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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Miltä tuntuisi herätä joka päivä kolmelta aamuyöl-

lä ja lähteä torille myymään vihanneksia, tehdä 

sen jälkeen aamupäivällä kotitöitä sekä autella 

iltapäivä perheen omistamassa kaupassa, jotta voisi lähteä 

illaksi yliopistolle opiskelemaan?

Miltä tuntuisi joutua käymään koulua salaa omalta isäl-

tä, koska isän mielestä naiselle sopii paremmin perinteinen 

rooli kotona kuin opiskelu ja toimeentulon hankkiminen 

kodin ulkopuolella?

Köyhässä Keski-Amerikan maassa Guatemalassa tämän-

vuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotolla perehdytetään 

alkuperäiskansoja ihmisoikeuksiin ja tuetaan naisia osallis-

tumaan päätöksentekoon.

Alkuperäiskansojen tilanne on vaikea. Noin puolet väes-

töstä on maya-intiaaneja, joita syrjitään monella elämän-

alueella. 

Yv-keräyksen tuotolla pyritään rakentamaan demokraat-

tista yhteiskuntaa, jossa tulevat sukupolvet osaavat vaatia 

oikeuksiaan.

Guatemalan alkuperäiskansaan kuuluvat naiset ovat 

voineet saada uuden suunnan elämälleen osallistumalla 

yhteisvastuuvaroin rahoitettuun ihmisoikeus- ja demokra-

tiakoulutukseen. 

Esimerkiksi kotoaan pois heitetty, isältään salaa opiskel-

lut Mayda haaveilee nyt väitöskirjan tekemisestä ja hyväs-

tä työpaikasta, jotta voisi varmistaa koulutuksen myös sisa-

rilleen. Vanhempiensa valitsemalle miehelle 15-vuotiaana 

naitettu Margarita taas on opetellut puolustamaan oikeuk-

siaan ja luottamaan itseensä.

”Minun ei tarvitse pyytää lupaa mieheltäni jokaiseen 

asiaan”, Margarita kertoo Yhteisvastuu 2014-nettisivuilla.

Keräyksen tuella naiset muun muassa opettelevat 

yhteenlaskua, kanankasvatusta ja viljelyä, jotta he voisi-

vat hankkia itse toimeentuloa. Omien rahojen hallinta on 

monelle naiselle aivan uusi kokemus.

”Tiedän ensi kertaa, miltä tuntuu pitää seteleitä omissa 

käsissä”, iloitsee yli 50-vuotias perheenäiti  Dominga.

Ihmisoikeustietoutta Guatemalaan

Muut mediat
HYVäntaHtoISta HYMäHtelYä, rypis-
tyviä kulmakarvoja. ”Ihan oikeesti, ei voi 
olla totta?”

Ekumeenisen rukousviikon 50-juh-
lassa kuulimme, miten kirkollisten valta-
avainten haltijat paheksuivat käyntiä tois-
ten kirkkojen tiloissa. Vaarallista, vähin-
täänkin epäilyttävää!

Nyt tämä normioloa, juhlassa ja arjes-
sa. Kirkkojen johtajat tätä kilvan kiittävät.

Pakkasyössä kotiin kulkiessani kysy-
mys inisi kuin hyttynen kesäyössä; ei lo-
pettanut, vaikka kuinka yritin.

Mitä me nyt paheksumme, karsastam-
me, kieltäen kaitsemme? Jotakin sellais-
ta, jolle jo nyt nuoret hymähtelevät ja jota 
seuraavan sukupolven kirkonjohtajat pi-
tävät itsestäänselvyytenä.

Piispa Irja Askola 
facebook-sivullaan 29.1.2014

MYöS SeuroIHIn lähtö on ollut useim-
mille lapsillemme todella vastenmielistä. 
On pitänyt lahjoa karkilla tai kylään me-
nolla seurojen jälkeen, pelotella taivaspai-

kan menettämisellä ja jos kumpikaan kei-
no ei ole auttanut, on pitänyt vain pakot-
taa lapsi mukaan ja kantaa hänet jopa kir-
kuvana autoon ja laittaa väkisin turvavöi-
hin ja ei kun menoksi (pienessä turmeluk-
sessa koko porukka).

Vuokko Ilola blogissaan 
Kotimaa24:ssa 2.2.2014

SaattoHoIdon MerKItYS ei siksi ole 
vain siinä, että ihmiselle luodaan mah-
dollisimman hyvä kuolemaa edeltävä ai-
ka. Saattohoidon merkitys on myös siinä, 
että se tuo kuolemisen ja elämän rajalli-
suuden näkyväksi koko yhteiskunnassa. 
Voimavarojen kohdistaminen saattohoi-
toon on voimavarojen kohdistamista sen 
ymmärtämiseen, mistä ihmisenä elämi-
sessä on kyse. 

Psalminkirjoittaja sanoo sen näin: 
”Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, 
että saisimme viisaan sydämen.”

Arkkipiispa Kari Mäkinen 
facebook-sivullaan 3.2.2014

 aatoksia

rahaa nuorten 
toimintaan 

Oulussa lasten ja nuorten osal-
lisuutta tuetaan monella eri 
tavalla. 

Nuorisolaki on keskeinen 
lasten ja nuorten osallisuutta ohjaa-
va laki, jonka tarkoituksena on tu-
kea nuorten kasvua ja itsenäistymis-
tä, edistää nuorten aktiivista kansalai-
suutta ja sosiaalista vahvistamista sekä 
parantaa heidän kasvu- ja elinolojaan.

Nuorten NERO on yksi avustus-
muoto, jossa nuorisolain henki konk-
retisoituu. Nuorilla on mahdollisuus 
hakea lasten ja nuorten ennaltaehkäi-
sevän työn toimintarahaa. 

Ajatuksena on mahdollistaa oulu-
laisten nuorten projektien, 
tapahtumien ja erilaisten 
tilaisuuksien toteuttami-
nen ilman, että heidän tu-
lisi kuulua mihinkään seu-
raan tai yhdistykseen. 

Tavoitteena on käyn-
nistää nuorten uutta toi-
mintaa, joka muuten voisi 
jäädä syntymättä. Raha on 
kohdistettu nimenomaan nuorille ja 
sen vuoksi vähintään kahden kolmas-
osan ryhmästä tulee olla alle 25-vuo-
tiaita. 

Rahan saamisen edellytyksenä on 
nuorten oma aktiivisuus toteutuksessa 
ja suunnittelussa. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tulee suuntautua myös 
muihin nuoriin. 

Avustusta on yhteen projektiin 
mahdollisuus saada maksimissaan 
1500 euroa. Sen voi käyttää esimer-
kiksi palveluiden ostoon, tavarahan-
kintaan, matkakuluihin, markkinoin-
tiin ynnä muuhun sellaiseen.

Sen lisäksi, että hakijat ovat nuoria, 
myös hakemuksesta annettava lausun-
to on nuorten tekemä. Oulun nuorten 

edustajisto ONE on vaaleilla valittu 
15–18-vuotiaiden nuorten osallisuus-
ryhmä. Ryhmä ajaa nuorten etuja ja 
pyrkii tuomaan nuorten näkökulmaa 
oululaiseen päätöksentekoon. 

ONEn tekemän lausunnon pohjal-
ta viranhaltija tekee päätöksen hake-

muksen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä. 

Nero-raha on nuoril-
le myös hyvä mahdolli-
suus oppia tapahtumien 
suunnittelua ja toteut-
tamista. Pääsääntöises-
ti hakemukset ovat ol-
leet hyvin tehtyjä ja vain 
muutamia niistä on jou-

duttu hylkäämään. Hakemuksen hyl-
käämisen yleisin syy on toiminnan 
kohdistuminen vain muutamalle hen-
kilölle tai suljetulle ryhmälle.

Vuonna 2013 Nero-rahaa myönnet-
tiin noin 19 000 euroa. Projektit ja ta-
pahtumat tavoittivat yli 4 000 nuorta. 

Rahaa myönnettiin muun muas-
sa valokuvanäyttelyyn, lentokoneiden 
bongailuprojektiin, musiikkitapahtu-
miin, nettisarjan tekemiseen, anime-
seminaariin ja liikuntapäivien järjes-
tämiseen.

Mika NieMiNeN
Osallisuusvalmentaja, Oulun kaupungin 

sivistys- ja kulttuuripalvelut

tavoitteena 
on käynnistää 
nuorten uutta 
toimintaa, joka 
muuten voisi 
jäädä syntymättä.
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Oulun seurakuntien van-
hustyön pastori Markku 
Palosaari tietää, että oi-
kean tiedon löytäminen 

on suuri ongelma vanhuksille. 
Palosaari onkin saapunut ker-

tomaan Keskustan seurakuntata-
loon kokoontuneille Oulun sota-
veteraanien edustajille, mitä pal-
veluja seurakunnat tarjoavat ja 
kuinka niistä löytää tietoa.

Oulussa ollaan hänen mu-
kaansa edelläkävijöitä siinä, että 
vanhuksille on ylipäänsä oma ni-
mikkopappi.

– Työnkuvaani kuuluu van-
husten sielunhoito kotona ja lai-
toksissa.

Kotikäynneillä vanhustyön 
pastori käy pyynnöstä. 

Palosaari jakaakin tilaisuudes-
sa käyntikorttinsa kaikille pai-
kalla olijoille, samoin kuin listan 
seurakuntien vanhustyöstä vas-
taavista diakoniatyöntekijöistä. 

He palvelevat, mikäli vanhuk-
set kaipaavat luottamuksellista 
juttukumppania tai haluaisivat 
nauttia vaikkapa ehtoollisen ko-
tonaan. 

– Lähimmäisenä olo on kai-
ken toimintamme ydin, Palosaa-
ri summaa.

Tärkeää olisi, että vanhukset 
eivät jäisi neljän seinän sisälle. 
Liikkeellä ollessa pysyy virkeäm-
pänä.

Palosaari muistuttaakin kaik-
kia seurakuntien senioreille tar-
joamista kirkkokyytiseteleistä. 
Niitä saa Oulun seurakuntien 

Veteraaneille annettiin 
tietoa vanhustyöstä

papeilta ja diakoniatyöntekijöiltä. 
Kirkkokyytisetelillä vanhus ja 

saattaja voivat maksaa taksikyy-
din kotikirkkoon ja takaisin. 

– Kotioven pitää läpsähtää 
kiinni selän takana ainakin ker-
ran päivässä, hän toteaa humo-

ristisesti.
Vanhusten pitää myös opetella 

rohkeasti tietotekniikan käyttöä. 
Esimerkiksi hän ottaa Virtu-

aalikirkon, jonka nettisivuilla 
näytetään joka viikko jumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta. 

– Kuulokkeet kun laittaa pää-
hän, niin puheen kuulee parem-
min kuin paikan päällä, hän 
vinkkaa.

eLSi SaLOVaaRa 

Vanhustyön pastori 
Markku Palosaaren tavoittaa 
numerosta 044 3161 420 
ja sähköpostilla 
markku.palosaari@evl.fi.

Oulun sotaveteraanit ry:n edustajat kävivät tutustumassa uuteen Keskustan seurakuntataloon. Vierailua isännöi Oulun yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Reijo Sallinen. Kaikki saivat matkaansa myös uunituoreen Rauhan Tervehdys -lehden.

E l s i  S a l ovaa ra

Vanhusneuvosto ajaa ikäihmisten etua

Vuoden verran toiminut 
Oulun kaupungin van-
husneuvosto pitää huolta 
ikäihmisten oikeuksista.

Lakisääteisen neuvoston ko-
koonpano koostuu asiantunti-
joista. Oulun seurakuntayhty-
män vanhustyön pastorilla on 
neuvostossa puhe- ja läsnäolo-
oikeus.

– Nostamme esille ikäihmisille 
tärkeitä asioita, jotka kaupungin 
muut yksiköt ottavat hoitaakseen, 
vanhusneuvoston puheenjohtaja 
Antero Juntunen kertoo.

Neuvoston tehtävänä on myös 
valvoa, että vanhuspalvelulaki to-
teutuu kaupungin päätöksissä.

– Uusi vanhuspalvelulaki vel-
voittaa ottamaan ikäihmiset mu-
kaan keskusteluun, kun pääte-
tään vanhuksia koskevista asiois-
ta, Juntunen selventää.

kaupunki ei innostunut 
vanhusneuvolasta
Kaupunki on ehtinyt jo kysyä 
vanhusneuvoston näkemystä 
useisiin asioihin.

– Kerroimme näkemyksemme 
esimerkiksi siitä, minkälaisille 
paikoille palvelutalot kannattaisi 
sijoittaa kaavoituksessa. Julkisen 
liikenteen osalta olemme kerto-
neet, miten se voisi palvella ikäih-
misiä parhaiten, Juntunen listaa.

Vanhusneuvosto on tehnyt 
aloitteen Oulun kaupunginhal-
litukselle vanhusneuvolakokei-
lusta. 

Neuvosto toivoi vanhusneuvo-
laa, jotta ikäihmiset voisivat saa-
da terveyspalveluita selkeästi yh-
destä paikasta. 

Kaupunki ei kuitenkaan koke-
nut ehdotusta toteuttamisen ar-
voiseksi. Juntunen harmittelee, 
että aloite ei mennyt läpi.

– Nykyään palvelut ovat hyvin 
sirpaleisia, ja on vaikea hahmot-
taa mistä löytyy apua missäkin ti-
lanteessa.

– On myös kaupungin etu, et-
tä ikääntyneen väestön hyvin-
vointipalvelut ovat loppuun asti 
harkittuja. Hyvin toimivien käy-
täntöjen kokonaiskulut ovat pie-
nemmät.

Neuvosto 
toivoo yhteydenottoja
Neuvoston puheenjohtaja näkee 
ikäihmisten suurimpana huole-
na sen, onko ikääntyvän väestön 
hoitoon riittävästi hoitohenkilö-
kuntaa.

– Esimerkiksi kotihoidon toi-
mivuudessa olisi parantamisen 
varaa. Myös hoitopaikkojen riit-
tävyys huolettaa.

Vanhusneuvoston tehtävänä 
on edustaa suurta ihmisryhmää.

– Oulussa on 36 000 yli 65-vuo-
tiasta. Se tarkoittaa, että on paljon 
asioita, joihin meidän tulisi kiin-
nittää huomiota.

Juntunen toivoo, että tieto 
vanhusneuvoston olemassaolos-
ta leviäisi.

– Toivomme myös yksityisten 
ihmisten yhteydenottoja. Sekä 
ikäihmiset itse että heidän lähei-
sensä voivat nostaa asioita esille.

Juntunen kannustaa ottamaan 
yhteyttä kaikenlaisissa asioissa. 

– Kun asioista päästään puhu-
maan, voidaan löytää ratkaisuja. 
Aina ratkaisu ei edes ole rahasta 
kiinni, Juntunen huomauttaa.

kaiSa aNTTiLa

Oulun kaupungin vanhusneuvostolle 
voi laittaa ehdotuksia esille 
nostettavista asioista. 
Yhteyshenkilö on vanhusneuvoston 
sihteeri Jorma Inkamo. 
Hänet tavoittaa numerosta 
0400 586 036 ja sähköpostilla 
jorma.inkamo@ouka.fi. 
Postia voi lähettää osoitteella 
Vanhusneuvosto / Jorma Inkamo, 
PL 54, 90015 Oulun kaupunki.

toivomme myös 
yksityisten ihmisten 
yhteydenottoja. 
Sekä ikäihmiset 
itse että heidän 
läheisensä voivat 
nostaa asioita esille.

