivanen, Hannu 
Orava, Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu ja las-
tenkokous. Su 2.2. klo 17 Church@78 Internatio-
nal Service, Uusikatu 78. Ke 5.2. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Hannu Orava, Niina Vaittinen, 

Mari Keränen, Pasi Markkanen, Tapio Askeli. To 6.2. klo 12 Päiväpiiri. Opetus-
lapseuspolku jatkuu ke 12.2. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   
TERVETULOA!

Su 2.2. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 3.2. Koti- ja veljesliitto klo 13.00. To 6.2. Toivelaulujen ilta klo 17.00.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

- LUONNONRAUHAA LUONNOSSA LIIKKUJALLE -

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

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

To 30.01. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Ruuska, Hannu Murhu, aihe: Jumalan 
Sanan arvovalta. Pe 31.1. klo 18 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 2.2. klo 11 
Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints`Club, Henri Tuhkala, Petri Mettovaara, 
musiikki: Kaikkoset & co. Ke 5.2. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

• 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

Palveluja tarjotaan

La 1.2. ja 8.2. klo18-22  
Nuorten ilta Monarilla! 
Su 2.2. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. Kai Similä ja 
Jussi Pellikka.
To 6.2. klo 18 Rukousilta. 
Su 9.2. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

tornion Kaupunginteatteri 
vierailee Kempeleessä 
sunnuntaina 9. helmikuuta.
teatteri esittää 
tuolloin Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa 
maineikkaan 
esityksensä Markuksen 
evankeliumista. 

Markuksen evanke-
liumin esittäminen 
kirkkodraamana ja 
sooloteatterina alkoi 

Tanskasta noin 15 vuotta sitten 
ja levisi nopeasti kaikkialle Eu-
rooppaan. 

Suomessa aiheeseen tarttuivat 
ensimmäiseksi Tampereen Teat-
terin Paavo Liski ja Kari Hakala 
vuonna 1995. 

Perinnettä on näihin päiviin 
jatkanut Tornion kaupunginteat-
teri, jonka esitys on saanut kiitos-
ta siitä, että se on tehty esitettä-
väksi juuri kirkossa. 

Muutenkin tekotapa on ollut 
poikkeuksellinen. Ohjauksesta 
vastaa nimittäin kirkon nuoriso-
työn ohjaajiksi valmistunut opis-

Kirkkodraamaa nähdään ja kuullaan 
sooloteatterina Kempeleessä 

kelijaryhmä, sekä asiantuntijoina 
on käytetty laajasti kirkon työn-
tekijöitä.

Markuksen evankeliumi on 
lyhin uuden testamentin neljästä 
evankeliumikirjasta.

Samalla se kuitenkin sisäl-
tää eniten toimintaa ja tapahtu-
mia. Heti julkisen esiintymisen-
sä alussa Jeesus teki suuria ih-
metekoja, jotka hämmästytti-
vät kansanjoukkoja ja Jeesuksen 
seuraajia. 

Markus haluaa osoittaa, et-
tä ihmeteot tapahtuivat Jumalan 
voimasta. 

Ajan uskonnolliset johtajat ei-

vät hyväksyneet Jeesuksen teko-
ja ja opetuksia. Tämä johti väli-
kohtauksiin, jotka saivat heidät 
lopullisesti suunnittelemaan hä-
nen surmaamistaan. 

Ensimmäinen ihminen joka 
ymmärsi tämän, oli roomalai-
nen sotilas. Nähdessään Jeesuk-
sen kuolevan ristillä hän sanoi: 
”Tämä mies oli todella Jumalan 
poika.” 

Tornion Kaupunginteatterin 
johtaja Pauli Mahlamäki (kuvas-
sa) tulkitsee evankeliumin kym-
menet historialliset henkilöt. 

Markuksen evankeliumi 
sunnuntaina 9.2. kello 17 

Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa. 

Esitys kestää kaksi tuntia ja siinä 

on yksi väliaika. Vapaaehtoinen 

ohjelmamaksu on 5 euroa 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Väliajalla kahvitarjoilu. 
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 2.2. klo 8.45. Kynttilänpäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Mari Jääske-
läinen Karjasillan seurakunnasta.
Aluelähetys su 2.2. klo 9.55–12:
Kello 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Virret: 576, 126, 49, 431, 
452, 446 ja 449. Synnintunnus-
tuksena luetaan virsikirjasta teks-
ti 712.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan Oulunsalon 
kirkkoherran viran jättävän Ta-
pio Kortesluoman mietteitä vii-
meisenä työpäivänä.
Ma-pe klo 15–17 Valtakunnal-
linen luterilaisten seurakuntien 

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Toivon päivä.
Ke 5.2. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon �ohjelmassa diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotoff kertoo saat-
tohoitoon syventyvästä Ehtooleh-
to-paneelista.

radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 2.2. klo 9.45 Kynttilänpäivän 
Radiopyhäkoulun pitää lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Mari Jääske-
läinen Karjasillan seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Pattijoen 
kirkosta.

Suora lähetys Oulun tuo-
miokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.

Su 2.2. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 2.2. klo 10 messu Kokkolan 
kirkosta.
Ma–la klo 6.15 aamuhartaus, toi-
nen lähetys klo 7.50
Ma–pe klo 18.50 iltahartaus, lau-
antaisin klo 18.00

YLE Tv 1
Su 2.2. klo 10 messu Rovaniemen 
kirkosta. Yhteisvastuukeräyksen 
2014 aloitus. Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi saarnaa. 
Liturgina on kirkkoherra Jou-
ni Riipinen. Musiikki: kanttori 
Lauri Ahola, urkuri Mauri Miet-
tunen, AVE-kuoro, Rautionsaa-
ren lapsikuoro ja Klassinen seka-
kuoro. Ks. juttu s. 8.

Terveys ja Hyvinvointi

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Magneettikuvaukset
Oulussa viikonloppuisin!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 355  omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

1

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

yv-keräyksen avaus  
televisioidaan Rovaniemeltä 

Valtakunnallisen Yhteis-
vastuukeräyksen avajais-
jumalanpalvelus televisi-
oidaan sunnuntaina suo-

rana  Rovaniemeltä.
Oulun hiippakunnan piispa 

Samuel Salmi, tämänvuotisen 
keräyksen esimies, on Yleisradi-
on kädenojennuksesta iloinen.

– Televisiointi on aluepoliitti-
sen tasa-arvon ele. Ylen ohjelma-
politiikkana on ollut, että juma-
lanpalveluksia ei televisioida Vaa-
saa pohjoisempaa, mutta mielestä-
ni on vaikea hyväksyä, että suuri 
osa Suomesta jäisi jumalanpalve-
lusten televisioinnin ulkopuolelle.

– Uskon, että kaunis ja kuva-
uksellinen Rovaniemen kirkko 
kyllä kynttilänpäivänä täyttyy.

Piispa ennakoi myös, että te-
levisioinnissa keskeiseen osaan 
pääsee Lennart Segerstrålen 
vuonna 1951 maalaama isokokoi-
nen fresko Elämän lähde.

– Freskossa on kuvattuna Kris-
tus Lapin maisemassa. Se on to-

della vaikuttava työ, josta löytyy 
myös monia yhteisvastuun tee-
moja, kun teokseen oikein aja-
tuksen kanssa syventyy.

Viime vuonna suomalaiset 
lahjoittivat Yhteisvastuukeräyk-
selle 4,15 miljoonaa euroa.

Salmen mielestä ei ole olen-
naista miettiä ennakkoon, pal-
jonko tämänvuotinen keräys 
tuottaa.

 – Olennaisempaa on, että ke-
räys nostaa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun tärkeitä teemoja. 

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
televisioidaan 2. helmikuuta kello 
10 alkaen YLE TV1:llä.

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi saarnaa, liturgina 
toimii kirkkoherra Jouni Riipi-
nen. Kanttori on Maie Oksa, ur-
kuri Mauri Miettunen. Musiikis-
ta vastaavat AVE-kuoro, Raution-
saaren lapsikuoro ja Klassinen se-
kakuoro.

MiNNA kOLiSTAJA
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2. Moos. 33: 18-23
Mooses sanoi Herralle: ”Anna minun nähdä 
kunniasi.” Herra sanoi: ”Minä annan kirkkauteni 
kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi 
nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle 
tahdon ja armahdan kenet tahdon.” Herra 
sanoi vielä: ”Sinä et voi nähdä minun kasvojani, 
sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei 
jää eloon.” Sitten Herra sanoi: ”Näetkö tämän 
paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Kun 
minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut 
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni, 
kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni 
pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta 
minun kasvojani ei kukaan saa nähdä.”

1. Tim. 6: 13-16
Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus 
Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi 
todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, 
ovat todistajiani, kun kehotan sinua: hoida 
sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja 
moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme 
Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan 
tapahtua
      ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala,
      kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.
      Hän yksin on kuolematon,
      hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä.
      Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä 
voi      nähdä.
      Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

Luuk. 2: 22-33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen 
lain mukaan piti puhdistautua, he menivät 
Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, 
sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen 
poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä 
kohdusta, on pyhitettävä Herralle.” Samalla 
heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 
”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.
    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä 
mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille 
luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen 
yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, 
ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on 
nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta 
hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen 
vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, 
mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen 
käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä,
      niin kuin olet luvannut.
      Minun silmäni ovat nähneet sinun 
pelastuksesi,
      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
      valon, joka koittaa pakanakansoille,
      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, 
mitä hänestä sanottiin.

