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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Kirkon varhaisnuorisotyöntekijät pohtivat joka toi-

nen vuosi seminaarissa varhaisnuorisotyön ajan-

kohtaisia kysymyksiä. Maanantaina päättyneessä 

seminaarissa mietittiin, miten kirkko tavoittaa 10–14-vuo-

tiaat.

Loppupäätelmä oli, että tämänikäiset jäävät seurakun-

nissa usein vaille riittävää huomiota. Heidän seurakunta-

laisuutensa tukemista ei voi jättää yksinomaan nuoriso-

työntekijöille, mukaan tarvitaan koko seurakunta.

Viime keväänä keskusteltiin, olisiko rippikoulun aloi-

tusikää syytä varhentaa. Kirkolliskokous ei sitä kannat-

tanut, mutta piti perusteltuna, että kirkko ottaa erityi-

sen kehittämisen kohteeksi 10–14-vuotiaiden kristillisen 

kasvatuksen.

Alle 18-vuotiaiden seurakuntalaisuuden tukemiseen 

pyritään myös nimeämällä seurakuntiin lapsiasiahenki-

löitä.

He huolehtivat, että seurakunnan päätöksenteossa 

huomioidaan päätösten vaikutus lapsiin ja nuoriin. 

He ideoivat menetelmiä kuulla lapsia ja nuoria ja seu-

raavat heitä koskevan päätöksenteon toteutumista. Lap-

siasiahenkilöt myös muistuttavat erilaisten perheiden eri-

laisista tarpeista.

Seurakunnille on laadittu ohjeet, joiden avulla toimin-

taa ja päätöksiä voi arvioida lasten edun näkökulmasta. 

Vaikutusten arvioinnilla halutaan kehittää seurakuntien 

työskentelykulttuuria lapsilähtöisempään suuntaan.

Lapsivaikutusten arviointi ei koske vain lapsi- ja nuori-

sotyötä vaan kaikkea seurakunnan toimintaa ja hallintoa.

Pikkulapsiperheelle ei esimerkiksi ole yhdentekevää, 

millä kellonlyömällä jouluhartaus alkaa.

Tai jos seurakunta haluaa esimerkiksi nostaa merkittä-

västi leirimuotoisen rippikoulun omavastuuosuutta, on 

tehtävä lapsivaikutusten arviointi ja kuultava vanhempia, 

jotka rippikoulun maksavatkin. 

Nuoria itseään taas on kuultava, jos leiri säästösyistä 

aiottaisiin järjestää tavanomaista lyhyempänä.

Lapsilähtöisempään suuntaan

Muut mediat
MiKSi eSiMerKiKSi koulujen oppikirjois-
sa ei tunnusteta, ettei meillä ole mitään 
tietoa siitä, miten elävä solu voisi syntyä. 
On tieteen pelisääntöjen vastaista väittää, 
että tieteellinen maailmankuva selittäisi 
täysin esimerkiksi elämän synnyn.

Mutta emme saisi kristittyinä sortua 
siihen toiseen puoleen, että pyritään rati-
onaalisesti selittämään meidän uskomme 
tai Raamatun ihmeet, ja lähestytään us-
koa rationaalisesti sanoen, että jokainen 
joka ei usko on tyhmä. Ihmisillä on luke-
maton määrä muita syitä olla uskomatta 
kuin tyhmyys.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden 
laitoksen ympäristömuutoksen professori 

Atte Korhola, seurakuntalainen.fi 5.2.

Liian Moni kokee olevansa uskovien yh-
teisön ulkopuolella, vaikka jokainen ky-
kenee rukoukseen. Jumala-yhteyteen ei 
ole esteitä, vain hidasteita.

Me luterilaiset puhumme paljon, väit-
telemme, olemme puolustusasemissa ja 
haluamme sanoa viimeisen sanan. Ratio-
naalisuuden alle unohtuu usein se, että 
usko on jännittävä, yllättävä ja elämän-
makuinen prosessi, seuraamista ja kulke-
mista.

Mikkelin hiippakuntasihteeri 
Liisa Seppänen, Sana-lehti 6.2.