Antero Juntunen
vanhusneuvoston 

puheenjohtaja
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Sunnuntaina alkaneen 
kirkon Yhteisvastuu-
keräyksen kotimainen 
erityiskohde on saatto-

hoito. Keräyksen turvin Suo-
messa, ja myös täällä Oulus-
sa, päästään kehittämään lisää 
saattohoitoa.

Ainakin Karjasillan seura-
kunta on jo tehnyt päätöksen, 
että se lahjoittaa keräyksen 
oman seurakunnan osuuden 
(10 prosenttia) Oulun kau-
punginsairaalan osasto A2:lle, 
erityisesti osaston hoitoringin 
tekemälle kotisaattohoidolle.

Toiveissa on, että myös osa 
muista yhtymän seurakunnis-
ta tekee lahjoituksen kotisaat-
tohoidon hyväksi.

Seurasin vuodenvaihteessa 
läheltä hoitoringin ammatti-
maista työskentelyä kodissa. 
Olin syvästi vaikutettu tervey-
denhuollon ammattilaisten 
paneutumisesta työhönsä.

Viimeviikkoisessa Koti-
maassa herätettiin kysymys, 
voisiko luterilaisella kirkolla 
olla hyvinvointiyhteiskunnan 

rakentamisessa nykyistä merkit-
tävämpi rooli.

Kysymys on ajankohtainen ja 
vaatii hyvän pohdinnan. Julki-
suudessa puhutaan paljon hyvin-
vointivaltion rapautumisesta.

Seurakuntalaisena iloitsen ko-
tiseurakuntani ratkaisusta lah-
joittaa ”omat prosenttinsa” kau-
punginsairaalan osasto A2:lle. 
Lahjoitus on mielestäni vahva 
tahdonilmaisu sille, että me kaik-
ki haluamme – kukin vuorollam-
me elämän viimeisillä elinviikoil-
la – parhaan mahdollisen hoidon. 
Mikäli tahdomme kohdata kuo-
leman kotona, olkoon siihen jat-
kossakin hyvä mahdollisuus koti-
saattohoidon erityisosaajien tur-

vin.
Viime kädessä rahan anta-

minen keräykseen viestii, että 
jokainen ihminen on arvokas 
ja merkityksellinen ja että hä-
nestä välitetään.

A2:n hoitorinkiin kuuluva 
– tässä lehdessä viime viikol-
la haastateltu – sairaanhoitaja 
Eija Alamartimo vieraili viime 
sunnuntaina Karjasillan seu-
rakunnan yv-keräyksen ava-
uksessa. 

Alamartimo kertoi, että li-
säeuroille on käyttöä kotisaat-
tohoidossa: hankintalistalla 
on muun muassa nestekier-
toon vaikuttava ventipress-lai-
te, asentohoitotyynyjä ja hap-
pisaturaatiomittareita.

Jos rahaa saadaan enem-
män kasaan, potista koituu 
hyötyä useille saattohoidossa 
oleville. Jokainen voi halutes-
saan ilmoittautua kerääjäksi 
oman seurakunnan diakonia-
työntekijälle.

 
RiiTTa HiRVONeN

lahjoitus kotisaattohoidolle oulussa
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Kysy!

Voiko nainen kantaa 
arkkua hautajaisissa?

Yleensä hautajaisissa ar-
kunkantajina on mie-
hiä, mutta voiko nai-
nen kantaa arkkua?

– Kyllä voi. Perinteises-
ti arkunkantajat ovat olleet 
miehiä, mutta ei sitä ole mis-
sään määritelty. Asia on täysin 
omaisten päätettävissä, sanoo 
Oulun ev.lut. seurakuntien hautaustoimen päällikkö Tuomo 
Vuontisjärvi.

– Täytyy tietenkin ottaa huomioon se, että kokonaisuus on 
tasapainossa. Arkun kantamiseen tarvitaan yleensä kuusi hen-
kilöä, kolme puolelleen.

Intiössä suntion tehtäviä hoitava erityisammattimies Jor-
ma Uusitalo kertoo, että ainakin Intiön kappelissa pidetyis-
sä siunaustilaisuuksissa arkunkantajina on silloin tällöin myös 
naisia.

– Se on harvinaisempaa, mutta niin on ehkä kymmenisen 
kertaa vuodessa. Yleensä kyse on siitä, ettei arkunkantajia muu-
ten olisi riittävästi ja vainaja halutaan saattaa hautaan omais-
ten kesken.

Myös suntio voi auttaa kantamisessa, ja ulkopuolisia kanta-
jia voi saada esimerkiksi hautaustoimiston kautta, jos on etu-
käteen tiedossa, ettei arkunkantajia ole riittävästi.

– Suntioina toimii myös naisia, joten jos suntiota tarvitaan 
kantamaan arkkua, niin silloinkin kantajana voi olla nainen, 
Uusitalo sanoo.

Tuomo Vuontisjärven mukaan saattoväen määrä keskimää-
rin on viime aikoina ollut laskussa, mistä johtuen arkunkanta-
jia on joskus liian vähän.

– Olemme saaneet sellaista viestiä, että olisi tarvetta vapaa-
ehtoisille arkunkantajille. Lähitulevaisuudessa kartoitamme 
tarvetta ja sitä, onko sellaisia tahoja, joita kiinnostaisi olla vii-
konloppuisin valmiudessa toimimaan vapaaehtoisina kanta-
jina.

kaTJa kiiSkiNeN

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

Kysymyksiä voi lähettää osoitteella toimitus@rauhanter-
vehdys.fi, kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, PL 102, 
90101 Oulu ja tekstiviestillä numeroon 044 5626 450. 

toimitus@rauhantervehdys.fi  – rauhan tervehdys, Pl 102, 90101 ouluPostia

Vanha testamentti oli 
Jeesus Nasaretilaisen 
Raamattu. 
Siitä Hän sanoo: ”Te 

tutkitte kirjoituksia, sillä teillä 
on mielessänne niissä iankaik-
kinen elämä ja ne juuri todis-
tavat minusta; ja te ette tahdo 
tulla minun tyköni, että saisit-
te elämän”. (Joh. 5:39). 

Kun luemme Vanhaa testa-
menttia yhdessä Uuden testa-
mentin kanssa rukoillen, niin 
on mahdollista huomata, että 
Jeesus Messias on sielläkin kir-
joituksien päähenkilö.

Uusi testamentti on todis-
tajien kirjoituksia Jeesukses-
ta ja muun muassa kristillisen 
seurakunnan syntyhistoriasta, 
joka syntyi Pyhän Hengen ja 
Apostolien vaikutuksesta. 

Kirjoituksien tarkoitus ki-
teytyy Johanneksen evankeliu-
missa: ”Mutta nämä ovat kir-
joitetut, että te uskoisitte, että 
Jeesus on Kristus (Voideltu / 
Kuningas /  Messias), Jumalan 
Poika, ja että teillä uskon kaut-
ta olisi elämä hänen nimessän-
sä”. (Joh. 20:31). 

Jeesus sanoi: ”Seuraa mi-
nua!”

Jeesuksen seuraajat, kristi-
tyt, ovat kokoontuneet yhteen 
paikkakunnittain seurakun-
niksi, joista muodostuu uni-
versaali seurakunta, Kristuk-
sen ruumis maan päällä. 

Todellinen hengellinen seu-
rakunta muodostuu kuitenkin 
uudestisyntyneistä kristityistä. 
Lue Joh. 3. luku. 

Jeesus sanoi: Tälle kalliolle 

minä rakennan seurakuntani”. 
(Mt.16:18). Siis Hän rakentaa 
itse seurakuntansa niistä hen-
kilöistä, joilla on henkilökoh-
tainen todistus Pietarin tavoin, 
että Jeesus on ”Kristus elävän 
Jumalan Poika”.

Jos en kohtaa Jumalaa, en 
löydä VT:sta, UT:sta tai/ja seu-
rakunnasta Jeesusta Herrakse-
ni, niin olen auttamattomasti 
hukassa. 

Toisin sanoen elämäni tar-
koitus jää toteutumatta (vertaa  
Apt. 17:26,27). Olen kadotettu 
nyt ja iankaikkisesti.

Onneksi on vielä tämä het-
ki ja armon aika, kun Sana lu-
paa: ”Etsivä löytää ja kolkutta-
valle avataan”!

Pekka J. PieTOLa

onneksi on vielä tämä hetki ja armon aika

Ilahduta ystävää 
tilauksella!
tiedätkö jonkun, joka haluaisi lukea 
rauhan tervehdyksen paperilehtenä, mutta 
a) ei asu levikkialueellamme eikä siksi saa lehteä 
ilmaisjakeluna 
b) hänellä on ilmaisjakelukielto, koska hän ei halua 
mainospostia  

lehden voi tilata itselle tai ystävälle
12 kk tilaus 35,20 euroa, 6 kk 24,20 euroa ja 3 kk 16,50 euroa. 

Tee tilauksesi jo tänään: 020 7542 333 tai 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Seurasin vuoden-
vaihteessa läheltä 
hoitoringin 
ammattimaista 
työskentelyä 
kodissa. 

K i r ko n Ku va p a n k k i  /  Ha nnu J u ko la
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todistusten
hinnoittelu
muuttuu
Kirkonkirjojen tietojen luo-
vuttamisesta perittävät maksut 
muuttuivat helmikuun alusta.
Uudessa maksupäätöksessä on 
pyritty kansalaisten yhdenver-
taisuuden takia noudattamaan 
maistraattien antamien todis-
tusten hinnoittelua.

Osa todistuksista, kuten 
niin kutsuttu elää-todistus, 
pysyy edelleen maksuttomana. 
Maksuttomia todistuksia ovat 
kirkon yhteisestä jäsentietojär-
jestelmästä tulostetut, yksittäi-
siä seurakunnan jäsenen tietoja 
koskevat todistukset.

Muista kirkon jäsentieto-
järjestelmästä tulostetuista to-
distuksista peritään 7 euroa ja 
manuaalisesti laaditusta todis-
tuksesta 30 euroa.

Sukututkimusta varten laa-
dittava todistus maksaa 30 eu-
roa ja jos laatimisesta aiheutuu 
työtä enemmän kuin, veloite-
taan lisämaksuna jokaiselta al-
kavalta 30 minuutin jaksolta 15 
euroa. Maksullisen todistuk-
sen lähettämisestä postitse pe-
ritään lisäksi toimitusmaksua 
5,50 euroa, joka sisältää lasku-
tuksen ja postituksen.

SKS kerää
muistoja
Suomalaisen kirjallisuuden 
seura (SKS) kerää kuolemaan, 
menetykseen ja muistoon liit-
tyviä näkemyksiä ja kokemuk-
sia nykypäivän suomalaisilta.

SKS kaipaa kokemuksia sii-
tä, millainen on hyvä kuolema 
nykypäivänä ja voiko yksilö 
vaikuttaa siihen. Kokemuksia 
voi kertoa omaisena tai pohtia 
yleisesti. Lisäksi halutaan sel-
vittää, miten merkityksellisiä 
edesmenneet omaiset ovat ny-
kypäivän suomalaisille.

Kokemuksiaan voi lähettää 
sähköisesti osoitteessa www.
finlit.fi/arkistot/keruut/kuo-
lema.

Kokemusten kerääminen on 
osa Suomen Akatemian rahoit-
taman Mieli ja toinen -tutki-
musprojektin toimintaa. Pro-
jektissa tutkitaan muun muas-
sa kuolevien ja kuolleiden ase-
maa nykypäivänä yhteisöissä ja 
mielikuvissa.

Keruun tulokset julkiste-
taan vuoden 2014 loppuun 
mennessä.

Maata kiertelemässä

Kanadalaisten muslimihips-
terien, eli mipsterien, toi-
minta alkoi, kun ryhmä 
nuoria musliminaisia ha-

lusi todistaa, että on mahdollista 
olla tyylikäs eli ”hip”, vaikka pu-
keutuukin peitetysti.

Hijabilla tarkoitetaan puhe-
kielessä usein vain huivia, mut-
ta se tarkoittaa peittävää pukeu-
tumistyyliä.

Naiset tekivät videon, jossa esi-
tellään tyylikkäitä, mutta islami-
laiset periaatteet täyttäviä hija-
beja ympäri Pohjois-Amerikkaa. 
Tavoitteena on murtaa käsitys hi-
jabista sorron symbolina. 

– Haluamme, että ihmiset nä-
kisivät muslimit samoin kuin 
me näemme itse itsemme, joten 
tuomme esiin oman näkemyk-
semme, kertoo torontolainen 
mipsteri Aminah Mahmood.

Montrealissa 23-vuotias Da-
lila Awada tuntee kuuluvansa 
mipstereihin. Hän on pukeutu-
nut päähuiviin kymmenen vuot-
ta omasta tahdostaan. 

– Voin samaistua liikkeen 
edustajiin heidän muotitajunsa 
takia. He pitävät hauskaa, ovat 
värikkäitä ja samaan aikaan omia 
itsejään yrittämättäkään mahtua 
johonkin tiettyyn kategoriaan, 

Hijabissakin voi olla hip
hän perustelee. 

Mipsterien mukaan hijab ym-
märretään jatkuvasti väärin, eri-
tyisesti Quebecissä. 

– Joudumme jatkuvasti selit-
tämään ja toistamaan, että emme 
ole alistettuja, vaan olemme hy-
vin tyytyväisiä hunnun kanssa, 
Awada kertoo. 

– Silti ihmiset eivät usko meitä.
Mipsteri-trendi on saanut 

myös paljon kritiikkiä netissä. 
Useiden kommentaattorien mie-
lestä naiset ovat tekopyhiä, eivät-
kä edes pukeudu siten kuin mus-
liminaisten tulisi pukeutua. 

Toiset asiantuntijat puolestaan 

ovat sitä mieltä, että mipsteriliike 
on musliminaisille voimakas ta-
pa luoda uudelleen kulttuuriaan.

 – Meille on syötetty monia ste-
reotyyppisiä kuvia siitä, millaisia 
hijabiin pukeutuneiden naisten 
pitäisi olla. Tämä on heidän ta-
pansa taistella niitä vastaan, pro-
fessori Vrinda Narain selittää.

Viestin välittyminen voi viedä 
vuosia, mutta mipstereille se on 
sen arvoista.

eLSi SaLOVaaRa

Lähde: WorldWide Religious News / 
Global News

K at ja  K i i s k in e n

Yhteisvastuukeräys käynnistyi 
virallisesti sunnuntaina

Karjasillan seurakunnassa 
Yhteisvastuukeräys aloi-
tettiin messulla, jonka jäl-
keen oli tarjolla guatema-

lalainen keittolounas.
– Tämä on kak’ik-keittoa, 

mayojen juhlaruokaa, jota syö-
dään perinteisesti häissä ja merk-
kipäivinä, kertoi Tuula Matilai-
nen.

Hän toimii miehensä omais-
hoitajana, mutta otti hetken va-
paata, jotta pääsi valmistamaan 
keiton yv-lounaalle.

– Olen ollut jo kolmena vuon-
na keittämässä yv-lounasta. Mie-
lelläni lähden mukaan, kun tut-
tavani diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen pyytää.

Matilainen on entinen kotita-
lousopettaja, joten keitto valmis-
tui käden käänteessä.

– Onneksi oli apuna reippaita 
naisia, jotka paloittelivat vihan-
nekset valmiiksi.

Karjasillan seurakunnan yv-
keräyspäällikkö Irja Tolonen myi 
ruokalippuja, joilla keittoa pääsi 
nauttimaan.