Kristus, 
Jumalan kirkkauden säteily
Ensi sunnuntaina kirkossa vietetään kynttilänpäivää. 
Tiedäthän kynttilän: kun langanpätkään laitetaan tuli, se ei sammu ennen kuin se sam-
mutetaan tai vahapuikko loppuu.
Kynttilä antaa valoa, lämmittää ja luo tunnelmaa.
Valossa meidän on helpompi nähdä ympärillemme, huomata samassa tilassa olevat toi-
set ihmiset. Valo myös paljastaa meidät sellaisiksi, mitä olemme.
Elävä tuli rauhoittaa ja lumoaa; sitä voisi tuijottaa vaikka kuinka pitkään kuten purossa 
virtaavaa vettä.
Kun mietimme kynttilän merkitystä, ymmärrämme, miksi kynttilää verrataan Juma-
lan kirkkauden säteilyksi.
Jumalan kirkkauden säteily on Jeesus Kristus, joka tuli ihmiseksi maan päälle, jotta 
ihmiset oppisivat tuntemaan Jumalan.
Jeesuksen opetukset valaisevat maailmaa kynttilän lailla, että ihmiset huomaisivat toi-
sensa, heidän hätänsä ja puutteensa ja että kaikki ”pimeyden työt”, väärät teot ja ajatuk-
set tulisivat esiin. Jeesus kertoo Jumalan rakkaudesta ja armosta ihmisiä kohtaan. 
Me ihmiset olemme syntisiä, teemme virheitä, olemme välillä laiskojakin. 
Vaikka itse tunnemme sisimmässämme huonoa omaatuntoa ja meillä on paha olla, tun-
tuu lämmittävältä kuulla lempeä ääni: Kyllä sinä saat anteeksi, laita nokka pystyyn ja 
yritä uudelleen. 
Armahtavaisuus ja anteeksianto ovat kuin liekin lämpöä palelevalle iholle.
Jeesuksen tunteminen luo kynttilän lailla tunnelmaa. Se yhdistää ihmisiä, lumoaa, vetää 
puoleensa. Siksi kaikkialla maailmassa rakennetaan kirkkoja, jonne ihmiset haluavat 
tulla. 
Toivon mukaan jokainen antaa tämän kynttilän palaa. Sitä ei pidä sammuttaa ja se kes-
tää elämän loppuun asti.
Raamatussa (1.Joh.1:5–7) sanotaan: ”Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet 
ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme 
elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä 
seuraa totuutta. 
Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toi-
siimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”

ArvO YrJöLä
diakoni, Kempeleen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 2.2.2014
Psalmi: Ps. 48: 11-15

1. lukukappale: 2. Moos. 33:18-23
2. lukukappale: 1. Tim. 6:13-16

Evankeliumi: Luuk. 2:22-33 (1. vuosikerta)
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Menot Oulun seurakunnissa 30.1.– 6.2.2014

Leikkaa talteen!

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
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: 

Tuomiokirkko: Helmi Hanne-
le Yanita Lukkarinen.
Haukipudas: Tomas Tapani 
Leinonen, Emilia Anna Adal-
miina Manninen, Esa Olavi 
Holma, Oskar William Hump-
pi, Aava Ekilja Paaso.
Karjasilta: Milo Aabrami 
Huhtala, Lukas Setti Sime-
on Kolmonen, Sofianna Sa-
ra Alessia Pehkonen, Niila 
Aukusti Perälä, Viivi Aurora 
Suomela, Iina Olivia Vinkki, 
Elle Iida Amanda Vuorjoki.
Oulujoki: Elma Eila Maria 
Hentilä, Luca Kalevi Keko-
niemi, Aava Ottilia Merta-
niemi, Viljo Heimo Valtteri 
Myllymäki.
Oulunsalo: Lenni Eevert Va-
hera, Eetu Olavi Kurikka, 
Noel Onni Aadiel Korkiakos-
ki.
Tuira: Mikail Henrik Rafa-
el Ahola, Juuso Eeli Juhani 
Eskola, Stella Adea Isabel-
la Hannila, Emilia Anna So-
fia Hämäläinen, Otto Kus-
ti Sakarias Kopperoinen, 
Neea Aino Sofia Mämmelä, 
Antto August Pohjola, Aa-
mos Artturi Rumapea, Kal-
le Luukas Siikaluoma, Oona 
Amanda Soronen, Erin Ven-
la Olivia Takalo, Oskari Jo-
hannes Tuovinen, Jenni Julia 
Turunen, Elias Kaapo Juhani 
Ukonmaanaho, Hugo Oscar 
Benjamin Ukonmaanaho, El-
la Edith Vikstedt.

Vihityt
Haukipudas: Joni Topias 
Wathén ja Heta-Maria Karo-
liina Kivioja.
Oulujoki: Niklas Sakari Luok-
kanen ja Kaisa-Maria Heikki-
lä. 
Tuira: Jari Tapani Karvonen 
ja Sari Johanna Karjalainen. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sampo Kalevi 
Kaariniemi 84, Viola Karolii-
na Kaariniemi 87, Paula Tuu-
likki Kivelä 74, Heikki Simo 
Antero Rautiainen 65. 
Haukipudas: Eila Orvokki 
Lundgren 67.
Karjasilta: Esko Oma Aarne 
Hirvonen 75, Maire Mirjam 
Karjalainen 70, Pentti Jalma-
ri Korte 66, Ella Hillervo So-
va 82, Edit Maria Tanner 88. 
Oulujoki: Meeri Vilhelmii-
na Pessinen 86, Terttu Elina 
Pulkkinen 83. 
Tuira: Aili Reeta Huusko 83, 
Ritva Marianne Juola 70, Mi-
kael Lauri Johannes Jäälino-
ja 1 pv, Toini Marjatta Karhu 
87, Lempi Lahja Mällinen 86, 
Pekka Johannes Pesälä 84, 
Aune Maria Suomela 87, Jes-
se Allan Salmela 35. 

Nopeatempoinen ja 
iloluontoinen blue-
grass valtaa Pyhän 
Luukkaan kappe-

lin lauantaina 1.2. kello 19. 
KappeLive -sarjassa esiin-
tyy tuona iltana Suomen 
tunnetuin bluegrass-yhtye 
Jussi Syrén & The Ground-
breakers. Konsertin järjes-
tävät Oulun ev.lut. seura-
kunnat, ja siihen on vapaa 
pääsy. 

Jussi Syrén & The 
Groundbreakers julkaisi 
muutama kuukausi sitten 
levyllisen gospel-musiik-
kia. Tämä yhdeksäs albumi 
There ś No Greater Message 
sisältää tyylipuhdasta blue-
grassia. 

Yhtye vaalii 1940-luvulla 
kehittyneen musiikkityylin 
perinteitä, jotka ovat pääs-

seet unohtumaan jopa Yh-
dysvalloissa, musiikkityy-
lin kotimaassa.

Jotkut sanovat, että 
bluegrass-musiikki kuolee, 
jos se ei muutu. Jussi Syrén 
on eri mieltä. 

– Jos se muuttuu liikaa, 
se ei ole enää bluegrassia! 
Bluegrass-musiikki on kuin 
kristinusko – ei ole mitään 
tarvetta muuttaa sitä.

Jussi Syrén & The 
Groundbreakers on keik-
kaillut Suomen ja Euroo-
pan lisäksi kymmenkunta 
kertaa bluegrassin alkuläh-
teillä Yhdysvalloissa. Yhty-
eessä soittavat mandolinis-
ti-laulaja Jussi Syrénin li-
säksi banjisti Tauri Oksa-
la, kitaristi J. P. Putkonen, 
basisti Kari Hella ja viulisti 
Matti Pitkänen.

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 Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi 5 €. Järjestää Tuomiokirkkoseurakunnan aikuistyö.

tarjolla tyylipuhdasta 
bluegrass-musiikkia 

Sururyhmä itsemurhan kautta
läheisensä menettäneille
alkaa Oulun Kriisikeskuksessa (Tuirantie 1) 
ke 12.2. klo 17.30–19.

Ryhmä kokoontuu sovittuina keskiviikkoina helmi–huh-
tikuussa 7 kertaa. Ryhmää luotsaavat sairaalapastori Ju-
ha Kyllönen ja kriisityöntekijä Erja Saarela. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Juha Kyllöselle 7.2. mennessä, p. 040 
5797 807.

Jussi Sýren tuo yhtyeensä Linnanmaalle Pyhän Luukkaan kappeliin 
lauantaina 1. helmikuuta. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Kanttori Elias 
Niemelä ja urkuri Péter Ma-
rosvári. Oulun Laulu, johtaa 
Kristian Heberg. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle. Lähe-
tys radio Dei sekä www.vir-
tuaalikirkko.fi
Messu su 2.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
30.1. ja 6.2. klo 13, Vanha 
Pappila. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Lähetyspiiri to 30.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anneli Kaup-
pi.
Sana elää pe 31.1. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 1.2. klo 10, Van-
ha pappila. 
Raamattupiiri ti 4.2. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Jär-
jestää Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 5.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 5.2. klo 
18, Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
5.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestävät Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 6.2. klo 14, 
Vanha pappila. Hannu Oja-

lehto. 
Raamattupiiri to 6.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Elämän Lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 9.2. klo 17 
Heinätorin srk-talossa. Ola-
vi Palovaara. Ilta koostuu Sa-
nan julistuksesta – opetuk-
sesta, puheista, laulusta ja 
ylistyksestä. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen rukous-
palveluun.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
419, keskustan seurakunta-
talo.
Diakonian aamu ti 4.2. klo 
9, keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille 
klo 9–11. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 5.2. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 6.2. klo 9, 
keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
6.2. klo 9–11, keskustan seu-
rakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 2.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Ennailmoittautumista ei ole 
ja toiminta on maksutonta.

Heinätorin perhekerho ti 
4.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 6.2. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Lapsi tulee kerhoon ai-
kuisen seurassa. Ilmoittau-
tuminen lasten ohjaaja Tea 
Lakkalalle p. 050 5207757 tai 
tea.lakkala@evl.fi.
Tule Ystäväksi - konsertti la 
8.2. klo 18, keskustan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 30.1. ja 6.2.  
klo 14 monitoimisalissa, Iso-
katu 17, 1krs. Tupa tarjoaa 
yhdessä olemista, yhdessä 
tekemistä ja pientä välipa-
laa alakouluikäiselle lapsille. 
Lisätietoja: nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila  pe 7.2. 
klo 18–22 Vanhan Pappilan 
kivijalka, erityisnuorisotyön-
tilat, Isokatu 17.
Nuorisotyön päivystys ke 
12.2. klo 15–17 monitoimi-
salissa, Isokatu 17. Mahdolli-
suus monipuoliseen seurus-
teluun kupposen ääressä.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten Raamis,  
Askartelua ja yhdessäoloa! 
Tuomioklubi ja Lenkkiryh-
mä. Ks. ilmoitus s. 16.