MeiLLä ei oLe koskaan ollut yhteyden-
pitoon näin paljon teknisiä laitteita – ei-
kä ehkä koskaan näin paljon yksinäisyyt-
tä. Naamakirjassa voi olla satoja ystäviä ja 
tuhansia tykkäyksiä, jotka hivelevät egoa 
– omaanikin. Harvoin silti kohtaan siellä 
ketään, enemmänkin pyydän hyväksyn-
tää itseni esittelemiselle.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo, 

Kirkko ja me -lehti 1/2014.

 aatoksia

Pisara meressä
”Meistä itsestämme tuntuu, että tekomme 
ovat vain pisara meressä. Mutta ilman 
tuota pisaraa meri olisi pienempi.” 
- Äiti Teresa

Näin tämän sitaatin aamulla 
jonkin seuraamani facebook-
sivun linkin yhteydessä. Sitä 
en enää muista, mistä sivusta 

oli kyse, mutta tuo lause jäi mieleen. 
Siihen on kiteytetty paljon omia aja-
tuksiani, tosin paljon elegantimmin 
kuin mihin itse pystyisin.

Maailmassa on paljon ongelmia. 
On asioita, jotka ovat tällä hetkellä vi-
nossa ja varmaankin vähintään yhtä 
paljon niitä, jotka vaativat jatkuvaa 
huolehtimista, jotta pysyisivät koh-
dillaan. Tälle kirjoituksel-
le on annettu rajallisesti ti-
laa, joten minun ei kanna-
ta edes alkaa luetella niitä 
kaikkia. 

Katselemalla ympäril-
leen jokainen pystyy var-
masti huomaamaan tar-
peeksi hyvin mistä puhun. 
Ajoittain näiden ongelmi-
en ja haasteiden edessä omat resurssit 
ja vaikuttamismahdollisuudet tuntu-
vat lamaannuttavan pieniltä. 

Olen kuitenkin tullut siihen tulok-
seen, että kohtaamani kysymys ei ole 
se, pystynkö ratkaisemaan tarpeek-
si suuria ja merkittäviä asioita, vaan 
se, haluanko antaa sen panoksen, mi-
kä minulle on mahdollista. Näin aja-
teltuna paikalleen toimettomana jää-
minen on myös paljon vaikeampaa pe-
rustella. 

Se mihin minä pystyn voi olla pik-
ku juttu, mutta pienen palveluksen 
tekemisestä kieltäytyminen on paljon 
itsekkäämpää kuin suuren ja massii-
visen. Jos kysyisin kaveriltani viiden 
tonnin lainaa, on ymmärrettävää, et-

tä hän ei välttämättä pystyisi sitä an-
tamaan. Mutta jos pyytäisin lainaksi 
viittä euroa, eikä hän suostuisi sillä te-
kosyyllä, ettei pysty lainaamaan viittä 
tonnia, ei mielestäni olisi kohtuuton-

ta hieman loukkaantua.
Se, että tekomme 

ovat pieniä pisaroita lu-
kuisten muiden saman-
kaltaisten rinnalla, on 
myös helpottava näkö-
kulma. Sen ansiosta voi 
keskittyä niihin teemoi-
hin, jotka sillä hetkellä 
tuntuvat tärkeimmiltä, 

tai niihin, joiden parissa löytyy itselle 
sopivia tapoja toimia. Ei tarvitse ottaa 
stressiä siitä, että pitäisi onnistua va-
litsemaan juuri se yksi tietty suurin ja 
mullistavin juttu. 

Kun näkee jonkun toisen työsken-
televän jonkin muun asian eteen, voi 
vähän aikaa ihastella hänen pisaroi-
taan, nostaa niille hattua ja jatkaa sit-
ten omaa työtään. Aikaa ja energiaa ei 
tarvitse tuhlata kiistelemiseen siitä ke-
nen toiminta on sitä kaikkein hyödylli-
sintä. Kaikki pisarat ovat osa kokonai-
suutta ja yhdessä muodostavat meren. 

JOHANNA KESTI
Kirkon Ulkomaanavun 

Changemaker-verkoston oululainen aktiivi

Kaikki pisarat 
ovat osa 
kokonaisuutta 
ja yhdessä 
muodostavat 
meren. 