– Olen tällä tittelillä mukana 
toista vuotta. Keräyspäällikkö ei 
mielestäni kuvaa kovin hyvin tä-
tä tehtävää, sillä suunnittelemme 
toimintaa yhdessä ja teen hom-
mia keittiötöistä lipunmyyntiin. 
Sirpa se varsinaisesti pitää lanko-
ja käsissään.

Lahjoituksilla autetaan
saattohoitotyötä
Karjasillan seurakunnan johtava 
diakoniaviranhaltija Nina Nie-
melä kertoo, että Karjasillan seu-
rakunnan yv-keräyksen kohde 
on tänä vuonna Oulun kaupun-
ginsairaalan osasto A2, jossa toi-
mii saattohoidon kotihoitorinki 
ja annetaan saattohoitoa paran-
tumattomasti sairaille potilaille.

A2-osastolla työskentelevä sai-
raanhoitaja Eija Alamartimo tie-
tää, että raha tulee tarpeeseen.

– Toivomme, että voimme 
hankkia kotihoitoringin käyt-
töön tarvikepakkeja. Vielä isom-
pi haave olisi saada hankittua lai-
te, jolla voisimme parantaa nes-
tekiertoa, jos potilas kärsii turvo-
tuksesta.

Kotisaattohoitoringin asiak-
kaissa on paljon etenkin nuoria 
perheitä ja pariskuntia.

– Elämäni suurimmat rak-
kaustarinat olen nähnyt kotihoi-
toringissä työskennellessäni. Ei 
voi mitenkään mitata sitä rak-
kauden määrää, kun puoliso tai 
lapset hoitavat omaistaan kotona.

avoimin mielin
liikkeelle
Samassa tilaisuudessa vapaaeh-
toiset yv-kerääjät saivat itselleen 
keräyslippaan, -listan tai vaikka 
molemmat.

– Otan sekä lippaan että lis-
tan, kertoi Raija Ranua, joka ke-

rää vuosittain tutulla reitillään 
Kaukovainiolla.

– Yv-liivi päällä on helppo 
mennä ihmisten oville, siitä he 
näkevät heti, millä asialla liikun. 
Monet ovat varanneet rahan jo 
valmiiksi, kun tietävät, että olen 
tulossa käymään.

Ranuan mukaan ihmisiä kan-
nattaa lähestyä hymyillen ja avoi-
mella mielellä.

– Silloin ihmiset on helpompi 
kohdata ja he antavat mielellään 
lahjoituksia.

Nina Niemelä vinkkaa, että jo-
kainen voi myös itse keksiä omia 
tapoja kerätä varoja.

– Ei ole pakko kiertää lippaan 
kanssa ympäriinsä. Lippaan voi 
ottaa kotiinsa ja järjestää vaikka 
tuttavilleen kahvikutsuja, joissa 
kertoo tästä keräyksestä. Oikeas-
taan vain mielikuvitus on rajana.

kaTJa kiiSkiNeN

Kokeneelta keittäjältä ruoanlaitto sujuu 
nopeasti.

Mayojen juhla-ateriaan kuuluu keitto, jonka päälle lisätään keitettya riisiä

ei ole pakko 
kiertää lippaan 
kanssa ympäriinsä. 
lippaan voi ottaa 
kotiinsa ja järjestää 
vaikka tuttavilleen 
kahvikutsuja, 
joissa kertoo 
tästä keräyksestä. 
oikeastaan vain 
mielikuvitus on 
rajana.

Nina Niemelä

R i i t t a  H i r vo n e n
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 9.2. klo 18.30 Paula ja Alpo Salolla, 
Punaherukkakuja 4, Oulunsalo, ke 12.2. klo 18.30 seurat ja vuosikokous 
Väinölässä, Piippola, to 13.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Raahen 
seurakuntakodin pienessä salissa
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 13.2. klo 19.00 Annaleena Peltoniemel-
lä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
Siioninvirsien Juhlasunnuntai su 16.2. Nivalassa:  klo 10.00 messu kir-
kossa, klo 13.00 Kansanveisuut kirkossa, klo 15.00 Juhlakonsertti kirkossa 
(mukana 15 kuoroa)
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Iin seurakunnassa haettavana:

Diakoniatyöntekijän viransijaisuus 
4.3.2014 - 16.1.2015

Hakuilmoitus ja hakulomake (sähköinen haku) osoitteessa:
www.iinseurakunta.fi  hakuaika päättyy 19.2.2014 kello 15.00

Lisätietoja: kappalainen Pekka Soronen p. 040 777 6959 tai 
kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 9.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
To 13.2. klo 19 Opiskelijailta.
15.-16.2. Talvipäivät Pyhän 
Tuomaan kirkossa.
Tervetuloa!

Tänään Op/Na-ilta klo 19. Niko 
Rantanen. Halunen p. 0400 834 486
Seurat su 9.2. klo 14.  
Pentti Hukkanen, Niilo Karjalainen.
Ma 10.2. klo 18.30. 3K. L. Kujala: 
Oikeaoppisuus meidän ajassamme. 

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

 
 
 
    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 9.2. klo 17 
Pateniemen kirkossa  
Saarnaa pastori Mika Pouke   

Lapsille omaa ohjelmaa; kirkkokahvit. 
Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk. 

rovasti & Hulttiot 
raivaa Hailuodossa 
tietä gospelmusiikin 
ilosanomalle. 
Perjantaina yhtye 
lähtee ensi kertaa 
mantereen-
valloitukseen.

Hailuodossa arvostetaan 
yhä vanhaa tapaa tehdä 
kaikki itse. 

Kun saarelta ei vie-
lä vuoden 2013 alussa löytynyt 
gospelmusiikkia soittavaa yh-
tyettä, oli jotain tehtävä. Niin-
pä saaren muusikoista koottiin 
bändi, joka heitti ensimmäisen 
keikkansa Hailuodon kirkon 
gospelmessussa maaliskuussa.

Bändin nimeksi tuli Rovasti 
& Hulttiot. Laulajana ja akusti-
sen kitaran taitajana toimii tie-
tysti aito rovasti –  Hailuodon 
kirkkoherra Timo Juntunen.

Yhteen gospelmessuun ei yh-
tyeen taru ole jäänyt. Soittomi-
nuutteja on tällä haavaa takana 
jo rutkasti ja pian otetaan orkes-
terin historiassa uusi askel. 

Perjantaina rovasti hulttioi-
neen pakkaa viulut, kitarat, hai-
luotolaiset tamburiinit ja muut 
soittimensa ja suuntaa mante-
reenvalloitukseen Kempeleen 
Kokkokospeliin.

Punaisen kirjan soittajat saaresta

Kempeleessä Kokkokan-
kaan seurakuntakes-
kuksen lavalle astuvat 
perjantaina 7.2. Kaemo, 

Ahavah ja Rovasti & Hulttiot 
feat. Aleksi Itkonen.

Kempeleen seurakunnan 
nuorisotyön järjestämä Kokko-
kospel-tapahtuma paitsi nos-
taa vuosittain lavalle  yhden 
tunnetun nimen, antaa myös 
esiintymistilaisuuden seura-
kunnan omille nuorille ja alu-
een bändeille.

Kokkokospelin vetonaulana Kaemo

Kempeleen seurakuntaan haetaan

KESÄPAPPIA
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 
1.6-17.8.2014.

Kesäpapin työnkuvaan kuuluu seurakun-
tapapin normaalit työtehtävät. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 
601 mukaan.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituliin 1.3.2014 mennessä sähköpostitse oulu.tuomiokapituli@
evl.fi, osoitteeseen PL 85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1, 
tai faksina (08) 5358 533. 

Lisätietoja: vt. kirkkoherra Vesa Äärelä, puh. 040 7703 819 sekä 
notaari Outi Äärelä, puh. 044 7555 512. 

Gospel pukee 
kirkkoherraa
Timo Juntusen mielestä muusi-
konhulttioiden kanssa keikkai-
lu sopii näppärästi kirkkoherran 
profiiliin. Ovathan siihen sopi-
neet myös rovastin teatterin teke-

– Nykyään kuulee kyllä myös 
keskustelua siitä, pitäisikö kant-
torien koulutuksessa tuoda 
enemmän esiin gospel-tyyliä, laa-
jentaa musiikillista puolta, Juntu-
nen sanoo.

Hän huomauttaa, että jo nyt 
moni kanttori on mukana gos-
pelmusiikin tekemisessä.

Perusta 
virsikirjassa
Gospel määritellään usein väljäs-
ti rytmimusiikiksi, jolla ilmais-

minen ja muun muassa runokir-
jan kirjoittaminen Uolevi Haapa-
la -taiteilijanimellä.

– Hailuodon seurakunta on 
hyvin suvaitsevainen ja niin ovat 
hailuotolaiset muutenkin, huo-
mauttaa yhtyeen viulisti Sanna 
Ilmola-Ranta. 

Juntusen mielestä gospel on 
vähitellen ottanut entistä luonte-
vammin paikkansa kirkon maail-
massa, jossa ”kaikki muuttuu hi-
taasti”. Silti gospel on yhä klassi-
sen kirkkomusiikin varjossa, sil-
lä urut ovat jumalanpalvelussoi-
tin numero 1.

Gospel on 
yksinkertaista 
musiikkia, siitä 
pitää voida ottaa 
kiinni ja laulaa 
yhdessä. 

Timo Juntunen
laulava rovasti

Rovasti & Hulttiot on yksi Marko Erosen, Sanna Ilmola-Rannan, Timo Juntusen, Juha Taskisen ja Kari Blomsterin monista yhteisistä projekteista.   Kuvasta puuttuvat bändin jäsenet Timo Ustjugov, Katri Kangas ja Henniina Pekkala. 
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Oulun ev.lut. seurakun-
tayhtymä tarjoaa tule-
vana kesänä yli 150 ke-
sä- ja kausityöpaikkaa.

Haettavina on muun muassa 
kanttorin, diakoniatyöntekijän, 
kirkonesittelijän ja hautausmaa-
työntekijän paikkoja. Myös rip-
pileireille ja lapsityöhön haetaan 
kesätyöntekijöitä. 

Suurin osa seurakuntayhty-
män kesä- ja kausityöpaikoista 
sijoittuu hautausmaille.

Työpaikat on tarkoitettu 17 
vuotta täyttäneille. Työt kestä-
vät kahdesta viikosta noin puo-

leen vuoteen.
 Tiedot haettavista työpai-

koista, hakuohjeet ja sähköinen 
hakulomake löytyvät Oulun 
ev.lut. seurakuntien internetsi-
vulta (www.oulunseurakunnat.
fi/avoimet_tyopaikat). 

Oulun seurakuntayhtymään 
kuuluu seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palvelu-
yksikköä. Oulun seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on 
noin 400.

Kesä- ja kausityöpaikat ovat 
haettavissa 17.2. kello 15 asti.

oulun seurakunnat palkkaavat 
yli 150 kesä- ja kausityöntekijää

Oulunsalon kirkkoher-
ranvaali käydään sun-
nuntaina 25. touko-
kuuta. 

Kukin kolmesta kirkkoher-
ranvaalissa vaalisijalle asetetus-
ta ehdokkaasta toimittaa yhden 
kello 10 alkavan päiväjumalan-
palveluksen ennen vaalia. He 
myös saarnaavat näissä juma-
lanpalveluksissa.

Ensimmäiselle  vaalisijal-
le asetettu Salon seurakun-
nan kappalainen Juha Hekkala 
pääsee ääneen sunnuntaina 27. 
huhtikuuta. 

Toiselle vaalisijalle asetettua 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan Ari-Pekka Metsoa kuullaan 

sunnuntaina 4. toukokuuta. 
Kolmannelle vaalisijalle ase-

tettu Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa toi-
mittaa jumalanpalveluksen 11. 
toukokuuta.

Ennen varsinaista vaalipäivää 
omaa ehdokastaan voi äänestää 
ennakkoon 19.–23. toukokuuta 
kello 9–18 välisenä aikana. Sa-
maiselle viikolle voi sopia myös 
kotiäänestyksestä. Vaalilauta-
kunta ilmoittaa näistä tarkem-
min vaalikuulutuksissaan. 

Äänensä vaalissa voi antaa jo-
kainen viimeistään vaalipäivänä 
18 vuotta täyttävä Oulunsalon 
seurakunnan jäsen. 

oulunsalon vaalisaarnat 
alkavat vappuviikolla

Oululainen esikoiskir-
jailija Pauliina Rau-
hala saa esikoisteok-
sellaan Taivaslaulu tä-

mänvuotisen Gummeruksen 
perinteisen Kaarlen palkinnon.

Gummeruksen perustajan 
Kaarle Jaakko Gummeruk-
sen mukaan nimetty palkinto 
myönnetään ansiokkaasta kir-
jallisesta toiminnasta. Palkin-
non arvo on 5 000 euroa.

– Taivaslaulu on pukenut 
kaunokirjallisesti ansiokkaal-
la tavalla sanoiksi merkittävän 
kollektiivisen kokemuksen, 
josta on aiemmin vaiettu, tote-
aa Gummeruksen kustannus-
johtaja Anna Baijars. 

Viime syksynä julkaistu 
Taivaslaulu on Gummeruksen 
kaikkien aikojen myydyin esi-
koisromaani. 

Tammikuussa kirjabloggaa-
jat valitsivat Taivaslaulun vii-
me vuoden parhaaksi kotimai-
seksi kaunokirjaksi Blogistani-
an Finlandia-äänestyksessä. 

Rauhalan teos valittiin 
myös vuoden 2013 kristillisek-

Pauliina rauhalan taivaslaululle 
jälleen uusi tunnustus

Punaisen kirjan soittajat saaresta

Kokkokospelin vetonaulana Kaemo

si kirjaksi Helsingin kirjamessuil-
la viime lokakuussa. 

– Taivaslaulu on järkyttävän 
todellinen tarina vielä tämän 
päivän Suomessa. Se on henki-
nen selviytymiskamppailu ja kah-
den pienen ihmisen irtautuminen 
vanhoista uskomuksista ja tavois-
ta, perusteli valinnan tehnyt lau-
laja Riki Sorsa.

K at i  L u o ma

taan henkilökohtaista tai yhtei-
sön kristillistä uskoa. Mutta mi-
tä gospel on Rovastin & Hulttioi-
den mielestä ja mistä syntyy palo 
sen esittämiseen? 

– Gospel on melodisinta mu-
siikkia, mitä löytyy kevyen mu-
siikin genreltä. Sanat eivät nypi, 
vaan niihin voi yhtyä, sanoo vo-
kalisti Marko Eronen.

Juntunen on samoilla linjoilla: 
olennaista on positiivisuus ja me-
lodisuus ja ”toivon kipinä”.

– Gospel on yksinkertaista 

musiikkia, siitä pitää voida ottaa 
kiinni ja laulaa yhdessä. 

Juntunen huomauttaa, että 
gospelin perusta on virsikirjassa 
ja siksi musiikki on myös tuttua. 
Jo rippikoulussa ne, jotka pitävät 
laulamisesta, oppivat gospelmu-
siikin perustana olevia lauluja.

– Rovasti & Hulttiot coveroi 
"punaista kirjaa", eli nuoren seu-
rakunnan veisukirjaa ja sen eri 
versioita, Juntunen määrittelee 
yhtyeen lähtökohdat.

Ryhmällä on haaveena pääs-

tä jossain vaiheessa tekemään 
omaakin musiikkia. Sitä ennen 
nuori bändi tarvitsee Juntusen 
mukaan yhteistä aikaa ja yhdessä 
kehittelyä. Yhdestä asiasta Juntu-
nen on kuitenkin jo varma.