Musiikkia  
talvipäivän  
siniseen hetkeen
Su 2.2. klo 15  Oulun 
tuomiokirkossa 
Maria, Tähti, Ruusu ja Lilja.
Esiintyjänä Cappella pro Vocale. 
Ohjelmistossa keskiaikaisia 
lauluja Mariasta ja Marialle. 
Järjestää Tuiran seurakunta 
yhteistyössä vanhan musiikin 
festivaalin kanssa. 

 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

w
w
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Seniorit
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
ja 6.2.  klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
30.1. ja 6.2. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. Ju-
tustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 30.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Yhteisvastuun aloitus su 
2.2. klo 10, keskustan seura-

kuntatalo. Messu tuomiokir-
kossa klo 10. Yhteisvastuuin-
fo ja kirkkokahvit messun jäl-
keen Keskustan seurakunta-
talolla, Iso seurakuntasali, 
Isokatu 17. 
Runokilpailu Yhteisvastuu-
keräyksen vuoden 2014 tee-
masta: ”Hyvä kuolema”. Kil-
pailuaika: 2.2.–15.3. Ks. il-
moitus s.11.
Virsilauluilta ti 4.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Uskosta kertovia virsiä.
Silmukka ke 5.2. klo 10–13, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikon käsityö- ja askarte-
lupiiri, jossa tehdään monen-
laista myytävää lähetyksen hy-
väksi. Anna-Mari Heikkinen.

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 
keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

Tuomaristoon kuuluvat Marja 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. 

Gospelmusiikkileiri 
pe–su 21.–23.2. 
Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä. 
Musiikkileiri. Työpajoina kitara ja basso, 
lyömäsoittimet, kosketinsoittimet, laulu. 
Viikonlopun aikana musisoidaan yhdessä erilaisissa 
kokoonpanoissa. Leirin hinta 50 €.  
Lisätietoja nuorisomuusikko esa.rattya@evl.fi.

Kynttilänpäivän jumalanpalvelus 
sunnuntaina 2.2. klo 13 
Oulun Kaupunginsairaalan tuloaulassa, 
Kiviharjuntie 5. 

Saarna pastori Kimmo Kieksi, 
liturgia sairaalapastori 
Veera Konttaniemi, 
Sarastus-kuoro 
johtajanaan 
kirkkomuusikko 
Taina Voutilainen. 
Tervetuloa.

Tänä vuonna 4 vuotta täyttävä!
Haukiputaan seurakunnan lapsityö

toivottaa sinut ja perheesi tervetulleeksi
4-vuotissynttäreille sunnuntaina 16.2. klo 13 

Haukiputaan seurakuntakeskukseen, Kirkkotie 10.
Ohjelmassa on hartaus, laululeikkejä,

pieni näytelmä sekä kakkutarjoilu.
Kaikki synttärisankarit saavat lahjan.
Ilmoittaudu juhlaan pe 7.2. mennessä

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Kutsumme Sinut, 4 vuotta täyttävä 
Prinsessa / Linnan Ritari, juhlimaan perheesi kanssa 

4-vuotissynttäreitä sunnuntaina 16.2. klo 15 
Karjasillan kirkolle, Nokelantie 39.

Aloitamme juhlan yhteisellä perhekirkkohetkellä,
jonka jälkeen nautimme juhlakahvit ja -mehut.
Päivänsankarit saavat lahjan. Halutessasi voit

pukeutua juhlaan teeman mukaisesti.
Ilmoittaudu juhlaan pe 7.2. mennessä

www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Kutsumme Sinut 
4-vuotissynttäreille sunnuntaina 16.2. klo 12

Hintan seurakuntatalolle, Hintantie 89.
Ohjelmassa perhehartaus, juhlahetki ja tarjoilua.
Ilmoittaudu pe 7.2. mennessä Riitta Kentalalle,

p. 040 5747 094.

Kutsumme sinut juhlimaan yhteisiä
4-vuotissynttäreitä sunnuntaina 16.2. klo 15

Tuiran kirkolle, Myllytie 5.
Aloitamme juhlan yhteisellä kirkkohetkellä

ja jatkamme juhlatarjoilulla.
Päivänsankarit saavat lahjan.

Ilmoittaudu juhlaan pe 7.2. mennessä
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa on 4-vuotis-
synttärit ensi syksyllä. Osassa seurakunnista juhla on 

kaksi kertaa vuodessa, osassa kerran vuodessa.

Nuorten aikuisten 

Tuomioklubi 
avaa ovensa perjantaina 31.1. klo 19–24 
keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

Parittomilla viikoilla joka toinen perjantai. 
Luvassa keskustelua, rentoa yhdessäoloa, 

herkkuja ja musiikkia. 

Tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 30.1.– 6.2.2014

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
Perhemessu su 2.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Leena Brockman, 
kanttorina Laura Räihä. Seu-
rakunnan lapsikuoro. Lapsi-
työn väki mukana saarnassa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa ja Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus. Keräys-
listojen ja lippaiden jako.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 30.1. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Raamattupiiri ke 5.2. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

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.
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 27.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. Toi-
veita voi esittää kanttoreil-
le 13.2. saakka sähköpostilla 
tai tekstiviestillä: hannu.nie-
mela@evl.fi, p. 040 5471 660 
ja laura.raiha@evl.fi, p. 040 
5818 974.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki pe 7.2. klo 9–12 
Kellon srk-kodilla. Seurakun-

ta järjestää lapsiparkin alle 
kouluikäisille lapsille perjan-
taisin n. 2 krt/kk, vuorotel-
len Martinniemen ja Kellon 
srk-kodeissa. Maksuton lap-
siparkki on avoinna klo 9–12 
välisenä aikana ja se on tar-
koitettu kaikille haukiputaa-
laisille lapsiperheille. Lapsi-
parkkiin pitää ilmoittau-
tua edelliseen keskiviikkoon 
mennessä p. 045 6577 426. 
Kellossa kokoonnutaan 7.2., 
14.3., 11.4., 9.5. ja 30.5. Mar-
tinniemen lapsiparkit ovat 
21.2., 28.3., 25.4. ja 23.5.
Perhekerhot: Kellon srk-ko-
ti torstaisin klo 9.30–11. Jo-
kelan perhekerho kokoon-
tuu poikkeuksellisesti Mar-
tinniemen srk-kodilla pe 
31.1. klo 10. 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 31.1. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

RaJu-ilta ke 5.2. klo 18.30 
Wirkkulassa. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 4.2. klo 13 
Puttaan Tuvassa.

Seniorit
Seurakuntakerho ma 3.2. 
klo 13 Jokivarren vanhus-
tentalolla, ke 5.2. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 6.2. klo 
13 srk-keskuksessa. Kyydityk-
set niille, jotka muuten eivät 
pääse, varattava p. 044 7310 
232 maanantaisin klo 9–11 
tai kerhossa.

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Put-
taan Tuvan keittopäivä pe 
31.1. tarjolla kanakeittoa, 
ateria 5 €.
Juttukahvila ke 5.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla.
Lukupiiri ma 10.2. klo 18 
Puttaan Tuvalla. Kirjana 
Veikko Huovisen Pojan kuo-
lema. Piiri kokoontuu kerran 
kuukaudessa.
Rauhanyhdistykset: Hauki-

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

Hartauselämä
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.2. klo 18 Jäälin kappelissa, 
mukana Seija Helomaa ja Ar-
ja Junnonaho.
Raamattupiiri to 6.2. klo 9 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta ke 
12.2. klo 18 Jäälin kappelis-
sa, mukana Pirkko Vesavaa-
ra. Kahvitarjoilu. 

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

Yhteisvastuukeräys käyn-
nistyy YV-lentopalloturna-
uksella la 1.2. Laivakankaan 
koululla alkaen klo 8.30. Tur-
nauksen yhteydessä on kirp-
putori. Tervetuloa kannusta-
maan ja ostoksille!
Juttunurkka ma 3.2. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 3.2. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 3.2. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.
Porinapiiri ma 3.2. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 

Hengellinen keskusteluryh-
mä.
Diakoniapiiri  ma 3.2. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuone. Ryhmä on käden-
taidoista kiinnostuneille.
Kotirinteen Juttupiiri ti 4.2. 
klo 13–15 Kotirinteen  kerho-
huone Mäntykuja 2. Kaikille 
avoin juttupiiri. 
Naisten Kasvuryhmä ti 4.2. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 11.2. klo 12–14 Su-
velassa. Kerho alkaa ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Sei-
jalle pe 7.2. klo 14 mennessä, 
p. 040 5793 247.

Kirkkokyytiseteli on tarkoitettu Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien alueella asuville yli 65-vuoti-

aille, jotka eivät muulla tavoin 
pääse oman seurakunnan 

kirkkoon/kappeliin. Lai-
toksessa asuva voi myös 
saada omasta pyynnös-
tään kirkkokyytisetelin, 
mutta hänellä täytyy ol-
la oma saattaja. 

Perusteina kirkkokyytisetelin saamiseen on esim. 
jos liikuntakyky on niin heikko, ettei pääse kirk-
koon jalkaisin tai autettuna omaisen henkilöau-
tolla.
Seteleitä voi tiedustella diakoniatyöntekijältä tai 
papilta. Seteleitä jaetaan kahdesta kuuteen riip-
puen siitä, tarvitaanko seteliä yhteen, kahteen 
vai kolmeen kirkkokäyntiin. Sitä voi käyttää taksi-
matkoihin kirkkoon ja takaisin itse valitsemanaan 
ajankohtana. Saattaja voi olla vanhuksen muka-
na veloituksetta.

Kirkkokyytiseteli

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. Ennakkovaraukset 
laila.juntti@evl.fi. Konserttipäivänä lippuja puoli tuntia 
ennen ovelta.  Konsertin tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Kirkkovuotta seuraten 
-hiljaisuuden ilta 
maanantaina 3.2. klo 18 Puttaan Tuvalla. 

Hiljaisuuden ilta antaa tilaa hiljentymiselle ja rauhoit-
tumiselle arkisen elämän keskellä, Jumalan läsnäoloa 
kuunnellen. Lähtökohtana ovat kirkkovuoden raama-
tuntekstit. Illan aiheena "Sinun kätesi on hyvyyttä täyn-
nä". Vetäjinä diakonissat Laila Juntti ja Johanna Kerola. 
Lisätietoja Lailalta, p. 040 8668 319.

Messun jälkeen ilmainen 
lounas ja iloinen 
perhetapahtuma 

seurakuntakeskuksessa. 

Kunniamerkin luovutus Aulikki Rinta-Säntille 
ja Seppo Meriläisen muistaminen hänen 

siirtyessään Karjasillan seurakunnan 
palvelukseen. 

Klo 12.30 esiintyy 
Taika-Petteri ja Jura. 

Toimintapisteitä, 
kasvomaalausta, hevosajelua, 

onnenpyörä yms. 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla.
Ruskakööri pe 7.2. klo 10 
seurakuntakeskuksen salis-
sa, johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja perheet
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat. 
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 

ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelilla.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 2.2. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Pekka Kainua.

Perhemessu 
sunnuntaina 2.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, avustaa Anne Schönberg, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo. 

pudas: yhteispyhäkoulu ja 
ruokailu su 2.2. klo 12 ry:llä 
jatkuen seuroilla klo 13.30, 
lauluseurat ke klo 5.2. klo 

18.30 Jonna ja Mikko Rehulla, 
Junttapolku 8, Kello: ompelu-
seurat pe 31.1. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 2.2. klo 17 ry:llä.
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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 2.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustavat Esa 
Nevala, Anu Kontio ja Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. CantioLaudis-
kuoro. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Yv-
aloitus ja -lounas.

Perhemessu su 2.2. klo 
10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Erja Järvi, avusta-
vat Olavi Mäkelä, Kaisa 
Janger, Sanna Pitkänen, 
Joonas Vapaavuori ja 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvien jälkeen 
askartelutuokio. 

Messu su 2.2. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa tel.
harj. Pirjo Parviainen, kant-
torina Ilkka Järviö. Kirkko-
kahvit. 

Sanajumalanpalvelus 
su 2.2. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Toimittaa teol. 
harj. Joonas Vapaavuo-
ri, kanttorina Juha So-
ranta. 

Messu su 2.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa 
Päivi Rahja, kanttorina Eeva 
Holappa. Naiskuoro Aava, 
johtajana Eeva-Maija Sorva-
ri. Kolehti Yhteisvastuukerä-
ykselle, kotimaisena kohtee-
na saattohoitopalvelujen te-
hostaminen sekä ulkomaise-
na kohteena alkuperäiskan-
sojen parissa tehtävän ihmis-
oikeustyön tukeminen Kirk-
kopalvelujen kautta.
Messu su 2.2. klo 14, Caritas-
koti. Toimittaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Eeva Holappa.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli, pe 31.1. 
klo 18.30 Pyhä Andreaan 
kirkko, pe 31.1. klo 19, Maik-
kulan kappeli.
Raamattupiiri to 30.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 30.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 30.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 31.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ti 4.2. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.2. klo 18.30, Kar-
jasillan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
5.2. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 6.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Konsertti pe 31.1. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Pedersören ro-
vastikunnan Kanttorikuoro, 
joht. Christian Ahlskog. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.
Runeberg sanoin ja sävelin 
su 2.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiri lukevaisille uteli-
aille ke 19.2. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Helmikuus-

sa puhumme kahdesta mie-
lenkiintoisesti toisiaan täy-
dentävästä romaanista: Ka-
ti Hiekkapellon Kolibrista ja 
Melinda Nadj Abonjin ro-
maanista Kyyhkysten lähtö. 

Diakonia
Aamupuuro to 30.1. ja 6.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko p. 044 
3161 579 tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.
Diakoniapiiri ma 3.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 4.2. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
YV-keräysilta ma 10.2. klo 
16.30, Karjasillan kirkon kah-
vihuone. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Hanna-ryhmä to 30.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 5.2. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Lähetyspiiri ti 4.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.di/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Perheleiri Kiimingin Suvelas-
sa 21.–23.2., Suvelan leirikes-
kus. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Avaruusleiri 21.–23.2., Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kus. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuorten sururyhmä ke 5.2. 
klo 18, Karjasillan kirkko, 
pienryhmätila. Tarkoitettu 
15–19-vuotiaille, joiden elä-
mässä on suru. Piiriin voi tul-
la, kun puolivuotta läheisen 
kuolemasta on kulunut. Pii-

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 sunnuntaihin 9.2. 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 
Ylifrantti, 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, 
tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

Yv-lounas 
sunnuntaina 2.2. klo 13 Karjasillan kirkossa.
Tule yhteisvastuulounaalle ja tutustumaan tämän 
vuoden keräyskohteisiin, ostamaan arpoja ja 
yhteisvastuutuotteita. 
Tarjolla guatemalalainen Kakik´-keittolounas 
jälkiruokakahveineen. Hinta 7 €. 
Paikalta saat halutessasi myös listan tai lippaan, 
mikäli haluat osallistua yhteisvastuuseen kerääjänä. 
Olet tervetullut messuun Karjasillan kirkkoon klo 10.

Yv-keräysilta 
maanantaina 10.2. klo 16.30 
Karjasillan kirkon kahvihuoneessa. 
Tule mukaan yhteiseen keräystempaukseen lähte-
mällä yv-lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Karjasil-
lan tai Kaakkurin kauppojen edustalle. Kokoonnum-
me klo 16.30 (voit tulla myös myöhemmin) Karjasillan 
kirkolle, virastorakennuksen kahvihuoneeseen, jossa 
saat tarvittavan tietopaketin ja lippaan mukaasi. Lisä-
tietoja: Sirpa Kemppainen, p. 040 5747 163 tai sirpa.
kemppainen@evl.fi.

Tämmönen tommonen yhteen soppii – 
Erilaiset temperamentit parisuhteessa 
torstaina 20.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Parisuhdeillassa isännöivät ja johdattavat aiheeseen 
Mikko Jämsä ja Saila Kukkohovi-Jämsä. Lastenhoitoon 
ilmoittautuminen 19.2. mennessä olavi.makela@evl.fi.

Parisuhde

rissä keskustellaan ja jaetaan 
kokemuksia ja ajatuksia su-
run kokemisesta nuorten 
omalla kielellä ja ilmaisuilla. 
Piirissä mukana pastori Heikki 
Karppinen ja diakoniatyönte-
kijä Seppo Meriläinen. Ilmoit-
tautumiset pe 31.1. mennes-
sä Seppo Meriläiselle, p. 044 
7884 035 tai seppo.merilai-
nen@evl.fi tai Heikki Karppi-
selle p. 044 3161 580 tai heik-
ki.karppinen@evl.fi. 
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 5.2. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Lämpimästi ter-
vetuloa! Illan aikana on mah-
dollisuus olemiseen, pelaile-
miseen, kahvitteluun, musi-
sointiin ja muiden kanssa ju-
tusteluun. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläiskerho to 6.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
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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 30.1.– 6.2.2014

Jumalanpalvelukset
Nuorten gospelmessu pe 
31.1. klo 19, Hintan seurakun-
tatalo. Toimittaa Sanna Juk-
kola, avustaa Tuija Perkkiö, 
Jouni Heikinheimo. 
Messu su 2.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Jouni Hei-
kinheimo, Anna-Maija Säl-
kiö, Eija Röning, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Yhteisvas-
tuukeräys alkaa.
Messu su 2.2. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit. Yh-
teisvastuukeräys alkaa.
Messu su 2.2. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Yhteisvastuukeräys 
alkaa. 
Sanajumalanpalvelus su 2.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, avustaa teologi-
an opiskelija Ville Järvinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.
 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 3.2. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 31.1. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa  Jukka Joen-
suu, Sauli Tuuli, kanttori Ta-
ru Pisto ja kanttoriharjoitteli-
ja Laura Tornberg. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. Syöte 1 
-rippikouluryhmä.

Hartauselämä
Hartaus to 30.1. klo 11.30, 
Teppola. 
Hartaus ke 5.2. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 30.1. ja 6.2. klo 
9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 4.2. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 4.2. 
klo 9.30–11, Salonpään kylä-
talo. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 30.1. 
klo 11. Riitta Markus-Wik-
stedt, Jukka Joensuu. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
5.2. klo 12, Kauppiaantie 5. 
Yhteisvastuukeräyksen start-

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.
ti ja lauluhetki väliaikaisessa 
toimitilassa, Kauppiaantie 
5. Tiedoksi: kyläkamari on 
avoinna maanantaisin klo 
11–14 ja parillisena kesiviik-

kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.2. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, ystävänkamari. 

Kiitos 
kaikille lähtöjuhlaani osallistuneille 

ja minua muistaneille.

 Tapio Kortesluoma

koina klo 11–14, – näinä kes-
kiviikkoina on lauluhetki klo 
12 alkaen.
Seurakuntakerho to 6.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Sau-

Oulunsalon kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 

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

Kyläkamarin lauluhetki 
keskiviikkona 5.2. klo 12, Kauppiaantie 5. 

Yhteisvastuukeräyksen startti ja lauluhetki 
väliaikaisessa toimitilassa, Kauppiaantie 5. 

Kyläkamari on kodikkkaan ilmapiirin pysähdys- ja jutte-
lupaikka "vähän varttuneemmille ihmisille".
Kuulumisien vaihtamisen ohessa voi kahvitella, ja joskus 
jopa popsia lättyjä tai lauleskella. Tule tutustumaan kes-
keisellä paikalla sijaitsevaan väliaikaiseen tilaan, Kaup-
piaantie 5. "Noin" huhtikuusta 2014 alkaen voit tulla 
ihastelemaan uutta tilaamme toimitalolle, Vattukuja 2.

Kyläkamari on avoinna maanantaisin klo 11–14 ja paril-
lisina keskiviikkoina klo 11–14, näinä keskiviikkoina on 
lauluhetki klo 12 alkaen.

li Tuuli.