– Tässä kokoonpanossa on 
mukana niin musikaalisia ihmi-
siä, että on vain ajan kysymys, 
milloin omaa tuotantoa alkaa 
syntyä.

kaTi LUOMa

Marraskuussa uuden levyn 
julkaissut Kaemo on kokkola-
lais-oululainen bändi, joka ju-
listaa evankeliumia reggaen tah-
tiin. Kaemolla on tilillään muun 
muassa gospelin suomenmesta-
ruus vuodelta 2008. Hailuotolai-
sen Rovasti & Hulttiot -kokoon-
panon keulahahmona ja laulaja-
na toimii Hailuodon kirkkoher-
ra Timo Juntunen ja Ahavah taas 
on kempeleläis-oululainen piano-
pop-bändi. 

Konsertti alkaa kello 19, ja soi-

tosta ja pienestä iltapalasta saa 
nauttia kello 21:een saakka. Pie-
nen tauon jälkeen pidetään vielä 
gospelmessu, jota säestää Rovas-
ti & Hulttiot.

Tapahtumaa järjestämässä ol-
lut Kempeleen seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Arto Pisilä vink-
kaa, että mukaan voi tulla ikään 
katsomatta, vaikka koko perheen 
voiminkin.

– Kaikki otetaan mukaan ja 
kaikille koetetaan löytää tilaa, 
Pisilä lupaa.

Viime vuonna Kokkokospel 
houkutteli paikalle 380 musiikin 
ystävää.

Tapahtumaan on kutsuttu 
myös seutukunnan muut seura-
kunnat. Jo viime viikolla konsert-
tiin oli ennakkotietojen mukaan 
tulossa yleisöä myös ainakin Li-
mingasta ja Iistä.

Kokkokospeliin on vapaa pää-
sy.

kaTi LUOMa

Rovasti & Hulttiot on yksi Marko Erosen, Sanna Ilmola-Rannan, Timo Juntusen, Juha Taskisen ja Kari Blomsterin monista yhteisistä projekteista.   Kuvasta puuttuvat bändin jäsenet Timo Ustjugov, Katri Kangas ja Henniina Pekkala. 

Pauliina Rauhala

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 9.2. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
aho puhuu aiheesta Kahdenlai-
nen kylvö.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Virret: 174: säkeistöt 1 ja 3, 727, 
428: säkeistöt 1–4 ja 6, 427, 229 
ja 454
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa diakoniatyöntekijä 
Anu Fedotoff kertoo saattohoi-
toon syventyvästä paneelikeskus-
telusta, joka järjestetään sunnun-

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

taina 9.2. Myllyojan seurakunta-
talossa.
Toivon päivä ma–pe klo 15–17.
Ke 12.2. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan Me-
dialähetys Sanansaattajien Han-
na-työstä ja ensi kesän Medialä-
hetyspäivistä, jotka järjestetään 
Oulussa. Haastateltavana on Ou-
lun ja Kuopion hiippakuntien 
aluepäällikkö Arja Savuoja San-
sasta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 9.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
aho puhuu aiheesta Kahdenlai-

nen kylvö.
Klo 10 ordinaatiomessu Oulun 
tuomiokirkosta. Virret: 111, 126, 
428, 420, 178, 225, 227 ja 321:5.  
Synnintunnustuksena luetaan 
virsikirjasta teksti 704.
 
Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 9.2. klo 10 ordinaatiomessu 
Oulun tuomiokirkosta.
Kirkkoherra Satu Saarisen vir-
kaanastumismessun videotallen-
ne löytyy Virtuaalikirkosta.

Radio YLe 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 9.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.  
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, toi-
nen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lau-
antaisin klo 18.

Muut seurakunnat

Su 9.2. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

Ma10.2. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 12.2. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 7.2. klo 19.30 Lift Up-ilta, Juan Castillo, Riikka 
Trygg, Samuel Halonen & Band. Su 9.2. klo 11 
Jumalanpalvelus, Juan Castillo, Eetu Ojala, House 
Band. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 9.2. 
klo 17 Church@78 International Service, Uusikatu 
78. Ma 10.2. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. 

Ke 12.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Lähetyssolulaiset, Jouko Annala.  
To 13.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   
TERVETULOA!

To 6.2. Toivelaulujen ilta klo 17.00
Su 9.2. Jumalanpalvelus+lastentunti klo11.00 ja sotilaskokous klo 12.30.

Ma 10.2. Koti-veljesliitto klo 13.00.
OLET AINA SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

To 6.2. klo 19 Rukousilta, Jukka Wenström, Tuomo Ruuska. Pe 7.2. klo 
18 Varkki-ilta. Su 9.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Mika 
Martinmäki, Risto Wotschke, aihe Korinttolaiskirje osa 12, ”Tyytyväinen mieli”. 
Su 9.2. klo 17 Iltajumis & iltapyhis, Jaakko Immonen, Risto Wotschke, aihe 
Korinttolaiskirje osa 12, ”Tyytyväinen mieli”. Ke 12.2. klo 13 Senioripiiri, 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

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Tilauspalvelu 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Karjasillan kirkossa viete-
tään tulevana sunnuntai-
na 9. helmikuuta Majata-
loiltaa. Kello 15 alkava ta-

pahtuma on täynnä iloista mu-
siikkia, lämmintä yhdessäoloa ja 
koskettavia sanoja. 

Majataloilta on gospelmuusik-
ko Pekka Simojoen alulle pane-
ma matalan kynnyksen illanviet-
to kirkossa. Illat ovat kiertäneet 
Suomea pian viisi vuotta. Majata-
loiltojen tarkoitus on tuoda seu-
rakunnan toimintaa lähelle ihmi-
siä – sellaisiakin, jotka eivät kir-
kossa usein käy. 

Tilaisuuden järjestää Karjasil-
lan seurakunta yhdessä Majak-

Majataloilta tarjoaa 
musiikkia ja rukousta

katiimin kanssa ja siihen on va-
paa pääsy.

Simojoki esiintyy illassa yh-
dessä EtCetera-kuoron ja yhtyeen 
kanssa. Simojoki on yksi tunne-
tuimpia suomalaisia gospelmuu-
sikoita ja lauluntekijöitä. Hän on 
kirjoittanut satoja hengellisiä lau-
luja sekä messuja ja musikaaleja. 

EtCetera-kuoroa Simojoki on 
johtanut vuodesta 1992. Kuoron 
tavaramerkkejä ovat afrikkalais-
vaikutteinen, vauhdikas musiik-
ki sekä rento tapa esiintyä. 

– Lähdimme Majatalon kanssa 
tien päälle, koska sitä on kyselty 
paljon eri puolilla. En panisi pa-
hakseni, jos tämä ”tauti” leviäisi 

muuallekin, Simojoki kertoo. 
Hänen mukaansa majataloil-

lat ovat vähän erilainen tapa ko-
koontua, kokea yhteisöllisyyttä 
ja puhua hengellisistä asioista ih-
misten kielellä. 

– Uskon, että jotain tällaista 
tämän maan kirkoissa tarvitaan 
tänään.

Majataloillassa ovat muka-
na myös Karjasillan seurakun-
nan kappalainen Petri Satomaa 
ja Suomen Lähetysseuran pastori 
Jukka Jämsen. Ennen majataloil-
taa, kello 13 alkavassa rukousse-
minaarissa Jämsen avaa uusia ik-
kunoita rukouksesta. 

Pekka Simojoki esiintyy yhdessä EtCetera-kuoron kanssa sunnuntaina Karjasillan kirkossa järjestettävässä Majataloillassa. 

P h i l i p p e Gu e i s s az 

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Ps. 37: 1–9
Älä kiivastu pahantekijöille,
älä kadehdi väärintekijöitä.
  He kuihtuvat hetkessä niin kuin ruoho,
  lakastuvat kuin kedon vehreys.
Luota Herraan ja tee hyvää,
niin saat asua maassasi, turvallisilla 
laidunmailla.
  Saat nauttia Herran hyvyyttä,
  hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen.
Hän pitää sinusta huolen!
  Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin
  kirkkaana kuin aamun valo.
  Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän 
aurinko.
Ole ääneti Herran edessä,
odota hänen apuaan!
  Älä kadehdi sitä, joka menestyy 
elämässään,
  sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
Malta mielesi, hillitse vihasi!
Älä kiivastu – se johtaa vain pahaan!
  Väärintekijät joutuvat tuhoon,
  mutta ne, jotka panevat toivonsa Herraan,
  saavat periä maan.

Fil. 1: 12–18
Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä 
minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi 
evankeliumille. Koko henkivartiostolle ja 
kaikille muillekin on käynyt selväksi, että 
olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat 
täkäläiset veljet ovat Herraan luottaen saaneet 
minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat 
Herran sanaa entistä pelottomammin.
    Jotkut tosin julistavat Kristusta vain 
kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset 
vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, 
koska tietävät, että minun tehtäväni on 
puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas 
julistavat Kristusta juonittelunhalusta, 
epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa 
minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta 
ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan 
Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli 
tarkoitus vilpitön tai ei. 

Mark. 9: 38–41
Johannes sanoi Jeesukselle: ”Opettaja, me 
näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos 
sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska 
hän ei kuulu meihin.”
    Mutta Jeesus vastasi:
    ”Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka 
tekee voimateon minun nimessäni, voi heti 
perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä 
vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti: joka 
antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te 
olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille.” 

Anna minulle rakastava sydän
Puhelin soi. Mutsi vastasi. Seurasi paljonpuhuva hiljaisuus ja itku. Mummi oli löydetty 
kotoaan kuolleena. 

Vietin monta lapsuuden kesää mummin luona. Hänen kanssaan opin käymään kir-
kossa. Hän opetti hiljaista tietoa. Minulla on ikävä häntä. Katri-mummi on vaikutta-
nut paljon elämääni. 

Hänen kauttaan uskon asiat tulivat tutuiksi. Usko on luottamusta kaikkivaltiaaseen 
armolliseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. En ole yksin, vaan Hän on 
kanssani vaikeinakin aikoina.  Hän suojelee ja varjelee myös minua syntistä. Jos Jumala 
rakastaa minua, niin myös sinuakin.

Markuksen evankeliumissa Jeesus toteaa seuraajilleen: ” Joka ei ole meitä vastaan, on 
meidän puolellamme”. 

Jeesus toimi niin kuin opetti. Hän etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidettiin 
arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta loukkasi joitakin. 

Näin Jeesus osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja tahtoo 
pelastaa heidät. Tätä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, sano-
taan armoksi.

Jeesuksen opetukset voidaan tiivistää kahteen ydinkohtaan. Ensimmäinen on rak-
kauden kaksoiskäsky ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, 
ja toinen on kultainen sääntö ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
te heille”. 

Jeesus toivoo seuraajiensa käyttäytyvän ja toimivan niin kuin hän on heitä opettanut. 
Ei tuomiten, ei halveksien, ei kiusaten, vaan kaikella rakkaudella ja ystävyydellä.

Jumala ei näe meitä heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän 
näkee meidät rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Eräässä nuoren seurakun-
nan laulussa todetaankin Jeesuksesta: ”Onko suurempaa ihmettä kuin mitä teki hän, 
kun meitäkin rakasti ja antoi elämän. Voi hänen rakkauttaan, voi hänen rakkauttaan, 
koko maailman syntejä hän kantoi harteillaan”.

JUHa VäHäkaNGaS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 9.2.2014

Psalmi: Ps. 37: 1–9
1. lukukappale: 4. Moos. 11:24–30

2. lukukappale: Fil. 1:12–18
Evankeliumi: Mark. 9:38–41
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.2.2014

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: Viola Josefi-
na Hiltunen, Leevi Onni Au-
lis Pulkkinen, Iidalotta Ebba 
Elisabeth Roininen.
Haukipudas: Isla Amanda 
Aitto-oja, Inkeri Maria Ron-
kanen.
Karjasilta: Eemeli Aatu Sa-
kari Holmi, Leo Mikko Tauno 
Kankaala, Viona Elea Kesti, 
Oiva Noel Juhani Kleemola, 
Leo Toivo Lieto, Saku Mar-
kus Manninen, Samuel Aaro 
Aukusti Meriläinen, Niilo Sa-
kari Paakkonen, Eemeli On-
ni Alvari Särkimäki, Milo Oi-
va Olavi Väisänen.
Kiiminki: Sara Juulia Mikko-
la, Sonja Olivia Antila, Nel-
la Ilona Kaisto, Adele Oli-
via Kaisto, Emmi Amanda 
Pitkänen, Niko Aleksanteri 
Ahonen, Eljas Onni Joosep-
pi Määttä, Jenna Julia Suor-
sa, Arttu Kalle Aukusti Virk-
kunen, Kasper Elias Vihtori 
Klemetti.
Oulujoki: Vilja Kirsikka Hau-
tanen, Lenni Matias Inha, 
Seela Sofia Lahtinen, Väi-
nö Eero Antero Luukkonen, 
Roosa Rauha Alisa Rissanen.
Oulunsalo: Hermanni Aape-
li Ahola, Emma Iida Auroo-
ra Virpi.
Tuira: Niko Eeli Aleksi Huh-
tamella, Alexandra Chio-
ma Ikechukwu, Noora Han-
nele Kaakinen, Väinö Einari 
Kälkäinen, Seela Sofia Mai-

janen, Joni Oliver Ponnikas, 
Miska Martti Kasimir Sinisa-
lo.

Vihityt
Haukipudas: Markus Martti 
Mikael Marttila ja Minna Sa-
tu Sinikka Korvala.
Karjasilta: Jaakko Aleksi Val-
kama ja Terhi Johanna Taka-
luoma.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Reino 
Alila 80, Pentti Albin Kerä-
nen 82, Raili Aulikki Anna-
Maria Näätänen 84.
Haukipudas: Väinö Anselmi 
Sipola 83, Martti Erkki Ilmari 
Päättönen 82, Aune Annikki 
Jämsä 79, Tapio Henrikki Kar-
jalainen 78, Erkki Juhani Kes-
kimaula 58.
Karjasilta: Päivi Anneli Koisti 
54, Rauha Eila Marjatta Kuk-
konen 84, Seppo Olavi Kurt-
tila 60, Sirkka Tuulikki Käh-
kölä 68.
Kiiminki: Hilda Amalia Han-
hela 87.
Oulujoki: Harri Tapani Kok-
ko 33. 
Oulunsalo: Lauri Tapio Sark-
kinen 72.
Tuira: Esa Kalervo Aho 64, 
Marjatta Isokoski 92, Irja Kyl-
likki Määttä 78, Raimo Mart-
ti Kalevi Nettamo 86, Aino 
Adele Nissilä 86, Ella Johan-
na Paasimaa 100, Anitta Mar-
jatta Sarkkinen 83, Sirkka-Lii-
sa Sivula 65.

S i r a  M o k s i  20 07

Millainen on sinun Ehtoolehtosi?

Eroryhmä 
Eroryhmä kokoontuu 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 pe 7.2. mennessä Perheasiain 
neuvottelukeskukseen, p. 044 3161 557. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 13.2. klo 19 Oulun 
ortodoksisessa seurakuntasalissa,
Torikatu 74.
Toimittaa isä Marko Patronen
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

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

Myllyojan 
seurakuntatalolla 
keskustellaan 
sunnuntaina hyvästä 
loppuelämästä
 

Viikonvaihteessa 
käynnistyneen Yh-
teisvastuukeräyk-
sen kotimaan koh-

teena on tänä vuonna suo-
malainen saattohoito. 

Oulussa aiheesta puhu-
taan sunnuntaina 9.2. kello 
16 Myllyojan seurakuntata-
lossa (Koivumaantie 2) ot-
sikolla "Millainen on sinun 
Ehtoolehtosi?" Paneelikes-
kustelun juontaa sairaala-
pastori Juha Kyllönen.

Panelistit ovat teologian 
ylioppilas ja kapteeni evp. 
Juha Hänninen, hautaus-
toimistoyrittäjä Aleksi Mik-
konen, artesaani ja muusik-
ko Sira Moksi sekä Oulun 
kaupunginsairaalan saatto-
hoito-osastolla työskente-
levä sairaanhoitaja ja dia-
konissa Eija Alamartimo.

Tanssitaiteilija Henna 
Hanhineva tuo esityksensä 
kautta oman näkökulman-
sa aiheeseen. Musiikista 

vastaa Leo Rahko. 
Tilaisuuteen on vapaa 

pääsy. Vapaaehtoisten kah-
vimaksujen tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykseen.

Diakoniatyöntekijä Anu 
Fedotoff  kertoo, että pa-
neelikeskustelun kautta 
halutaan rohkaista ihmi-
siä ottamaan kantaa aihee-
seen. 

– Haluamme nostaa tie-
toisuuteen kuoleman, joka 
on yhteiskunnassamme ta-
bu. Elämän viimeiset het-
ket eivät välttämättä ole 
edessä vasta vanhuudessa. 
Tämä aihe koskettaa kai-

kenikäisiä. Olisi hyvä, et-
tä jokainen voisi vapaasti 
kertoa läheisilleen, millai-
nen hänestä on hyvä loppu-
elämä.

Suomi ei noudata  
saattohoitosuosituksia
Sosiaali- ja terveysministe-
riön Saattohoitosuositus-
ten (2010) mukaan jokai-
sella kuolevalla ihmisel-
lä on oikeus hyvään saat-
tohoitoon potilaan tarpei-
den ja toiveiden mukaises-
ti. Tämä oikeus ei kuiten-
kaan toteudu. 

Laadukkaan saattohoi-

don saaminen omalla ko-
tipaikkakunnalla on sat-
tumanvaraista. Pahimmil-
laan kuoleva potilas toimi-
tetaan viimeisiksi päivik-
seen jopa satojen kilomet-
rien päähän kodistaan ja 
rakkaistaan.

– Suomi ei myöskään 
täytä niitä suosituksia, joita 
Euroopan unioni ja Maail-
man terveysjärjestö ovat 
asettaneet inhimilliselle 
kuolemalle ja kärsimyksen 
lievitykselle, Yhteisvastuun 
keräysjohtaja Tapio Paju-
nen huomauttaa.

Saattohoito-osaamista 
koko maahan
Yhteisvastuuvaroin luo-
daan valtakunnallinen 
saattohoidon osaamisver-
kosto. 

Keräyksen tuotolla jär-
jestetään kuolevien paris-
sa työskenteleville saatto-
hoitokoulutusta sekä pe-
rustetaan saattohoidon tu-
ki- ja neuvontajärjestelmä 
ammattihenkilöstön sekä 
potilaiden ja omaisten tar-
peisiin. Hankkeen toteut-
tamista koordinoi Terho-
säätiö.
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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
Ordinaatiomessu su 9.2. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. 
Johtaa piispa Samuel Salmi, 
liturgia Matti Pikkarainen, 
saarna Kari Ruotsalainen ja 
avustaa Juha Rauhala. Kant-
tori Henna-Mari Sivula ja ur-
kuri Péter Marosvári. Sofia 
Magdalena -yhtye. Lähetys 
Radio Pooki sekä www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 9.2. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Henna-Mari Si-
vula.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 6.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Torstain raamattupiiri to 
6.2. ja 13.2. klo 13, Vanha 
pappila. Anna-Mari Heikki-
nen.
Aamupiiri la 8.2. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 8.2. klo 18, Vanha pappila. 
Elämän Lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 9.2. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujana pastori Olavi Pa-
lovaara. 
Opettajien raamattupiiri ma 
10.2. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 11.2. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 11.2. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pauli Pasanen, 
Raimo Mikkonen.

Raamattupiiri ke 12.2. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.2. 
klo 18, Vanha pappila. Ari-
Pekka Metso.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
12.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestää Oulun 
NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 13.2. klo 14, 
Vanha pappila. Pasi Kurikka

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
Keskustan seurakuntatalo, p. 
044 3161 419.
Diakonian aamu ti 11.2. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 12.2. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 13.2. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Diakoni Riku-
Matti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
13.2. klo 9–11, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 6.2. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Ilmoittautuminen las-
ten ohjaaja Tea Lakkalalle, 
p. 050 5207757 tai tea.lakka-
la@evl.fi.
Tule Ystäväksi -konsertti la 
8.2. klo 18, Keskustan seura-

kuntatalo. 
Pyhäkoulu su 9.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Heinätorin perhekerho ti 
11.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo.

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 6.2. klo 14 
kokoontuu monitoimisalis-
sa, Isokatu 17, 1. krs. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
10-synttärit su 9.2., Heinäto-
rin seurakuntatalo. Sinä tänä 
vuonna 10 vuotta täyttävä! 
Tervetuloa juhlimaan täyt-
tä kymppiä yhdessä perhee-
si kanssa. Aloitamme juhlat 
perhejumalanpalveluksel-
la, nautimme kakut ja me-
hut kera pienen ohjelman 
jumiksen jälkeen. Juhlimas-
sa mukana muusikko Jukka 
Salminen. Tervetuloa koko 
perheellä! 

Nuoret
Nuorten avarit ke 12.2. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo/Monitoimisali. Vapaata 
oleskelua parhaassa seuras-
sa! Avariohjaajina toimivat 
Tuomas ja Sussu.
Nuorten pelikahvila pe 7.2. 
klo 18–22 erityisnuorisotyön-
tiloissa, Isokatu 17.
Nuorisoyön päivystys ke 
12.2. klo 15–17 Monitoimi-
salissa, Isokatu 17. Mahdolli-
suus monipuoliseen seurus-
teluun kupposen ääressä.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 16. 

    Keskustelusarja

 "Onko järkeä 
     uskoa?" 

     
sunnuntaina 9.2. klo 17 Keskustan seurakuntatalossa. 

Ehtoollinen, perinneateria vai Jumalan nykyisyyttä?
 Jouko Lankinen. Kahvitarjoilu.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 6.2. ja 
13.2. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntakoti. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta, p. 040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
6.2. ja 13.2. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. 

Muut menot
Silmukka ke 12.2. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 13.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Ystävänpäivän Cafe Kryp-
ta pe 14.2. klo 11–15. Tarjol-
la sosekeitto+leipä 6 € ja kah-
vit pullalla 3 €. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.

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.

Tänä vuonna 4 vuotta täyttävä!
Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa on 4-vuotis-
synttärit ensi syksynä. Osassa seurakunnista juhla on 

kaksi kertaa vuodessa, osassa kerran vuodessa.

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.

Tule Ystäväksi -konsertti 
lauantaina 8.2. klo 18 Keskustan seurakuntatalossa. 
Tule laulamaan ja leikkimään Jukka Salmisen kanssa! 
Lippu: Aikuiset 5 € / Yhteisvastuun hyväksi, 
lapset ilmaiseksi.
Järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunnan perhetyö.

Ystävänpäivän yhteislaulutilaisuus 
perjantaina 14.2. klo 13 Oulun tuomiokirkossa. 
Tuomiokirkkokuoro, Karjasillan kirkkokuoro ja Kastel-
lin kirkkokuoro. Kolehti Yhteisvastuulle, tervetuloa! 

Tervetuloa 10-leirille!
Leiri pidetään Rokuan leirikeskuksessa 

kahdessa osassa:
1. leiri 24.–27.6. Karjasilta, Tuira ja Haukipudas
2. leiri 28.6–1.7. Oulujoki (+Yli-Ii, Ylikiiminki), 

Kiiminki, Oulunsalo ja Tuomiokirkko 
10-leiri on tarkoitettu vuonna 2004 syntyneille. Leirillä 
majoitutaan puolijoukkueteltoissa, syödään runsaasti 
ja nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. 
Leirillä jakaannutaan kyliin. Kylät rakentuvat lähtökoh-
taisesti seurakuntien mukaan: 1. leirin kylät: Karjasilta, 
Tuira ja Tuira + Haukipudas 2. leirin kylät: Kiiminki, Ou-
lujoki ja Oulunsalo + Tuomiokirkko + Yli-Ii + Ylikiiminki. 
Kavereiden, jotka ovat eri seurakunnista, tulee ilmoit-
tautua saman seurakunnan kylään. Mikäli kavereita on 
enemmän kuin kolme, ilmoittautuminen 28.6.–1.7. Tuo-
miokirkkoseurakunnan kylään. (Nämä ohjeistukset hel-
pottavat leirijärjestelyjä.) 
Leirin hinta on 55 euroa, hinta sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruuat, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Leirimaksu makse-
taan leirikirjeen mukana tulevalla viitepankkisiirrolla.

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

Ryhmä kokoontuu sovittuina keskiviikkoina 
helmi–huhtikuussa 7 kertaa. 

Ryhmää luotsaavat sairaalapastori Juha Kyllönen 
ja kriisityöntekijä Erja Saarela. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Kyllöselle 
7.2. mennessä, p. 040 5797 807.
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.2.2014

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
Gospelmessu la 8.2. klo 16.30 
kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 9.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Laura Räihä. 
Kirkkokahvit. Lähetyssihteeri 
Helena Ylimaulan läksiäisjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 9.2. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, kant-
torina Laura Räihä. Kirkko-
kahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 6.2. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa sekä to 13.2. klo 
18 srk-keskuksen kappelissa.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 13.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 9.2. klo 12 Vak-
kurilassa. Pyhäkoulu on tar-
koitettu kaikenikäisille lapsil-
le ja se kestää n. 45 min. Pie-
net lapset voivat osallistua 
saattajan kanssa. Pyhäkou-
lusta saa Messupassiin tarran.
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 12.2. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista vaan 
sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.

Lapsiparkki Kellon srk-kodil-
la 7.2., 14.3., 11.4., 9.5., 30.5. 
ja Martinniemen srk-kodilla 
21.2., 28.3., 25.4. ja 23.5. Seu-
rakunta järjestää lapsiparkin 
alle kouluikäisille lapsille per-
jantaisin n. 2 krt/kk, vuoro-
tellen Martinniemen ja Kel-
lon srk-kodeissa. Maksuton 
lapsiparkki on avoinna klo 
9–12 välisenä aikana ja se on 
tarkoitettu kaikille haukipu-
taalaisille lapsiperheille. Lap-
siparkkiin pitää ilmoittau-
tua edelliseen keskiviikkoon 
mennessä, p. 045 6577 426. 
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Nuoret
Nuorten ilta pe 7.2. klo 18 
Vakkurilassa. Nuorten illois-
sa ollaan lyhyesti jonkin asi-
an ytimessä, pelataan, poris-
taan ja hiljennytään. Tarjol-
la on kahvia, mehua ja korp-
puja. Rippikoululaiset saavat 
korttiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 12.2. klo 18.30 
Wirkkulassa. Mitä pitävät si-
sällään RaJu-iltojen aiheet; 
se on loppu nyt, läpimärkä, 
Jumalallinen voima tai wake 

up call...? Tule iltoihin mu-
kaan, niin se selviää. 

Diakonia
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 11.2. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Ryhmän vetäjänä Helena 
Seppänen, p. 040 5819 316.

Seniorit
Seurakuntakerho to 6.2. klo 
13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 10.2. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Käsitöitä, keskus-
teluja ja kahvittelua hyvän-
tekemisen merkeissä.
Lukupiiri ma 10.2. klo 18 Put-
taan Tuvalla. Kirjana Veikko 
Huovisen Pojan kuolema. Pii-
ri kokoontuu kerran kuukau-
dessa.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 9.2. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 11.2. klo 13 
srk-keskuksessa. Kello: Huu-
tokauppaompeluseurat pe 
7.2. klo 18.30 ry:llä, seurat 
su 9.2. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
kuukausimyyjäiset pe 7.2. klo 
18.30 ry:llä, seurakuntapäivä 
su 9.2. klo 14 ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, avustaa Ma-
ri Tuokkola, kanttorina Sari 
Wallin.
Messu su 9.2. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 6.2. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 11.2. klo 12–14 Suve-
lassa. Kerho alkaa ruokailul-
la, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyyn-
nöt Seijalle pe 7.2. 
klo 14 mennessä, 
p. 040 5793 247.
Juttunurkka ma 
10.2. klo 10–13. 
Jäälin kappelil-
la. Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitu-
loisten ruokailu ma 10.2. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ateri-
an hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 10.2. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Naisten kasvuryhmä ti 11.2. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Yhteisvastuumyyjäiset ke 

19.2. klo 18 Huttukylän nuo-
risoseuralla os. Koitelinkos-
kentie 720. Myytävänä mm. 
kotona leivottua leipää. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri pe 7.2. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.

Musiikki ja kulttuuri
Lauluilta seurakuntatalolla 
ma 10.2. klo 18.30. Laulatta-
jina kirkkokuorolaiset. Kah-
vitus Yhteisvastuulle.

Lapset ja lapsiperheet
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 tiis-

taina klo 10–12 
Jäälin kappeli.
Lastenparkki 
Jäälin kappe-
lilla torstaisin 

klo 12.30–15. Il-
moittautumiset 

parkkiin ma–ke klo 
8–11.30, p. 0400 835 374 

/ lastenohjaajat. 
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
9.2. klo 12.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila 
Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa pe 7.2. klo 18.30–22.
Nuorten ilta Suvelassa ke 
12.2. klo 18–19.30.

Hengellisen musiikin 

toivekonsert ti 
torstaina 27.2. klo 18.30
 seurakuntakeskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin 
toiveita toteuttavat 

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro,
seurakunnan lapsikuoro ja 

oman pitäjän solistit. 

Arpajaiset Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Toiveita voi esittää kanttoreille 13.2. saakka 
sähköpostilla tai tekstiviestillä:

hannu.niemela@evl.fi p. 040 5471 660 ja 
laura.raiha@evl.fi p. 040 5818 974
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Sanan ja rukouksen ilta 
keskiviikkona 12.2. klo 18 Jäälin kappelilla.

Puhumassa Pirkko Vesavaara. Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

J u h o A la t a l o  /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n 

4-vuotissynttärit 
sunnuntaina 16.2. klo 13 srk-keskuksessa tammi-kesäkuussa 

syntyneille. Ks. erillinen ilmoitus s. 11. Lisätietoja Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@evl.fi.

Yhteisvastuutapahtumia 2014
ma 10.2.  klo 18.30 Yhteislauluilta Seurakuntakeskuksessa. 
to 13.2.  klo 18 Ilta perheille Jäälissä. 
ke 19.2.  klo 18 Yhteisvastuumyyjäiset Huttukylän nuorisoseuralla, 
  Koitelinkoskentie 720. Myytävänä mm. kotona leivottua leipää. 
to 27.2.  klo 18 Kuorokavalkadi Seurakuntakeskuksessa. 
  Kiiminkiläiset kuorot laulavat.
ti 4.3.  klo 10–13 Laskiaistapahtuma Seurakuntakeskuksessa.
pe 21.3.  klo 18 Lauluilta Honkasella, Kiiminkijoentie 1105. 
pe 4.4.  klo 18 Lauluilta Niemelän talossa, Ylikyläntie 115.
ke 9.4.  klo 18 Piispan sauvakävely Jäälissä. 
ke 30.4.  Vappumunkkeja ja simaa myynnissä kauppojen edessä.
ti 6.5.  klo 12–14 YV-lopetus Suvelassa Eläkeläiskerhon yhteydessä.