Lähetys
Lähetysilta ke 5.2. klo 18, 
Kauppiaantie 5. 

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 30.1. ja 6.2. 
klo 15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan!  Tiedustelut: Taru 
Pisto, p. 044 1453 849.
Lapsikuoro ke 5.2. klo 17–18
Oulunsalon kirkko. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453 857.
Mieskuoro ke 5.2. klo 18–19, 
Oulunsalon kirkko. Tiedus-
telut: Tuomo Kangas, p. 044 
7453 857.

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys:  Kodin ilta su 2.2. klo 
16 ”Työssä sun valtakunta-
si”, Pekka Aittakumpu. Lau-
luseuroja kodeissa; ti 4.2. klo 
18.30 Karhuoja; Vesa Takki-
sella, Pahajärventie. 5.2. klo 
18.30 naistenilta. Seurat su 
9.2. klo 16 Olavi Korkiakoski, 
Matti Lääkkö.
Salonpään rauhanyhdistys: 
Sunnuntailounas ja seurat su 
2.2. klo 13.

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. Tanssitaitelija Henna Hanhinevan esitys. Mu-
siikkia, Leo Rahko. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu Yhteisvastuukeräykselle.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Seniorit
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.
Porinakerho ma 3.2. klo 10, 
Vanhusten rivitalon kerho-
huone. 

Porinapiiri ma 3.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 3.2. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 6.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 6.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Muut menot
Fransupiiri ti 4.2. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 5.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Neulansilmä to 6.2. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Naisten ja tyttöjen kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja: Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459. 

Yhteisvastuualoitus 
sunnuntaina 2.2. klo 11.30–14 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
n. klo 11.30. Tervetuloa kuulemaan vuoden 2014 
keräysteemasta ja Eino Mikkosen terveiset 
ulkomaisesta keräyskohteesta Guatemalasta. 
Keräysmateriaalin jako.

V
ille A

sikain
en



15   Nro 4     30.1.– 6.2.2014

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 2.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustavat Paula Kyllönen 
ja Päivi Moilanen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Yhteisvastuu-
keräyksen 2014 aloitus.
Messu su 2.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, saar-
na Helena Tornberg, avus-
taa Tarja Oja-Viirret. Kantto-
reina Tommi Hekkala ja Raa-
kel Pöyhtäri. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 2.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juhani Lavanko, saarna An-
na-Leena Häkkinen, avusta-
vat Niilo Pesonen, Lauri Ku-
jala, Marja-Leena Tahko-
la, Tuulikki Ståhlberg, Pek-
ka Jarkko, Anna-Liisa Läm-
sä ja Jouni Pakanen, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Kap-
palainen Anna-Leena Häkki-
sen virkaanasettaminen. Py-
hä Tuomas 1 -rippikouluryh-
mä mukana messussa.
Messu su 2.2. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa teol. 
yo Susanna Martin, kantto-
rina Heikki Jämsä. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Iltamessu su 2.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Jonna Piirai-
nen, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Viikkomessu ke 5.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 5.2. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 30.1. ja 6.2. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
tori Riitta Louhelainen. Ter-
vetuloa!
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.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 31.1. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Herättäjä-Yhdistyksen seu-
rat su 2.2. klo 14, Koskelan 
seurakuntakoti. Puhujina 
Herättäjä-Yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Simo Juntu-
nen, Sauli Typpö, Pasi Kurik-
ka, Väinö Rautio ja Sami Puo-
litaival. Kahvitarjoilu. 
Miestenpiiri ti 4.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Sami 
Riipinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään. 

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 30.1. ja 6.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aterian hinta 2€. 
Työttömien ateria pe 31.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 3.2. 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 3.2. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti .  Aamupala maksuton.
Juttutupa ma 3.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 3.2. klo 13–
14.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 3.2. klo 14–
15, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 5.2. klo 10, 
Tuiran kirkko. Tilaisuus mak-
suton.

Lähetys
Puutyökerho ma 3.2. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Lähetyspiiri ma 3.2. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus. Ko-
koonnutaan parillisilla vii-
koilla Pikku-pirtissä. 
Käsityökahvila ti 4.2. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään yhdessä kä-
sitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/ 
lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Nuoret
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.
Nuorten avarit ti 4.2. klo 18, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Nuorten vapaamuotoi-
nen oleskeluilta Kuivasjär-
ven seurakuntakodilla. Mah-
dollisuus pelailla, tutustua 
uusiin ihmisiin, jutella. Tar-
jolla kahvia lisukkeineen. Li-
sätietoja vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Nuortenilta to 6.2. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Nuorten teemallinen il-
ta nuorisotilassa. Ilta alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

KappeLivessä Jussi Syrén 
& The Groundbreakers la 
1.2. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Nopeatempoinen 
ja iloluonteinen amerikka-

Herättäjä-Yhdistyksen seurat 
sunnuntaina 2.2. klo 14 Koskelan seurakuntakoti. 

Puhujina Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Simo Juntunen, Sauli Typpö, Pasi Kurikka, 
Väinö Rautio ja Sami Puolitaival. Kahvitarjoilu.

Kappalainen
Anna-Leena Häkkisen
virkaan asettaminen
messun yhteydessä

sunnuntaina 2.2. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa lääninrovasti Juhani Lavanko avustajineen.
Juhlakahvit ja juhla seurakuntasalissa.

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 
jälkeen keskustelua aiheesta.

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 hin-
ta (majoitus, ruokailut , bussimatka sekä tapaturmava-
kuutus Oulun seurakuntien jäsenille) aikuiset 300 eu-
roa, lapset alle 12 v. 180 euroa ja lapset alle 4 v. 100 eu-
roa. Matkan vetäjinä Tarja Oja-Viirret ja Tuulikki Ståhl-
berg 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.

w
w

w
.saariselkä.fi

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
sunnuntaina 2.2. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Tervetuloa messuun ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitukseen. Keräyskohteen esittely, materiaalia 
keräyksestä ja kirkkokahvit. 
Mukana Paula Kyllönen ja Päivi Moilanen. 

lainen kantri valtaa Pyhän 
Luukkaan kappelin. Kappe-
Live sarjassa esiintyy tuol-
loin Suomen tunnetuin Blue-
grass-yhtye Jussi Syrén & The 
Groundbreakers. Bändi jul-
kaisi muutama kuukausi sit-
ten levyllisen Gospel-musiik-
kia. Albumi There's No Gre-
ater Message sisältää tyyli-
puhdasta bluegrassia. Yhty-
eessä soittavat mandolinis-
ti-laulaja Jussi Syrénin lisäk-
si banjisti Tauri Oksala, kita-
risti J.P. Putkonen, basisti Ka-
ri Hella ja viulisti Matti Pitkä-
nen. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Lue juttu s. 10.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 13–14.30, Tuiran kirkko. 
Tervetuloa mukaan uudet ja 
entiset. Kerhossa on harta-
us, kahvittelua ja yhteistä ju-
tustelua.
Seniorien laulupiiri to 30.1. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Seniorien lau-
lupiirissä ohjelmassa yhteis-
lauluja, hartaus ja kahvitte-
lua. Laulupiiriä johtaa kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. Mu-
kana diakoni Päivi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 30.1. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa mu-
kaan uudet ja vanhat.
Eläkeläisten kerho to 6.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na diakonissa Aino-Liisa Ilk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 6.2.
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa. 
Kerhossa mukana diakoni
Päivi Moilanen, p. 040 5747
064. Kerho kokoontuu vii-
koittain. 

Leirit ja retket
Retki keväthangille Lappiin 
la-ke 5.–9.4. Lähde nautti-
maan Lapin kevättalvesta 
Saariselän upeisiin tunturi-
maisemiin. Katso ilmoitus.

Muut menot
Naistenpäivät su 2.2. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Katso ilmoitus.
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Menot Oulun seurakunnissa 30.1.– 6.2.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

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

Hailuoto
Kynttilänpäivän messu 
su 2.2. klo 10, toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirk-
kokuoro avustaa ja uudet 
chimes-kellot siunataan 
käyttöön. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus.

Hilkka Kankaan muistoseu-
rat su 2.2. klo 14 Inkeri Vähä-
metsällä, Pölläntie 212.
Raamattu- ja rukousilta ti 
4.2. klo 18 srk-salissa. 
Ompeluseurat ke 5.2. klo 18 
pappilassa, Vanhan pappilan 

Seurakunnissa tapahtuu 30.1.– 6.2.2014

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Messu su 2.2. klo 10 Pulk-
kilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Unto Määttä. 
Messu su 2.2. klo 10 Py-
hännän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 
Messu su 2.2. klo 10 Rant-
silan seurakuntatalossa. 
Toimittaa rovasti Hannu 
Lauriala. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa vete-
raanikuoro. 
Perhekirkko su 2.2. klo 13 
Kestilän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, avustaa Johanna Hie-
tala. Kanttorina Arja Lei-
nonen.
Messu su 2.2. klo 13 Piip-
polan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Saila Karppi-
nen, avustaa Anneli Vir-
tanen. Kanttorina Unto 
Määttä. 

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Keskustelukerho ti 4.2. klo 17– 18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
KuuLoVaMMaiSet
Ystäväilta to 30.1. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Ter-
vetuloa Runolaan viettämään yhteistä hetkeä erilaisen 
ohjelman, hartauden ja kahvittelun merkeissä.
Lähetyspiiri ma 3.2. klo 14, keskustan seurakuntatalon 
monitoimisali (käynti Isonkadun puolelta).
Raamattupiiri ti 4.2. klo 13, Palvelukeskus Runola.
Aabrahamin poppoo ke 6.2. klo 13.30, keskustan seu-
rakuntatalo. Aabrahamin poppoolla on kummilapsi 
Mwangan kuurojenkoulussa Tansaniassa. Kahvirahal-
la tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä.
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. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näköpiiri ti 4.2. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. 
Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Opasys-
tävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näkövammaisten leiri pe–su 28.–30.3. Suvelan leirikes-
kus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljenty-
mistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leiri alkaa 
perjantaina klo 11 ja päättyy sunnuntaina klo 14.30. 
Leirille tulo ja paluu omin kyydein. Leirin hinta on 38 € 
ja lapsilta 4–18-v. 26 €. Ilmoittaudu 7.3. mennessä men-
nessä diakonisten erityispalvelujen toimistoon, p. 044 
3161 552 tai netissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
PäiHDetyö
Diakoniset erityispalvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Aamukahvihetki pe 31.1. klo 9–10. Perjantaisin. Tarjo-
amme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi kahvia ja 
teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, hedelmiä. Li-
sätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 31.1. klo 13–15. Perjantaisin.
Tavoiteryhmä ma 3.2. klo 14.30–16.Keskusteluryhmä 
päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

English Service on Sunday 2nd of February at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 2.2. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 6.2. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Naisten ja tyttöjen kansainvälinen käsityöker-
ho. Lisätietoja: Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Kat-
ja Haipus, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys

Lähetys
Cafe Krypta avoinna torstaisin klo 11–16 Oulun tuo-
miokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makei-
ta ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. 
Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen Ne-
palissa 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! 

Välähdyksiä Afrikasta pe 31.1. klo 12–13 Siivessä. 
Paula Rosbacka.

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten raamis to 30.1. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 
Askartelua ja yhdessäoloa! pe 31.1. klo 16.30–18, kes-
kustan seurakuntatalo monitoimisali. 
Tuomioklubi pe 31.1. klo 19–24, keskustan seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus s. 11.
Kappelivessä Jussi Syren & The Groundbreakers la 1.2. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. Tyylipuhdasta blue-
grass-musiikkia.
Nuorten aikuisten ilta ti 4.02. klo 18, Vakkurilan nuori-
sotila, Haukipudas. Pientä tarjoilua, hartautta ja yhdes-
sä tekemistä. Lisätiedot: Elisa Manninen, p. 050 5133 225 
tai elisa.manninen@evl.fi 
Lenkkiryhmä to 6.2. klo 18–20, keskustan seurakun-
tatalo. Parillisten viikkojen torstaina. Käymme tunnin 
reippailulla, jonka jälkeen iltapala ja hartaus.
JärJeStöt
Oulun Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seu-
rat to 30.1. klo 19 Mirjam Larinkarilla, Toivoniementie 
12 as 41.
OPKOn opiskelijailta la 1.2. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Profeetta Joona, Eeva Pouke.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 3.2. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Raili Kemppainen: 
Minä, mä ja meitsi.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 5.2. klo 18.30, 
Pelastunko? Hannu Kippo, Pyhän Luukkaan kappeli.
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 6.2. klo 19, Ni-
ko Rantanen. Paikka: Anu ja Toni Halunen, Hanhitie 17 
GB 14, Höyhtyä.

Yhteisvastuu-
keräyksen
aloitus
2.2. jumalan-
palvelusten yhteydessä.

Viikkotoiminta
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.

Musiikkikerho koululai-
sille keskiviikkoisin klo 
14.30–15.30 kirkolla.

Kaikenikäisten kaveri-
kerho torstaisin

klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla.

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. 

Vanhempien Akatemian ja Oulun seurakuntayhtymän 
järjestämät tilaisuudet keväällä 2014

Oletko eronnut tai 
eroamassa? 

Mietitkö, miten ero vaikuttaa lapsiisi ja mitä 
tarkoittaa eron jälkeinen vanhemmuus?

Eroneuvo on eronneille ja eroa harkitseville vanhemmil-
le sekä heidän läheisilleen tarkoitettu kertaluontoinen 
matalan kynnyksen tilaisuus. Asiantuntija-alustuksen jäl-
keen keskustelu jatkuu eron kokeneiden vanhempien 
kanssa ja ilta päättyy asiantuntijan vetämään yhteenve-
toon. Eroneuvolla tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta 
ja vanhempien yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lap-
sen näkökulmaa ja tarpeita erotilanteessa. 
Tilaisuudet Oulussa osoitteessa Torikatu 28 
(Nuorten Ystävien keskustoimisto). 

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

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

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. 
Ei ennakkoilmoittautumista

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

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

Kastettu: Herman Kaarlo 
August Leinonen (Rantsi-
la).
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Messu su 2.2. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Naistenpiiri pe 31.1. klo 18.30 
Väinölässä.
Ehtoollishartaus su 2.2. klo 
14.30 Pihlajistossa. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 4.2. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kale-
vi Niirasella. 
Rippikoululaisten diakonia-
päivä la 8.2. klo 10–14 Piip-
polan srk-kodissa yhteisvas-
tuun merkeissä.
Seurakuntakerho to klo 12 
Pulkkilan, to 30.1. klo 13 
Rantsilan ja pe 31.1. klo 10 
Kestilän srk-talossa sekä ti 
4.2. klo 12 Väinölässä. 
Perhekerho ma 3.2. klo 10 
Pulkkilan srk-talossa. Ma klo 
10 Nuppulassa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa.
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa (ei 6.2.), pe 
klo 10 Pulkkilan kerhohuo-
neessa, pe klo 10 Pyhännän 
kerhotilassa. Nuppukerhot ti 

klo 10 ja to klo 10 ja 13 Nup-
pulassa.
Varhaisnuortenkerho to klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa 
(ei 6.2.), ma klo 13.30 Pulkki-
lan kerhotilassa, ti klo 14.30 
Pyhännän kerhotilassa ja ti 
klo 15 Hovin koululla, ke klo 
15.30 ja to klo 15.30 (ei 6.2.)
Tavastkengän koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15.30 ja poi-
kakerho to klo 15.30 Nuppu-
lassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-
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 kap-
pelikuoro to klo 19 Rantsi-

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.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.15 parillisina viikkoina 
Kurkelalla (Kiertotie 5) ja 
parittomina viikkoina Hel-
li Eeronkedolla (Jukolantie 
2 A 5).
Rippikouluilta omalle ryh-
mälle to 30.1. klo 18 srk-ta-
lossa.
Ystävyyden talo pe 31.1. klo 
10 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 5.2. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen p. 
044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 5.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 5.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Hautausmaalla tapahtunut 
ilkivalta on rajoittunut hau-
tausmaan vanhalle metsä-
alueelle. Vahinkoa kärsineet 
ovat asianomistajia, joiden 
tulisi itse ilmoittaa vahin-
goista tutkijalle. Olkaa yh-
teydessä kirkkoherranviras-
toon sähköpostitse lumijo-
en.seurakunta@evl.fi tai p. 
044 7750 600.
Rauhanyhdistys: Pe 31.1. 
klo 19 raamattuluokka 5.–

6.-lk Simuna ja 7.–8.-lk Pitkä-
nen sekä nuortenilta Sivulal-
la. Su 2.2. klo 12 pyhäkoulu I 
P&J Jussila II Myllynen III S&E 

Hirvasniemi ja klo 17 seurat 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Yhteisvastuukeräys ja kirjastopyhä
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräys tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää 
ihmisoikeustyötä Guatemalassa ja saattohoitotyötä Suomessa. Yhteisvastuu 
on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon 
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus sunnuntaina 2.2. joka kappelissa 
jumalanpalveluksen yhteydessä. Infotilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen. 
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi arkienkeliksi eli yhteisvastuukerääjäksi 
oman kappelisi diakonissalle. Sunnuntai 2.2. on myös kirjastopyhä, joten 
kirkkokahvit juomme kirjastoissa yhteisvastuukeräyksen aloitustilaisuuden 
jälkeen.

lan srk-talossa. Kuoroja ei 
ole to 6.2.!
Rauhanyhdistys: Aikuisten 
raamattuluokka pe 31.1. klo 
19 ja ompeluseurat pe 7.2. 
klo 19 Kestilän ry:llä. Kodin-
päivä su 2.2. klo 12 Kestilän 
ry:llä, aiheena ”Me emme 
saa lyödä laimin seurakun-
taamme", alustajana Erk-
ki Piri. Seurat ja nuortenil-
ta la 1.2. klo 19.30 ja opis-

toilta pe 7.2. klo 19 Pulkki-
lan ry:llä, Antero Hämäläi-
nen. Kodinilta su 2.2. klo 16 
Pyhännän ry:llä, aiheena lä-
himmäisen rakkaus. Laulu-
seurat ke 5.2. klo 18.30 Hille-
vi ja Veijo Sydänmetsällä Py-
hännällä. Seurat su 2.2. klo 
17 ja klo 18.30 Rantsilan srk-
talossa. Siikatörmän myyjäi-
set pe 7.2. klo 19 Rantsilan 
ry:llä.

Chimes-kellot seurakunnan käyttöön
Edesmenneen suntio Juhani Seinijoen muistoadressin 
tuotto lahjoitettiin seurakunnan musiikkityölle. Muisto-
rahoilla hankittiin seurakunnan käyttöön sarja chimes-
kuorokelloja. Kellon ääniä on jo joulun aikaan kuultu kir-
kossa ja ne soivat kauniisti kirkkomme hienossa akustii-
kassa. Kellot siunataan käyttöön kynttilänpäivän messun 
yhteydessä su 2.2. Kellosarjaa on tarkoitus pikkuhiljaa
täydentää ja sitä varten pidetään vuoden mittaan eri-
laisia varainkeruuiltoja (mm. ompeluiltoja ja musiikkiti-
laisuuksia).

Leiri 1.–4.-luokkalaisille
15.–16.2. Siikajoen pappilassa.

Hinta 10 €. Ilmoittautuminen 11.2. mennessä:
sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi.