Kirkko-
herranvirasto 

on auki 
11.–12.2. 
klo 9–12.

Muut menot
Rauhanyhdistys su 9.2. klo 

17 seurat ry:llä, Lasse Hertteli.
Rauhan sana su 9.2. klo 15 

seurat Montin-salissa, Mat-
ti Rahja.
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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 9.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Seppo Meriläinen, kantto-
rina Riitta Piippo. Mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 9.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, saarna teol.harj. Pir-
jo Parviainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 9.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Ilkka 
Jäviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.2. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Toimittaa teol.harj. Soi-
le Tuusa, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Riitta Piip-
po. 

Perhejumalanpalvelus 
su 9.2. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avusta-
vat Katja Ylitalo, Juha 
Kivirasi ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttorina Eeva 
Holappa. Pyhän Andre-
aan Lapsikuoro. 10-synt-
tärit. Kolehti Nimikkolä-
hetystyölle, Pia Mart-
tilan työn tukemiseen 
Thaimaassa, Suomen Lä-
hetysseuran kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 6.2. ja 13.2. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 7.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 11.2. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
12.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 13.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 13.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiri lukevaisille uteli-
aille ke 19.2. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 6.2. ja 13.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
10.2. klo 9, Karjasillan kirkko. 
Diakonian ajanvarausnume-
ro on 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 10.2. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 10.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
YV-keräysilta ma 10.2.klo 
16.30, Karjasillan kirkon kah-
vihuone. KS. ilmoitus.
Diakoniaryhmä ti 11.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lähetys
Sukanvarsi ke 12.2. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Tule tekemään käsitöi-

tä itselle tai lähetystyölle – 
aloitamme Karjasillan seu-
rakunnan lähetystyön oman 
käsityöpiirin. Tule mukaan ja 
kehitetään yhdessä toimiva 
sapluuna. Ensimmäisillä ker-
roilla suunnitellaan ja tie-
tenkin neulotaan – ota omat 
langat ja puikot mukaan. 
Teetarjoilu.
Lähetyspiiri ti 11.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Hanna-ryhmä to 13.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Perheleiri  pe–su 21.–23.2. 
Kiimingin Suvelassa. Ks. il-
moitus.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 7.2. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li.Ks. ilmoitus.
Avaruusleiri pe–su 21.–23.2. 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskuksessa. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 6.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 10.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 10.2. 
klo 13, Caritas-koti, juhlasali. 
Ystävän kamari ti 11.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli.
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Donkkis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille perjantaina 7.2. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 

Ohjelmassa raamattuopetus, 
nukketeatteria, musiikkia, toi-
mintapisteitä, kilpailuja ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jokai-
nen voi halutessaan tuoda pientä 
naposteltavaa. Illan päätteeksi arvo-
taan palkintoja. Vapaa pääsy. Tervetu-
loa! Illan järjestäjä on Pohjois-Pohjan-
maan Ev. lut. Kansanlähetys. Lisätietoja 
Maisa Valtanen, p. 044 4477 881, 
p-pohjanmaa.juniorit@sekl.fi.

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.

Muut menot
Lattiakuvailta ke 26.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena on: Eteenpäin elä-
mässä, luottaen tulevaisuu-
teen.  Aikuisten kertomuk-
sena Lootin vaimo ja lapsilla 
Nooa. Lattiakuvailloissa ra-
kennamme kaksi lattiakuva-
kertomusta, lasten- ja aikuis-
ten kertomuksen. Molem-
missa kertomuksissa on sa-
ma aihe, lasten kertomus to-
teutetaan käyttäen yksinker-
taisempaa kieltä. Lattiakuva-
kertomuksissa on tärkeää yh-
teinen kokemus ja raamatun-
kertomusten siirtäminen tä-
hän päivään ja tähän het-
keen, jokaisen osallistujan 
omaksi kokemukseksi. Ker-
tomuksen jälkeen nautimme 

Helmikuussa puhumme kahdesta mielenkiintoisesti 
toisiaan täydentävästä romaanista: 

Kati Hiekkapellon Kolibrista ja 
Melinda Nadj Abonjin romaanista Kyyhkysten lähtö. 

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
keskiviikkona 19.2. klo 18

Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38

yhdessä iltapalaa. Tervetuloa 
kaiken ikäiset, lapset ja aikui-
set, yhdessä tai yksin.
Sururyhmä ke 12.3. klo 17, 
Maikkulan kappeli. Sururyh-
mä on keskusteluryhmä, jos-
sa voit jakaa kokemuksia-
si, tunteitasi ja ajatuksiasi 
samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa. Oh-

jaajina diakonissat Päivi Rah-
ja ja Anu Kontio. Lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen 24.2. 
mennessä Päivi Rahja p. 044 
3161 457, paivi.rahja@evl.fi 
tai Anu Kontio p. 0440 5747 
163. anu.kontio@evl.fi.

 

Avaruusleiri 
pe–su 21.–23.2.  Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
1.–4.-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 läh-
detään omin kyydein. Ilmoittautuminen 7.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  Lisätietoja leiristä voi 
kysellä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 
040 831 5932. Ilmoittautuneille 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, hiljentymistä ja leppoi-
saa leirimeinikiä! Leirihinta on aikuisilta 47 € ja 4–18-
v. 32 € sekä alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset 
sunnuntaihin 9.2. mennessä lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläiselle, p. 040 5747 109 tai mari.jaaske-
lainen@evl.fi. Etusija Karjasillan seurakunnan jäsenillä.

Leirejä
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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 6.–13.2.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa teo-
logian opiskelija Ville Järvi-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 9.2. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 9.2. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Perhekirkko su 9.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa teologian opiskeli-
ja Ville Järvinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi, lapsikuo-
ro Mido. Kymppisynttärit.
Messu su 9.2. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokahvit. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 10.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 7.2. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikahvi-

la avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 10.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 12.2. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

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 6.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 6.2. 

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 9.2. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Minna Salmi av. 
Hannele Heinonen, kanttori 
Tuomo Kangas. Syöte 2-rip-
pikouluryhmän jp.

Hartauselämä
Hartaus ke 12.2. klo 13.30, 
Salonkartano. Mari Flink.
Hartaus to 13.2. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 6.2. ja 13.2. klo 
9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 11.2. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
11.2. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 6.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Sau-
li Tuuli.
Seurakuntakerho to 13.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Juk-
ka Joensuu,  Riitta Markus-
Wikstedt.

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.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 6.2. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Tiedustelut:  Taru 
Pisto, p. 044 1453 849.
Lapsikuoro 12.2 klo 17. Tie-
dustelut: Tuomo Kangas. 
Mieskuoro ke 12.2. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. Mies-
kuoro Tiedustelut: Tuomo 
Kangas, p. 044 7453 857.
Musiikkikerho to 13.2. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan!  Tiedustelut:  Ta-
ru Pisto, p. 044 1453 849.

Muut menot
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 9.2. klo 18.30 Paula ja 
Alpo Salolla, Punaherukka-
kuja 4,  Oulu.
Kirkonkylän ry: Seurat s 9.2. 
klo 16 Olavi Korkiakoski, Matti 
Lääkkö.  Lauluseuroja kodeis-
sa; ti 11.2. klo 18:30 Karhuo-
ja; Jukka Saarnilla, Karhuojan-
tie. Kylänpuoli; Heimo Töllillä. 
Vihanneskuja 1. Varttuneiden 
kerho ke 12.2. klo 12.
Salonpään ry: Myyjäiset pe 
14.2. klo 19.

klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 10.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 10.2. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo.
Seurakuntakerho ti 11.2. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 13.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 13.2. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Neulansilmä to 6.2. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-

Oulunsalon kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 

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

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.

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

Fransupiiri ti 11.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 12.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 

Laula, matkalainen 
-musiikkitilaisuus 

sunnuntaina 9.2. klo 14 Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Kirkkokuoro, miesten lauluryhmä. Yhteislaulua. 
Kahvit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Yhteislaulutilaisuus 
keskiviikkona 19.2. klo 17 Myllyojan asukastuvalla. 

Puhe Sanna Jukkola ja kanttorina Lauri Nurkkala. 
Myytävänä arpoja, kahvia ja pullaa. 
Tapahtuman tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

S i r a  M o k s i  20 07

Hengellisen 
musiikin 
toivekonsertti
sunnuntaina 23.2. klo 18 
Oulunsalon kirkossa

Uusi Ääni/Taru Pisto
Raimo Paaso, laulu

Johanna Kiviharju, huilu

Ohjelmisto on koottu 
seurakuntalaisten ehdotusten 

mukaan: kuultavana 
virsisovituksia,

 hengellisiä lauluja ja kaunista 
kirkkomusiikkia. 

 Vapaa pääsy, 
kolehti YV-keräykselle.

Lähetysilta 
19.2. klo 18. Uusissa tiloissa Kauppiaantie 5. 

Pohjois-Pohjanmaan Ev.Lut. Kansanlähetyksen 
Joose Pitkänen kertoo Mordvan kirkon työstä, 

jossa hän on työskennellyt. Joose Pitkäsen perhe 
työskentelee tällä hetkellä Siperiassa. 

Joosella on tuoreita kuulumisia nimikkokohteestam-
me Mordvasta. Lämpimästi tervetuloa kaikki 

lähetystyön ystävät. Kahvitarjoilu. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Tommi Hekka-
la. Radiointi Radio Dei.
Messu su 9.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Marja Manelius, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Pate-
niemi 1+2 -rippikouluryhmät 
osallistuvat messuun. 
Messu su 9.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avus-
taa teol. yo. Tiina Eskelinen, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. 10-synttärit.
Messu su 9.2. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Stiven Naatus, saar-
na teol. yo. Susanna Martin, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Iltamessu su 9.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 12.2. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 6.2. ja 13.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 6.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 7.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Miestenpiiri ti 11.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Yrjö 
Loukkola.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
12.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 12.2. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua.
Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän raamattupii-
ri to 13.2. klo 13, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmonen, p. 044 
3161 722.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 6.2. ja 13.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ateria pe 7.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 7.2. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Juttutupa ma 10.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla hartaus ja kahvia viikon 

aluksi. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 10.2. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton. 
Juttutupa ma 10.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 12.2. klo 
10, Tuiran kirkko.  Tilaisuus 
maksuton. 
Nuorten eläkeläisten ryhmä 
ke 12.2. klo 14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus.
Vapaaehtoisten lipaskeräys 
pe 21.2. klo 9–19, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 

Lähetys
Puutyökerho ma 10.2. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 11.2. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Iltaperhekerho pe 14.2. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
10-synttärit su 9.2. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

TeeTupa ke 12.2. klo 14.30–
16, Pateniemen kirkko. Tar-
koitettu 4.–6.-luokkalaisille. 
Siellä voit pelata, oleilla, teh-
dä läksyjä ja nauttia pienen 
välipalan. TeeTupa on maksu-
ton ja sinne ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Lisätiedot 
Pekka Jarkko, pekka.jarkko@
evl.fi, p. 040 5747 068.

Nuoret
Nuortenilta to 6.2. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisotila. Il-
ta alkaa varttikirkolla kirkos-
sa ja on teemallinen. Lisätie-
toja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Kaijonharjun nuokkarin Yö-
kahvila pe 7.2. klo 20, Kai-
jonharjun nuorisotila. Nuor-
ten Yökahvila yhteistyössä 
kaupungin nuorisotoimen 
kanssa. Ylläriohjelmanume-
roita, pientä purtavaa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Nuorten avarit ke 12.2. klo 
18, Tuiran kirkon nuorisoti-
la. Avarit on nuorten vapaa-
muotoinen illanvietto, jos-
sa voi pelata, porista, tava-
ta kavereita. Pientä tarjot-
tavaa. Lisätietoja vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Nuorten Draamaryhmä to 
13.2. 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.

Tempaus 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
sunnuntaina 16.2. klo 12–14.30 Pateniemen kirkossa.
Tervetuloa koko perheen voimin tempaukseen. Ta-
pahtuma alkaa messulla, jossa esiintyy Kartanon lau-
lajat -niminen kuoro. Saarnan ajaksi lapsille on oma 
pyhäkoulu. Messun jälkeen seurakuntasalissa tarjolla 
kirkkokahvit suolaisella ja makealla tarjottavalla 3 €. 
Voit tukea vuoden 2014 Yhteisvastuukeräystä myös 
ostamalla arpoja ja paikallisen diakoniapiirin valmis-
tamia myyjäistuotteita. Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145.

Vapaaehtoisten lipaskeräys 
perjantaina 21.2. klo 9–19, Tuiran kirkossa. 
Tule mukaan tempaukseen! Keräyspäivät pe 21.2. ja 
pe 11.4. klo 9–19 välisenä aikana. Voit valita itsellesi 
sopivan ajankohdan. Keräyslippaat saa Tuiran kirkol-
ta. Lisätietoja: Päivi Moilanen, p. 040 5747 064 ja Pau-
la Kyllönen, p. 040 7235 880. Lipaskerääjille tarjolla 
kahvit Tuiran kirkolla klo 9–19.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ystävänpäivän kahvila pe 
14.2. klo 14–18, Vanha pap-
pila. Kutsu ystäväsi kahville 
hyvän asian puolesta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 6.2. ja 
13.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa. Kerhossa 

mukana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 6.2. 
ja 13.2. klo 13, Tuiran kirkko. 
Kerhossa mukana diakonissa 
Aino-Liisa Ilkko, p. 040 7510 
064.

Muut menot
Kohtaamisilta ke 19.2. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.

10-synttärit 
sunnuntaina 9.2. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkossa.
10-synttäreille ovat tervetulleita kaikki, kuluvan vuo-
den aikana kymmenen vuotta täyttävät lapset perhei-
neen. Tilaisuus alkaa perhemessulla ja jatkuu synttä-
ritarjoilun ja pienen ohjelman merkeissä. Synttäreil-
lä arvotaan mm. kaksi paikkaa kesän 10-leirille! Ter-
vetuloa! Lisätiedot Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi, 
p. 040 7451 469.

Iltaperhekerho 
perjantaina 14.2. klo 18–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Iltaperhekerho seuraavina perjantai-iltoina: 14.2., 
21.3., 25.4. ja 16.5. Aloitamme yhteisellä hiljentymi-
sellä, leikimme, askartelemme ja syömme yhdessä il-
tapuuron. Perhekerhossa mukana lastenohjaaja Tiina 
Huurre, p. 044 3161 733 ja lapsi- ja perhetyönsihteeri 
Anu Hannula, p. 044 3161 718. Olette lämpimästi ter-
vetulleita koko perheellä!

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 19.2. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Ilta on avoin 
kohtaamispaikka, jossa on mah-
dollisuus tavata ja viettää aikaa 
yhdessä. Laulattamassa Pertti 
Haipola, mukana pastorit Riitta 
Louhelainen ja Jukka Kolmonen. 
Tervetuloa iltakahville.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Ystävänpäivän kahvila 
perjantaina 14.2. klo 14–18 Vanhassa pappilassa. 
Kutsu ystäväsi kahville hyvän asian puolesta.

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 7.2. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa. Kerhossa mukana diakoniatyöntekijä 
Päivi Moilanen p. 040 5747 064.