Lisätietoja: Pekka Siitonen, p. 040 5357 567.

tie 41. Kerätään varoja chi-
mes-kellojen täydennykseen.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun kahvipalaveri ke 5.2. klo 

13 srk-salissa.
Kastettu: Saara Maria Elisa-
bet Hanni, Aukusti Valdemar 
Ronkainen.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy
Kynttilänpäivän 2.2. messun jälkeen kirkko-
kahvit ja keräysinfo srk-salissa. Kyläluudat lähtevät taas
kiertämään ja keräyksen hyväksi on suunnitteilla mo-
nenlaista tapahtumaa: potkurimaratonia, sählyturna-
usta, kirpputoria ja kirkkokahveja. Ideoita voi täyden-
tää ja lisätä aloitustilaisuudessa!
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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

Puuro-aamiainen tarjolla 
eurolla seurakuntatalolla pe 
31.1. klo 9. Tervetuloa syö-
mään ja juttelemaan!
Perjantaipulla-nisumarkki-
nat lähetystyön hyväksi pe 
31.1. klo 14 alkaen S-marke-
tin eteisessä niin kauan kuin 
myytävää riittää.
Lähetysvintti ma 3.2. klo 12.
Jussilan porinat ja lauluhet-
ki 4.2. klo 13 Mukana dia-
konissa Sinikka.
Perhekerho ti 4.2. 9.30–11 
seurakuntatalolla, yhdessä-
oloa.
Perhekerho ke 5.2. klo 9.30-
11 Vanamon Olohuoneessa, 
yhdessäoloa.
Seurakuntakerho ke 5.2. klo 
12 seurakuntatalolla, aihee-
na Runeberg, ohjaajina Kert-
tu ja Marja-Liisa.

Kastettu: Neelia Iida Peppiina Ahola, 
Olga Annikki Ojamaa, Oliver Nicholas Vilponen
Avioliittoon vihitty: 
Keijo Kalevi Hyvärinen ja Petra Pauliina Risto.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 2.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, kanttorina Hanna Kor-
ri, avustajina Sinikka Ilmo-
nen ja Rantakylän ja Virk-
kulan jumalanpalvelusryh-
mä. Messun jälkeen eh-
toollinen myös Niittypir-
tillä. Yhteisvastuulippaat 
ja -listat jaossa.
Perhekirkko Su 2.2. klo 
15 Vanamossa. Toimittaa 
Maisa Hautamäki, avusta-
jina Tupoksen perhekerho 
sekä lastenohjaajat: Ari 
Natunen, Ritva Juvani ja 
Helena Hakkarainen. Yh-
teisvastuulippaat ja -listat 
jaossa.

Kokkokospel 
perjantaina 7.2. klo 19 

Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Esiintyjinä Kaemo, 
Ahavah ja Rovasti & Hult-
tiot feat. Aleksi Itkonen.

Illan päättää gospelmessu.

kustelupiiri to 30.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet. Iltaperhekerhot kerran 
kuussa torstaisin klo 17.30 - 
19 Kokkokankaan srk- kes-
kuksessa; 27.2. Talvista ul-
koilua, 27.3. Musiikki-ilta ja 
24.4. Luontoilta. Jokaiseen 
iltaperhekerhoon on erilli-
nen ilmoittautuminen seu-
rakunnan  sähköisen ilmoit-
tautumisen kautta. Mukaan 
mahtuu 25 ensiksi ilmoittau-
tunutta perhettä. Kerhot 
ovat maksuttomia ja niihin 
voi osallistua koko perheellä 

kaiken ikäisten lasten kans-
sa. Lisätietoa kerhoista las-
tenohjaajilta tai Saijalta, p. 
040 7790 375.
Askeleet pe 31.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 5.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 5.2. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 5.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 6.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 6.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Nuttukerho ma klo 18 Kir-

konkylän srk-kodissa
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Avoin keskustelupiiri kris-
tinuskosta to 30.1. klo 19 
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. 
Naisten raamattu- ja kes-

Nuorten kuoro Celeste ke 
5.2. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 5.2. klo 17 
seurakuntatalolla.
Kirkkolaulajat ke 5.2. klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Neulekahvila ke 5.2. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Riit-
ta Johanna Laitinen opastaa 
tarinaryijyjen tekoa. Mukana 
Tiina ja Maisa.
Nuortenilta to 6.2. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 7.2. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika.
Partio: Pe 31.1. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. 1.-
2.2. Ketunkiljaisu 14 partio-
tyttöleiri.  Leirikirje lpk:n ko-
tisivulla. Ke 5.2. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafeking 5./13–14 Kotikolol-
la klo 18–20.30. To 6.2. Ruok-
tujohtajien kokous Partiotoi-
mistossa klo 17–18. Ke 12.2. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa klo 15–17. Pe 14.2. Ruok-

tujohtajien kokous Partio-
toimistossa klo 17–18. Lippu-
kunnan hallitus Partiotoimis-
tossa klo 18–20. Ruoktu XXXI 
14 talvileiri seikkailijoille, tar-
pojille, samoajille ja vaeltajil-
le pidetään Siiranjärven erä-
leirikeskuksessa 1.–5.3.  Li-
sätietoa lippukunnan kotisi-
vulla. Ilmoittautuminen Koti-
kolon eteisestä ja kotisivulta 
saatavalla lomakkeella Par-
tiotoimistoon tai kirkkoher-
ranvirastoon ti 18.2. mennes-
sä, jolloin on myös leiriläisko-
kous seurakuntatalolla klo 
17–18. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 31.1 klo 18.30 Tuula 
ja Tuomas Tynillä sekä Ma-
rita ja Vesa Pohjolalla. Raa-
mattuluokka (7-8) la 1.2 klo 
18.30 kodeissa. Pyhäkoulut 
su 2.2 klo 12 sekä seurat klo 
16 ja 17.30 ry:llä. Perhekerho 
to 6.2 klo 10.30 ry:llä.

Kynttilänpäivän messu 
su 2.2. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pikka-
rainen, avustaa Olli Seik-
kula, diakoni Jaana He-
listen-Heikkilä, kantto-
ri Marjo Irjala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Yhteisvastuukeräys alkaa. 
-kerääjille on tarjolla lou-
nas messun jälkeen kir-
konkylän srk-kodilla alk. 
n. klo 11.30. Infoa yv-ke-
räyksestä ja keräysmate-
riaalin jako, jonka jälkeen 
on mahdollista osallistua 
keräystempaukseen. Ter-
vetuloa mukaan kaikki 
yv-keräyksestä kiinnostu-
neet!
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Ella Elise Kilpeläi-
nen, Justus Aappo Viljami 
Palo-oja, Senja Serafiina Suo-
mela, Linnea Helmiina Virta-
nen, Joel Leonard Göös, Mi-
la Alessia Puolitaival.
Kuollut: Hilkka Kyllikki Koi-
visto s. Jokelainen 90. Sa-
ri Raakel Juntura-Kangas 51.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 30.1. klo 18 
Länsipuoli: Leivo, Pajulinnun-
tie 16. Itäpuoli: Haapalahti ja 
Haukipuro, Köykkyrintie 28. 
Raamattuluokat pe 31.1. klo 
18 4.–5.-lk: Silver, Tanttutie 
3. 6.–8.-lk: Tahkola Arto ja 

Tiina, Patotie 8. Pyhäkoulut 
su 2.2. klo 12 Paituri: Väntti-
lä, Airistonkuja Linnakangas: 
Kukkola, Prinssinkuja 9 Kes-
kusta-Ollila: Haho, Jannen-
kuja 9 Santamäki: Haukipu-
ro, Salmikuja 3 Kokkokangas-
Haapamaa: Kreivi, Ketunpe-
sä 8. Leiri- ja opistoseurat su 
2.2. klo 16 ry:llä. Tiistaikerho 
ti 4.2. klo 12 ry:llä. Perheker-
ho ke 5.2. klo 10–12 ry:llä. Si-
sarilta ke 5.2. klo 18.30 ry:llä. 
Kotiseurat to 6.2. klo 18 Län-
sipuoli: Joensuu, Tuomipolku 
3. Itäpuoli: Paananen, Karvo-
nen, Teeripolku 6. 
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten järjestämät myy-
jäiset la 1.2. klo 11.30 ry:llä, 
klo 18 iltaohjelma ja iltapa-
la. Seurat su 2.2. klo 16 ry:llä.

Markuksen evankeliumi,
Tornion kaupungin teatterin esitys
sunnuntaina 9.2. klo 17 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Esittäjä Pauli Mahlamäki, 
vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € 
yhteisvastuun hyväksi. 
Esityksen kesto 2 tuntia. Väliajalla 
kahvitarjoilu, jossa vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräykselle.

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

Guatemala-ilta 
perjantaina 31.1. klo 18  Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Kahvit klo 17.30 alkaen. Vieraita 
Guatemalasta. Aiheena ihmisoikeudet Guatemalassa. Yh-
teisvastuutilaisuus. Järjestää Limingan rovastikunta ja Kir-
kon Ulkomaanapu.

Yhteisvastuukeräys avataan
Yhteisvastuukerääjät siunataan 
jumalanpalveluksissa.
Hae lista tai lipas kirkosta, niin asia tulee heti 
hoidettua. Uusia kerääjiä mm. kahden tunnin talkoisiin
voi ilmoittautua p. 044 7521 226. Vielä tilaa Guatemala-illassa 

to 30.1. klo 17.30 Kempeleen Kokkokankaalla.
 
Tule kuuntelemaan kahvin ja kardemumman luvatusta 
maasta ja viihtymään Keski-Amerikan tunnelmissa!
Vieraina Dora Arriola Vega ja Ruby Coy Quej.
Kyytiä tarvitseva, ota yhteys, p. 044 752 1226/ Ilmonen
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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: 
Niko Mikael Hirvelä, 
Ninni Eerika Keränen.
Vihitty: Teemu Juhani 
Haaraniemi ja Henna Ka-
roliina Tölli.
Kuollut: Jukka Henrik 
Keinänen 57, Päivi Riitta 
Saloranta 55.

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

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Enna Aurora 
Kämäräinen, Viivi Lau-
ra Johanna Pihlajanie-
mi, Neea Emma Josefii-
na Tikkanen.
Kuollut: Eeva Loviisa 
Kristiina Lithovius s Ok-
konen 83.