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

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

Pyhän Tuomaan lapsikuoron sääntömääräinen 
vuosikokous pe 21.2.2014 kello 17 Pyhän Tuomaan 

kirkolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.2.2014

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
Sanajumalanpalvelus su 
9.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Gideonit vierai-
levat ja kirkkokahvit Yh-
teisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Ei kirkkokuoroa to 6.2. 
Eläkeliitto ti 11.2. klo 11 srk-
salissa.  Vierailijana Mikko 
Kanninen Hai Art -projektis-
ta kertomassa tietokoneen 
käytöstä.

Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.2.2014

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 la 8.2. Piippolan 
kirkossa noin klo 21.30 Ilta 
Rakkaudelle -tapahtuman 
jälkeen. Liturgi Martti Ark-
kila, saarna Hannu Nyman. 
Kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Messu su 9.2. klo 10 Pulkki-
lan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila, saar-
na Hannu Nyman. Kantto-
rina Unto Määttä. Kirkko-
kahvit. Kirkkokahvien yh-
teydessä Maija ja Hannu 
Nyman kertovat Raamatun 
miehistä ja naisista.
Messu su 9.2. klo 10 Rant-
silan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, avustaa Eeva-Lii-
sa Kekkonen. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa 
Rantsila Stellat. 70-, 75-,  
80- ja 85-vuotiaiden yh-
teiset syntymäpäivät. Juh-
la messun jälkeen. 

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Tainan tahdit ma 10.2. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori 
Taina Voutilaisen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 11.2. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 11.2. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 13.2. klo  12, Diakoniset erityispalvelut, 
Taka-Lyötyn katu 4. Ryhmä vanhemmille, joilla on ke-
hitysvammainen lapsi.

KuuLoVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
6.2. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Aabrahamin 
poppoolla on kummilapsi Mwangan kuurojenkoulussa 
Tanzaniassa ja kerhossa kerätyllä kahvirahalla tuetaan 
lapsen koulunkäyntiä.
Viittomakielinen viikkomessu to 13.2. klo 15.30, Pal-
velukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet
Saunailta ma 10.2. klo 18–20.30, Caritas-kodin sauna-
ja uima-allasosasto. Saunotaan, uidaan ja nautitaan yh-
dessä iltapalaa. Opasystävä on vastassa pääoven lähei-
syydessä klo 17.40 alkaen.
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 13.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unohta-
matta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! Opa-
systävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla . 
Näkövammaisten leiri pe–su 28.–30.3., Suvelan leiri-
keskus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leiri al-
kaa 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
Aamukahvihetki pe 7.2. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. 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 7.2. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Perjantaisin. Pasto-
ri Päivi Jussila vierailee.
Tavoiteryhmä ma 10.2. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Maanantai-
sin.  Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa kipuile-
ville miehille ja naisille. 

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. 
English Service on Sunday 9th of February at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 9.2. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

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! 

Jeesuksen vertaukset pe 7.2. klo 12–13, Siivessä. Hy-
vä ja huono palvelija, Kimmo Kieksi.

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
Lenkkiryhmä to 6.2., Keskustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa Keskustan seurakuntatalolta torstai-
sin parillisilla viikoilla torstaina klo 18–20. 
Askartelua ja yhdessäoloa! pe 7.2. klo 16.30–18, Kes-
kustan seurakuntatalo, monitoimisali.
Punainen lanka -neuletapaaminen ti 11.2. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo/monitoimitila. Tervetuloa neulo-
maan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jotain mui-
ta käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten kanssa. 
Välineitä ja materiaaleja löytyy, mutta voit tuoda mu-
kanasi omat tarvikkeet. Lisätietoja tiina.siloaho@evl.fi. 
Nuorten aikuisten raamis to 13.2. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 
Ystävänpäivän kahvila pe 14.2. klo 14–18 Vanhassa 
pappilassa.  Kutsu ystäväsi kahville hyvän asian puo-
lesta.

JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 6.2. klo 19. Paik-
ka: Anu ja Toni Halunen, Hanhitie 17 GB 14, Höyhtyä. 
Niko Rantanen. 
OPKOn opiskelijailta la 8.2. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Terve seksuaalisuus, Janne Koskela.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 10.2. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Lauri Kujala: Oikea-
oppisuus meidän ajassamme.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 12.2. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Jeesus – VT:n täytty-
mys, Topias Tanskanen.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
13.2. klo 19, Annaleena Peltoniemellä, Kaukovainiol-
la, Vaskitie 1 A 20. 

Rippikoululaisten diako-
niapäivä la 8.2. klo 10–14 
Piippolan srk-kodissa yhteis-
vastuun merkeissä.
Lankapiiri ma 10.2. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Laitoshartaudet: Hartaus ti 
11.2. klo 13 Nestorissa. Eh-
toollishartaus su 9.2. klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla, 
pe 14.2. klo 13 Koivulehdos-
sa, pe 14.2. klo 14 Pohjan-
tähdessä sekä pe 14.2. klo 14 

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 
koululaisille 

keskiviikkoisin klo 
14.30–15.30 kirkolla.

Kaikenikäisten 
kaverikerho torstaisin
klo 10–11.30 kirkolla.

Kuollut: Senja Matilda 
Pirttisalo 86 (Pyhäntä).

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 lauluntekijä-
nä. Tie, mies ja tähtitaivas -konsertti koostuun läsnäolon 
lauluista, joissa matkaamme kaipauksesta kivun koh-
taamisen kautta uuteen luottamukseen. Pohdimme si-
tä, mitä on kasvaa itsensä mittaiseksi ja saada se riittä-
mään. Vaellamme tunturipuron solinaan ja Santiagon 
poluille, uutta yhteyttä, uutta elämänrohkeutta kohti. 
Kaikki tämä suuren salaisuuden, siunauksen alla. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma Yhteisvastuun hyväksi 5 €. 
Järjestää Tuomiokirkkoseurakunnan aikuistyö. 

Kuollut: 
Ester Orvokki Mattila, 81.

Kisa-
katsomo

Tule katsomaan olympialähetyksiä porukalla
Keskustan seurakuntatalon monitoimisaliin. 

Kisakatsomot ovat alkoholittomia. 

su 9.2 klo 19–22.30 Mäkihyppyä
(ulko-ovi sulkeutuu 21.30, kisa katsotaan 
kuitenkin loppuun), 
ma 10.2 klo 16.30–19.30 Naisten jääkiekkoa FIN–CAN
ti 11.2. klo 12–14.15 Sprinttihiihtoja 

Kisatapahtuman päätyttyä pidetään hartaus. 
Kisakatsomossa on mahdollisuus ostaa kahvia ja pik-
kupurtavaa. Tuotto nuorten aikuisten matkaryhmälle 

sekä Yhteisvastuukeräykseen. 
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Sanajumalanpalvelus 
su 9.2. klo 18 srk-talossa 
(Huom. aika!). Toimittaa 
Martti Pennanen, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Vaarintalossa ja Ainolassa.  
Syöpäkerho ke 12.2. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Leiviskänrannan diako-
niavierailu Pihlajistoon ke 
12.2. klo 13.
Siioninvirsiseurat ja vuo-
sikokous ke 12.2. klo 18.30 
Väinölässä, Matti Nuorala.
Seurakuntakerho ti 11.2. 
klo 12 Väinölässä, ke 12.2. 
klo 12 Pyhännän, to 13.2. 
klo 13 Rantsilan ja pe 14.2. 
klo 10 Kestilän ja torstaisin 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa. 
Perhekerho ti 11.2. klo 10 
Pyhännän 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 
Nuppulassa.
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-

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 messulla seurakuntatalossa, jonka jälkeen 
on tarjoilu ja juhla. 

Syntymäpäiväjuhlat pidetään, jos Jumala suo, 
kappeleissa seuraavasti:  
RANTSILA su 9.2. klo 10 Rantsilan seurakuntatalo, 
ilmoittautuminen oli viimeistään ma 3.2.
PYHÄNTÄ su 16.2. klo 13 Pyhännän seurakuntatalo, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 10.2.
KESTILÄ su 23.2. klo 13 Kestilän seurakuntakoti, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 17.2.
PIIPPOLA JA PULKKILA su 2.3. klo 13 Piippolan seurakun-
takoti, ilmoittautuminen viimeistään ma 24.2. 

Tarjoilua ja mahdollista kyydintarvetta varten 
toivomme 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.
Ystävyyden talo ystävänpäi-
vänä pe 14.2. klo 10 srk-ta-
lossa.
Lapsiparkki ke 12.2. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 12.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Leiri 1.–4.-luokkalaisille 
15.–16.2. Siikajoen pappilas-
sa. Hinta 10 €. Ilmoittautu-
minen 11.2. mennessä sinik-
ka.harkonen@edu.lumijoki.fi. 
Lisätietoja Pekka Siitonen, p. 
040 5357 567.
Yhteisvastuukeräys on vi-
rallisesti alkanut 2.2. Kiitok-
set kaikille piispantarkas-
tuksen lounaan ja arvonnan 
myötä keräystä tukeneille! 
Rippikoululaisten kanssa to-
teutettava rynnäkköilta eli 
lipaskeräys lumijokisten koti-
en ovilla tapahtuu vasta huh-
tikuun alkupuolella.
Hautausmaalla tapahtunut 
ilkivalta on rajoittunut pää-
asiassa hautausmaan vanhal-
le metsäalueelle. Vahinkoa 
kärsineet ovat asianomista-

jia, joiden tulisi itse ilmoittaa 
vahingoista tutkijalle. Olkaa 
yhteydessä kirkkoherranvi-
rastoon sähköpostitse lumi-
joen.seurakunta@evl.fi tai 
puhelimella 044 7750 600.
Rauhanyhdistys: Pe 7.2. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Mattila ja 7.–8.-lk T&H Van-

hala. Su 9.2. klo 12 pyhäkou-
lu I Lääkkö II Holmi III Takku-
la ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 
10.2. klo 10 puurokerho K&E 
Mäkitalo ja klo 19 sisarpiiri 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to klo 17–18.30. Ke 
12.2. klo 19 ompeluseurat 
Mattilalla.

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.

Anna-Maija Raittilan ja 
Niilo Rauhalan virret

sunnuntaina 16.2. Kestilän seurakuntakodissa.
Sanajumalanpalvelus klo 10, 

toimittaa Martti Arkkila, saarna Niilo Rauhala.
Kirkkokahvit ja luento virsistä, Niilo Rauhala.

Kirppis- ja myyjäispäivät
20.–21.2 klo 10–17 Rantsilan srk-talossa.

Myyntipöydän vuokra 2 € Yhteisvastuun hyväksi.
Myyntipöydän varaukset diakonissa
Eeva-Liisa Kekkonen, p. 044 5181 171 
tai kirkkoherranvirasto, p. 040 552 8989 
tai siikalatva@evl.fi.

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 kappe-
likuoro to 13.2. klo 19 Rant-
silan srk-talossa. Kuoroja ei 
ole to 6.2.!
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Kestilä: Ompeluseurat pe 
7.2. klo 19, seurat su 9.2. klo 
19 ja alueellinen raamattu-
luokka pe 14.2. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Opistoilta pe 7.2. klo 
19 (Antero Hämäläinen), py-
häkoulu su 9.2. klo 12, seurat 
su 9.2. klo 19 (Timo Kamula) 
ry:llä. Pyhäntä: Myyjäiset la 
8.2. klo 18 ry:llä. Lähetysseu-
rat su 9.2. klo 16 srk-talossa, 
Hilliaho T, Kinnunen O-P. Lau-
luseurat ke 12.2. klo 18.30 Au-
li ja Markku Mustosella. Rant-
sila: Siikatörmän myyjäiset pe 
7.2. klo 19 ja ompeluseurat pe 
14.2 Rantsilan ry:llä. 

Kirkkokahvi-
avustajia 
haetaan

Kevään aikana 
tarjoamme kirkkokahveja 
niin usein kuin vain 
kahvitusapua löytyy. 

Kahviraha kerätään 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

Ilmoittaudu työntekijöille, 
jos haluat tuoda pullat 
kahveille tai avustaa 
kahvien laittamisessa.

Siikalatvan kinkerit 2014 
Aihe: Kirkkovuosi (kuvin ja keskustellen).
Läksy: Katekismus kpl 3 ja 40 (3. käsky ja Raamattu). 
Virret: vanhat 230, 815, ehtoollislaulu ja 
uudet 164 ja 754.
Arpajaiset / kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Piippola, keskusta, su 16.2. klo 18 Marja-Leena 
ja Unto Määtällä, Nuorisoseurantie 116. 

Piippola, Leskelä, ma 17.2. klo 18 
Kairanmaan talossa, Leskelässä. 
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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

Tulossa: Ystäväilta Guate-
malaisittain 14.2. klo 18–20 
seurakuntatalolla. Tule yksin 
tai yhdessä.
Nuortenilta to 6.2. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 7.2. klo 12 Lähetys-
vintillä. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 10.2. klo 
12.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 11.2. 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Mukana 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Maire Taikina-aho, p. 
050 4302 023.
Niittypirtin kerho ti 11.2. klo 
13 vanhusten palvelukodilla. 
Mukana diakonissa Sinikka.
Ei seurakuntatalon perhe-
kerhoa ti 11.2., lastenohjaa-
jat koulutuksessa.
Perhekerho Ke 12.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Sinikka-diakonissa 
yhteisvastuuasialla. Myytä-
vänä yhteisvastuutuotteita.
Seurakuntakerho seurakun-
tatalolla ke 12.2. klo 12 Ai-
he: Yhteisvastuu 2014. Ar-

Kastettu: Luna Vanamo Karhumaa, Iida Ella Aleksandra 
Koliseva, Elias Mikael Pirinen, Mariella Adelia Pitkälä, Ee-
mil Matti Mikael Tolonen.
Kuollut: Pertti Valtu Kalevi Nurmi, 59.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Sanajumalanpalvelus su 
9.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Aino Pieskä ja Kim-
mo Helomaa, kanttorina 
Mika Kotkaranta, avusta-
massa Tähdet-kuoro. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
rippikouluopetusta kesä-2 
-ryhmälle. 

Kokkokospel 
perjantaina 7.2. klo 19 

Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

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

Illan päättää gospelmessu.