Hartaus ja ehtoollinen to 
30.1. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen to 
30.1. klo 14 Helmin kodissa, 
Tarja Pyy.
Guatemala-ilta pe 31.1. klo 
17.30 Kempeleessä Kokko-
kankaalla. Ks. ilmoitus.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 3.2. klo 12 Irja ja Mart-
ti Lustigilla, Leena Leskelä, 
Tarja Pyy.
Keskipäivänkerho ke 5.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-

sa, Ossi Kajava ja päiväkuo-
ro laulattavat.
Rukouspiiri ke 5.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 6.2. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava.
Kuorot: Ke 5.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen srk-salissa, keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 Kyl-
mälänkylän kappelissa ja klo 
12.30–14.30 Päivärinteen srk-
salissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Perhepyhäkoulu pe 
31.1. klo 9–9.30 Päivärinteen 
srk-salissa.

Perhemessu su 2.2. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen, avus-
taa Meiju Kaakinen ja Sal-
me Kinnunen. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus.

Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 30.1. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Diakonian päivystys ma 
3.2. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Käynti pihan puolelta.
Hartaus ma 3.2. klo 14 Ko-
tolassa
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 5.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Kappelineuvoston kokous 
ke 5.2. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus to 6.2. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri to 6.2. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa. Pai-
kalle saapuu "yllätysvieras". 
Tulkaahan katsomaan, kuka.
Seurakuntakerho tiistaisin klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.

Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla 30.1. alkaen. Nuor-
tenilta to 30.1. klo 17–18.30 
Päivärinteen srk-salissa. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
31.1. klo 16–18. Nuortenil-
ta pe 31.1. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. Yökahvila 
Valopilikku la 1.2. klo 19–24 
Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 30.1. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 1.2. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Alasaarela ja 7.–8.-lk 
Carlson. Su 2.2. klo 12 yhtei-
nen laulupyhäkoulu ry:llä. 
Klo 17 laulutuokio ja seurat 

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 to 30.1. 
klo 18 Murron kerhotilassa. 
Rippikouluryhmä I:n nuorte-
nilta pe 31.1. klo 18 Tyrnävän 

srk-talolla. Muutkin nuoret 
tervetulleita!
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 31.1. klo 19 
ry:llä, iltapala 18.30. Seurat 
su 2.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 
1.2. klo 11.30 nuorten järjes-
tämät myyjäiset ja klo 18 il-
taohjelma ja iltapala ry:llä. 
Seurat su 2.2. klo 16 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.

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. 

Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräys alkaa su 2.2. 
perhemessulla klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Messun jälkeen Yhteisvastuulounas sekä 
Yhteisvastuun infotilaisuus ja listojen jako srk-talolla.

Haluatko auttaa Yhteisvastuukeräyksessä?
Paikkoja avoinna lista- ja lipaskerääjiksi 
sekä talkoolaiseksi.
Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi

Perhetapahtuma
lauantaina 15.2. klo 10–14 Tyrnävän seurakuntatalolla

Tyrnävän seurakunta kutsuu kaikkia 
lapsiperheitä viettämään yhteistä päivää.
Ohjelma:
klo 10  Alkuinfo ja Perhejumis
klo 10.30 Vanhemmille: Luento/keskustelu, jonka 
 aiheena on lasten myönteinen 
 kasvattaminen ja vanhempien ”yhteen 
 hiileen puhaltaminen”.
 Luennoitsijana Kati Väisänen, psyko- ja 
 toimintaterapeutti
klo 10.30 Lapsille: Omaa ohjelmaa mm. leikkiä,  
 laulua ja askartelua
klo 12  Ruokailu
klo 13  Peetu-pelle esiintyy
klo 13.45 Kiitos ja kotiin

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 
Numeroon (08) 5640 600 tiistaihin 11.2. mennessä.
Ilmoittautua voi myös perhekerhossa. Tapahtuma on
perheille ilmainen.

Tapahtumaan voidaan ottaa maksimissaan 50 alle 
7-vuotiasta lasta. Myös vanhemmat lapset ovat 
tervetulleita tapahtumaan.

Seurakunnan 125-vuotisjuhla 
sunnuntaina 23.2. Juhla alkaa klo 10 messulla Tyrnävän 
kirkossa ja jatkuu messun jälkeen srk-talolla.

Laihduta ”kavereiden kannustamana” – 
omaksi ja Yhteisvastuun hyväksi!
Vielä ehdit mukaan! Tyrnävän srk-talon takkahuoneessa 
on tiistaina 4.2. klo 15–17 extrapunnitukset niille, jotka 
eivät ehtineet ensimmäiseen punnitukseen. 
Kyseessä on siis ”leikkimielinen, mutta totinen kilojen 
alasajo”. Tarkoituksena on, että jokainen osallistuja kerää 
itselleen ”sponsoreita”, jotka maksavat jokaisesta laihdu-
tetusta kilosta lupaamansa summan yv-keräyksen hyväk-
si. Finaalipunnitus on torstaina 24.4. Lisätietoja Salmelta, 
p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

Kynttilänpäivän 
yhteisvastuuperhemessu
ja kappalainen Tarja Pyyn 
virkaan asettaminen 
sunnuntaina 2.2. klo 12 kirkossa.
 
Toimittaa lääninrovasti  Ilkka Tornberg, 
saarnaa Tarja Pyy, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro, lapsikuoro. 

Yhteisvastuukerääjien tehtävään siunaaminen. 

Messun jälkeen juhlakahvit ja 
juhla seurakuntatalossa.

ry:llä. Ma 3.2. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. To 6.2. klo 18.30 
ompeluseurat kodeissa: An-
na-Leena ja Juhani Syrillä ja 
Paula ja Jarmo Lyytikäisellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 30.1. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Pe 31.1. klo 19 raa-

mattuluokka, pienet, Joen-
suu. La 1.2. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka-iltakylä Carlson. Su 
2.2. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Mikkonen, Laitasaari Mik-
konen, Huovila Vattula. Klo 
17 seurat ry:llä.

V
ille A

sikain
en
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Oulujoen seurakunnan 
uusi kirkkoherra Satu 
Saarinen asetettiin 
virkaansa ja siunattiin 
tehtäväänsä sunnuntaina 
Oulujoen kirkossa.

– Olette tänne tulemalla osoit-
taneet, että päivä on odotettu päi-
vä ja Satu odotettu paimen, totesi 
kirkkoherran virkaanasettamis-
messun toimittanut piispa Sa-
muel Salmi.

”Me yhdessä olemme kirkko”
Suntioiden laskujen mukaan 

virkaanasettamista todisti viime 
sunnuntaina 711 ihmistä.

– Iloitsen siitä suuresta joukos-
ta, joka on antanut Sadulle man-
daatin toimia tässä seurakunnas-
sa. Suuri ihmisjoukko toivoo, että 
tästä seurakunnasta tulisi paikka, 
jossa ihminen kohdataan kasvoil-
ta ja nimeltä.

Jeesuksen juhlapöytään 
ovat kaikki tervetulleita
Satu Saarinen puhui saarnassaan 
etkoista ja jatkoista:

– Jokainen on ollut porukassa, 
joka ei vielä halua erkaantua tai 
porukassa, joka odottaa h-hetkeä 
yhdessä. Usein seurueeseen liittyy 
jossakin vaiheessa joku yllättävä 
henkilö.

– Keitä me olemme valmiit 
kutsumaan pitoihimme, Saari-
nen kysyi ja viittasi toisinaan esi-
tettyihin syytöksiin, joiden mu-
kaan kirkko tuottaa toimintoja 
vain sisäpiirille, jo ennalta aktii-
viselle joukolle seurakuntalaisia.

Saarinen kehotti hylkäämään 
ajatuksen siitä, että kirkko ja seu-
rakunta olisivat vain hallintora-
kenne ja joukko työntekijöitä.

– Me olemme kirkko, me kaik-
ki yhdessä. Ajatus siitä, että yhdet 
ovat toiminnan tuottajia ja toiset 
sen kohteita on väärä.

Saarinen kehottaa myös unoh-
tamaan ajatuksen pienten piirien 
jatkoista:

– Jeesuksen isännöimään juh-
lapöytään ovat kaikki tervetul-
leita.

”Tehtävä huolehtia, että 
oulujokiset tulevat ravituiksi”
Messun jälkeen Hintan seura-
kuntataloon siirtynyt juhlaväki 
kuuli lukuisia onnittelupuheen-
vuoroja.

– Olet nyt hengellinen johta-
ja, jonka tehtävä on huolehtia sii-
tä, että jokaisella oulujokisella on 
mahdollisuus tulla ravituksi, tii-

Piispan lämpimässä puheessa tuli hyvin esille, että seurakunta on halunnut 
Sadun tähän virkaan, kiitti Eija Kreivi-Kangas. Hänen kanssaan uutta 
kirkkoherraa jututti Hintan seurakuntatalossa Yrjö Soini.

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

visti lääninrovasti Juhani Lavan-
ko.

Hän muistutti, että uuden 
kirkkoherran tukena ovat seura-
kunnan työntekijät ja luottamus-
henkilöt sekä muut kirkkoherrat.

Lavanko kehotti uutta kirkko-
herraa myös pitämään huolta it-
sestään ja läheisistään.

Ääriään myöden täydestä seu-
rakuntatalosta istumapaikkaa 
etsivillä Riitta ja Ville Irvankos-
kella oli heti ehdotus tähän liit-
tyen:

– Tervetuloa Myllyojan kes-
kustassa harjoituksia pitävään 

karateseuraan, sinne voi tulla 
perheenkin kanssa, Irvankosket 
vinkkasivat.

– Muita toiveita meillä ei kirk-
koherran suuntaan ole, kunhan 
pysyy niin ihanana kuin hän kir-
joitusten ja haastattelujen perus-
teella vaikuttaa olevan.

MiNNA kOLiSTAJA

Lisää valokuvia Satu Saarisen 
virkaanasettamisesta osoittees-
sa www.facebook.com/rauhanter-
vehdys. Videotallenne löytyy Vir-
tuaalikirkosta pe 31.1. alkaen.

Virkaan siunaamisen toimitti piispa Samuel Salmi (keskellä). Avustajina olivat 
kappalainen Pentti Kortesluoma, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti 
Kakko (selin), lääninrovasti Juhani Lavanko, rovasti Ilmo Pulkamo, pastori Sanna 
Jukkola ja diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff.

Virkaanasettamista oli Oulujoen kirkossa seuraamassa yli 700 henkeä.