Hovilan ulkoilupäivä ma 
10.2. klo 13.30. Mukana pal-
veluryhmä.
Kirkkokuoro ke 12.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 13.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 13.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Askeleet pe 14.2. klo 18 Kir-
konkylän 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. 
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-

sa. Yöpappila pe 14.2. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Niilo Olavi Ansel-
mi Amee.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 6.2. klo 18 Län-
sipuoli: Joensuu, Tuomipolku 
3. Itäpuoli: Paananen, Karvo-
nen, Teeripolku 6. Raamattu-
luokat pe 7.2. klo 18 4.–5.-lk: 
Luokkanen, Rautiontie 7. 6.–
8.-lk: Vänttilä, Airistonkuja 3. 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta pe 7.2. klo 19 Murron 
ry:llä.  Nuorten retki Ranuan 
talvipäiville la 8.2. Pyhäkou-
lut su 9.2. klo 12 Paituri: Tah-
kola A, Patotie Linnakangas: 
Kinnunen, Ritarinkuja 6 Kes-
kusta-Ollila:Hintsala, Savitie 
5 Santamäki: Hannula, Ryti-
tie 29 Kokkokangas-Haapa-
maa: Alakärppä, Sadepisara 
1. Seurakuntapäivät su 9.2. 
klo 16  ry:llä. Veli-ilta ti 11.2. 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ou-
lun seudun nuorten lauluilta 
pe 7.2. klo 19 Murron ry:llä. 
Aviopuolisoilta la 8.2. klo 18 
ry:llä. Uusien laulujen ilta ja 
seurat su 9.2. klo 16 ry:llä.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet.  
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.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 10.2. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.

vontaa. Voit halutessasi lah-
joittaa oman arvottavan yh-
teisvastuun hyväksi. Muka-
na diakonissa Marika Kamps 
ja Leena.
Nuorten kuoro Celeste ke 
12.2. klo 17–18 kirkossa.
Isoskoulutusta ensimmäisen 
ja toisen vuoden isosille ke 
12.2. klo 18 Nuorisonurkassa
Raamattu- ja rukouspiiri 
12.2. klo 18.30 Junttoloilla, 
Jyväskyläntie 63 C.
Aamupuuro pe 14.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Puuroaa-
miainen tarjolla eurolla, ter-
vetuloa syömään ja juttele-
maan!
Partio: To 6.2. Ruoktujohta-
jien kokous Partiotoimistos-
sa klo 17–18. Ke 12.2. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17. Pe 14.2. Ruoktujohtaji-
en kokous Partiotoimistos-
sa klo 17–18. Lippukunnan 
hallitus Partiotoimistossa klo 

18–20. Ruoktu XXXI 14 talvi-
leiri seikkailijoille, tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille pide-
tään Siiranjärven eräleirikes-
kuksessa 1.–5.3.  Ilmoittau-
tuminen lippukunnan kotisi-
vulta saatavalla lomakkeella 
Partiotoimistoon tai kirkko-
herranvirastoon ti 18.2. men-
nessä, jolloin on myös leiri-
läiskokous seurakuntatalolla 
klo 17–18. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuorten lauluilta pe 7.2. 
klo 19 Murron ry:llä. Äidit 
ja isät ilta la 8.2. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 9.2. klo 
12 ja seurat klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla se-
kä klo 14,16 ja 17.30 seurat 
ry:llä. Sisarilta ke 12.2. klo 19 
ry:llä. Varttuneiden kerho to 
13.2. klo 12 ry:llä.

Perhemessu su 9.2. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Teemu Rii-
himäki, diakoni Saija Ki-
velä, kanttori Eija Savolai-
nen. Musiikkiavustus So-
fia Haapala, laulu ja viu-
lu. Erja Anttila, Marimba.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Yhteisvastuuilta 
torstaina 13.2. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa

Illan teemana saattohoito Suomessa ja 
ihmisoikeudet Guatemalassa.

Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Myynnissä YV-tuotteita. 
Tervetuloa!

Juuri sinua odotetaan 
lipaskeräystalkoisiin!
Raskitko luovuttaa kaksi tuntia ajastasi lipastempauksen 
talkoisiin 15.2. ja/tai 22.2. liikelaitosten edessä.

Soittele p. 044 7521226 / Ilmonen
tai 040 7306134/ Eila Kilpeläinen

Ystäväpalveluilta 
maanantaina 10.2. klo 18 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 

Aiheena Onnen taidot. 
Alustajana Sanna 

Hyry Hyvän mielen talosta.

Kirkonkylällä asuvat, 
muualla käyvät 
RIPPIKOULULAISET!

Yhteisvastuun lipaskeräystempaus 
Kirkonkylällä 
13.2. klo 16.30–19.
Kokoontuminen Pappilan saliin. 
Tempaus on pakollinen osa rippikoulua.

Kolme vapaaehtoista kuljettajaa tarvitaan!
p. 044 7521226 / Ilmonen
(Tupoksessa asuville muualla rippikoulun 
käyville tempaus 19.2.)

Via caelum rekrytointi-ilta 
tiistaina 11.2. klo18 seurakuntatalolla 

Etsimme kiinnostuneita toteuttamaan 
pääsiäistapahtumaa. Rohkeasti mukaan 

tutustumaan suunnitelmiin.

Hengellinen teatteriyhdistys Via Dolorosa 
ja Limingan seurakunta

A r k i s t o  2012 ,  2013
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284. 
fax. (08) 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Aava Elviira 
Heilimä, Pihla Tuulikki 
Launonen, Tuuli Katariina 
Partanen, Elina Salla So-
fia Tuomikoski.

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: Enni Hilda 
Marketta Junttila, Tuuk-
ka Lauri Aleksi Pernu.
Avioliittoon vihitty: 
Eino Viljami Rimpiläinen 
ja Inka Veronika Lumi-
järvi.

Kauneimmat hengelliset 
laulut to 6.2. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
7.2. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Tarja Pyy.
Perhepyhäkoulu su 9.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
9.2. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
10.2. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Ompeluseurat ma 10.2. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoimet om-
peluseurat lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 11.2. klo 12 rukoushuo-
neella. Leena Leskelän ai-
heena vuoden 2014 Yhteis-
vastuukeräys. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.2. klo 13 Muhoksen pal-

velukodissa, Tarja Pyy.
Hartaus ti 11.2. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.2. klo 15 ryhmäkodissa, 
Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
12.2. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
12.2. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 12.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kuorot: Ke 12.2. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen srk-salissa, keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 Kyl-
mälänkylän kappelissa ja klo 
12.30–14.30 Päivärinteen srk-
salissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Perhepyhäkoulu su 

Sanajumalanpalvelus su 
9.2. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Aino Jun-
tunen, avustaa Johanna 
Rantala. Keskustelusaar-
na Outi ja Johanna.
Messu su 9.2. klo 12 Tem-
meksen seurakuntatalol-
la. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Aino Jun-
tunen. Keskustelusaarna 
Outi ja Johanna.

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.
RaaTuu to 13.2. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Talvirippikouluryhmä I, 
vanhempainilta to 13.2. klo 
18 Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Outi Pohjanen ja Johanna 
Rantala.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la.

9.2. klo 11.30–12.30 srk-ta-
lon alakerrassa.
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
13.2. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
10.2. klo 18. Seurakuntapii-
ri ti 11.2. klo 12. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 6.2. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: Anna-Leena ja 
Juhani Syrillä ja Paula ja Jar-
mo Lyytikäisellä. Pe 7.2. klo 
18.30 aikuisten ilta Laitasaa-
ren ry:llä. La 8.2. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–
6.-lk Karjula ja 7.–8.-lk Pek-
karinen. Su 9.2. klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 10.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 11.2. klo 
12.30 seurat Päiväkeskuk-
sessa.
Laitasaaren rauhanyhdis-

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:
Rippikouluryhmä III,  nuor-
tenilta pe 7.2. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla. Muutkin nuo-
ret tervetulleita!
Rippikouluryhmä I, teemail-
ta ma 10.2. klo 17 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.

Nuortenilta ti 11.2. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 
13.2. klo 18 Murron kerhoti-
lassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 9.2. klo 14.30 hartaus Vil-
la Tyrnissä ja klo 16 seurat 
ja uudistettujen laulujen il-
ta ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta klo 19 Kempeleen kir-
kossa ja iltapala ja alustus 
Murron ry:llä, Vesa Kumpu-
la. Aviopuolisoilta la 8.2. klo 
18 ry:llä. Uusien laulujen ilta 
ja seurat su 9.2. 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.

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.

Sanajumalanpalvelus su 
9.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi 
Kajava.

tys: Pe 7.2. klo 18.30 aikuis-
ten ilta ry:llä, yhteinen Mu-
hoksen kanssa. La 8.2. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19–22 
raamattuluokka ja iltakylä 

Pekkarinen. Su 9.2. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Nissilä, Lai-
tasaari Mattila, Huovila Kaja-
va. Klo 17 seurat ry:llä. 

Oulujoki tulvii – gospeltapahtuma
lauantaina 22.2. klo 15 

Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa. 

Esiintyjinä Pastorit, Kruuvi, Sumusade, Tera. 
Liput 7 €. 

Tapahtuma kuuluu Muhoksen srk:n 
rippikouluopetukseen ja isoskoulutukseen, 

rippikoulukortilla vapaa pääsy.

Seurakunnan puhelinnumeroissa 
tapahtui muutoksia 

4.2. alkaen. 

Muutamien lankapuhelimien numerot muuttuivat 
ns. mobiilinumeroiksi, eli myös paikallisesta 

lankaliittymästä soitettaessa eteen tarvitaan 
suuntanumero 08. 

Muuttuneet numeromme ovat:

Kirkkoherranvirasto (08) 533 1284. 

Taloustoimisto (08) 533 1174. 

Seurakuntatalon keittiö (08) 533 1279.

Päivärinteen seurakuntasali (08) 533 4042.

Samassa yhteydessä joitakin lankaliittymiä poistettiin 
käytöstä (mm. kirkkoherra, diakoniatoimisto) ja  

seurakunnan faksin numero on nyt (08) 533 2887. 
Päivitetyt tiedot löytyvät myös kotisivuiltamme. 
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Suosikkisananlaskuni PÄIVI SUTINEN
lastenohjaaja, Karjasillan seurakunta

Sananl. 27:19
Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Sananlasku kiteytyy Jeesuksen opettamassa kultaisessa sään-
nössä: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää 
se heille.” Se merkitsee minulle lähellä tai kaukana asuvan lä-
himmäisen pyyteetöntä auttamista. 

Tekemisemme ja tekemättä jättämisemme heijastuvat lä-
himmäisistämme. Lastenohjaajan työssäni se tarkoittaa, et-
tä tärkeintä on olla läsnä. Olemme esikuvia omalla esimerkil-
lämme, ja ilman läsnäoloa on yhdentekevää mitä puhuu, sa-
noo tai tekee.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Sanoma sopii jokaiseen päivään ja kohtaamiseen. Olemme tois-
temme rinnallakulkijoita kaikkina hetkinä, niin hyvinä kuin 
huonoinakin. Erityisesti vaikeina aikoina lähimmäisenrakka-
us punnitaan. Aito ystävä pysyy rinnalla, ja hyvyys peilautuu 
takaisin.

RikU SeiLONeN
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Palstalla 
rauhan 
tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa ja 
miten he sitä 
tulkitsevat.

Yhteisvastuulla tietoa 
ihmisoikeuksista
tietoa ihmisoikeuksista 
ja ilmastonmuutoksesta, 
oppia päätöksentekoon 
osallistumisesta. näitä 
tarjotaan Guatemalan 
alkuperäiskansoille 
Yhteisvastuukeräyksen 
tuotolla.

Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tosta 60 prosenttia menee 
Kirkon Ulkomaanavun 
välityksellä kehitysyhteis-

työhön ja katastrofiapuun. Tä-
mänvuotinen ulkomaankohde 
on Guatemala, missä keräysvaroin 
tuetaan ihmisoikeustyötä alkupe-
räiskansojen parissa. 

Tavoitteena on rakentaa demo-
kraattista yhteiskuntaa, jossa tule-
vat sukupolvet osaavat vaatia oi-
keuksiaan.

Noin puolet Guatemalan liki 16 
miljoonasta asukkaasta on synty-
perältään alkuperäiskansan edus-
taja, maya.

Noin kaksi kolmasosaa maya-
intiaaneista ei osaa lukea eikä kir-
joittaa. Alkuperäiskansoihin kuu-
luvista 80 prosenttia kuuluu kaik-
kein köyhimpään kansanosaan.

Oikeus koulutukseen, työhön 
tai palveluihin toteutuu harvoin.  
Erityisesti maaseudulla moni al-
kuperäiskansan edustaja ei ole tie-
toinen omista oikeuksistaan yh-
teiskunnassa. 

Mayat kohtaavat monenlaista 
syrjintää: sukujuurten takia heil-
tä voidaan esimerkiksi estää työn-
saanti tai evätä pääsy sairaalahoi-
toon. Maya-intiaanien asuttamia 
maita on sukupolvien ajan otettu 
korvauksetta yritysten käyttöön.

Hiippakunta sai
vieraita Guatemalasta
Kirkon Ulkomaanavun kump-
panijärjestöjen työntekijät  Dora 
Arriola Vega ja Ruby Coy Quej 
kiersivät viikon verran eri puolilla 
Oulun hiippakuntaa kertomassa, 
mitä Luterilainen maailmanliitto 
ja ADP (Asociación de Amigos del 
Desarrollo y la Paz) tekevät tilan-

netta parantaakseen.
– Työssämme läpileikkaava 

teema on ihmisoikeuksien puo-
lustaminen ja päätöksentekoon 
osallistaminen, tiivistää hanke-
koordinaattorina kenttätyötä te-
kevä Ruby Coy Quej.

Hänen mukaansa ADP keskit-
tyy kansalaisyhteiskunnan ja toi-
meentulon tukemiseen, tiedon ja-
kamiseen sekä lasten, nuorten ja 
naisten oikeuksien turvaamiseen.

Kempeleessä Kokkokankaan 
seurakuntatalon seinälle heijas-
tetaan kuvia, joissa naiset lukevat 
ja kirjoittavat ja järjestäytyneet 
maanviljelijät ovat koolla.

– Naisia koulutetaan, jotta he 
pystyisivät hankkimaan toimeen-
tulonsa. Tavoitteena on myös vä-
hentää teiniraskauksia, jotka ovat 
Guatemalassa laaja ongelma, Ru-
by ja Dora tietävät.

Lapsille ja nuorille järjestetään 
kerhoja, jotka kartuttavat taitoja 
ja itseluottamusta. Nuoria kou-
lutetaan ammattiin, jotta vaara 
ajautua katujengeihin pienenisi.

Tieto auttaa
muutoksien kohtaamisessa
Yv-keräyksen varoja suunnataan 
myös ilmastonmuutostyöhön.

Guatemalassa ilmastonmuu-

tos ei vielä ole samanlainen suu-
ri keskustelunaihe kuin meillä, 
mutta Ruby Coy Quejon mukaan 
ADP nostaa aihetta keskusteluun 
ja päätöksentekoon.

– Luterilainen maailmanliitto 
kerää talteen tapoja, joilla ihmi-
set ovat aiemmin selvinneet luon-
nonmullistuksista. 

– Dokumentoinnin lisäksi tu-
emme ihmisiä ymmärtämään il-
mastonmuutoksen seurauksia. 
Siten ilmastonmuutokseen pys-
tytään paremmin varautumaan 
esimerkiksi rakentamisessa, jat-
kaa Luterilaisen maailmanliiton 
Dora Arriola Vega.

Guatemalan-vieraiden mat-
kassa kiertänyt Kirkon Ulko-
maanavun seurakuntayhteyk-
sien koordinaattori Kaj-Mikael 
Wredlund on itse päässyt tutus-
tumaan KUA:n kumppanijärjes-
töjen työhön paikan päällä ja on 
vaikuttunut aikaansaannoksista:

– Oli innostavaa nähdä, kuin-
ka pienelläkin avulla oli saatu 
paljon aikaan.

MiNNa kOLiSTaJa

naisia koulutetaan, 
jotta he pystyisivät 
hankkimaan 
toimeentulonsa. 
tavoitteena on 
myös vähentää 
teiniraskauksia, 
jotka ovat 
Guatemalassa laaja 
ongelma.

noin kaksi 
kolmasosaa maya-
intiaaneista ei osaa 
lukea eikä kirjoittaa. 

Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestöjen työntekijät Ruby Coy Quej  (keskellä) ja Dora Arriola Vega kertoivat työstään viime 
viikolla Kempeleessä. Tulkkina toimi Kirkon ulkomaanavun tiedottaja Riikka Seppälä.

M inna Ko l i s t a ja