3   Nro 6     13.–20.2.2014

Haukiputaan, Kiimingin, 
Lumijoen, oulujoen sekä 
oulunsalon seurakunnissa 
on lapsiasiahenkilö, 
joka arvioi toiminnan ja 
hallinnon tasolla tehtävien 
päätösten vaikutuksia 
alle 18-vuotiaisiin 
seurakuntalaisiin. 
Koko Suomessa 
lapsiasiahenkilöitä on 
noin 150 seurakunnassa.

Seurakunnan työntekijät ja 
luottamushenkilöt tekevät 
jatkuvasti päätöksiä, jotka 
vaikuttavat myös lapsiin ja 

nuoriin joko suoraan tai välilli-
sesti. Lapsiasiahenkilö pitää las-
ten ja nuorten puolia määrära-
hoista ja toiminnasta päätettä-
essä.

– Huolehdin siitä, että lasten 
ja perheiden äänet tulevat kuulu-
viin. Nämä mielipiteet huomioi-
daan toiminnassa mahdollisuuk-
sien mukaan, kertoo Kiimingin 
seurakunnan lapsiasiahenkilö-
nä toimiva lapsityönohjaaja An-
ne Schönberg.

– Uskon, että lapsen ja per-
heen äänen kuuleminen vaatii 
vain herkällä kuulolla olemista. 
Tämän jälkeen asiaa  voi pohtia 
omassa tiimissä ja miettiä ratkai-
suja, jotka jalostavat toimintaa 
perheiden ja lasten hyväksi.

Pienten lasten tarpeet
selville havainnoimalla
Mielipiteitä kerätään muun mu-
assa kyselyillä, joihin vastaavat 
sekä lapset että vanhemmat.

– Tein esimerkiksi eräälle päi-
väkerhoryhmälle kyselyn siitä, 
oliko kerhotilan vaihto onnistu-
nut. Lapset osallistuvat vastaami-
seen piirtämällä, Schönberg ker-
too.

Myös lapsia havainnoimalla 
voi selvittää, ovatko tilat sopivat 
kaikentyyppisille leikeille.

– Onko tilaa legoilla rakente-
luun, kotileikkiin, hiljaisempaan 
puuhasteluun ja vauhdikkaam-
piin touhuihin? Jos ei, ratkaisu 
voi löytyä tilojen uudelleen ka-
lustamisesta ja lelujen esille lai-
tosta, Schönberg kertoo.

Palautetta ja kehitysehdotuk-
sia saadaan myös muiden työnte-
kijöiden kautta.

Päättäjien apuna
vaikutusten arvioinnissa
Lapsivaikutusten arviointi on
menetelmä, jolla toimintaa ja 
päätöksentekoa punnitaan lasten 
edun näkökulmasta. Kirkkohal-
litus on laatinut siitä ohjeluon-
noksen.

Tavoitteena on edistää ja vah-

Lapsiasiahenkilö pitää silmällä 
lasten ja nuorten etua

vistaa lasten ja nuorten oikeuksia, 
osallisuutta ja vaikutusmahdolli-
suuksia. Lapsivaikutusten arvi-
ointi toimii myös suunnittelun ja 
päätöksenteon apuvälineenä.

Lapsiasiahenkilö auttaa ja tu-
kee työntekijöitä ja luottamus-
henkilöitä, kun arvioidaan pää-
tösten vaikutuksia lapsiin.

– Arvioinnin voi suorittaa se 
henkilö jonka työalaan asia liit-
tyy, kertoo Schönberg.

Lapsiasiahenkilön ei tarvitse 
olla seurakunnan työntekijä.

Oulunsalon seurakunnan lap-
siasiahenkilö Katri Suomala 
työskentelee luokanopettajana ja 
on myös tiiviisti mukana seura-
kunnan toiminnassa muun mu-
assa lapsityön johtokunnan pu-
heenjohtajana.

– Seurakunnassa on järjestet-
ty monenlaista toimintaa, jot-
ta jokaiselle löytyisi mielenkiin-
toinen väylä seurakunnan yhtey-
teen, Suomala kertoo.

Kasteessa syntynyt
yhteys halutaan säilyttää
Suomala muistuttaa, että lapset 
ja nuoret ovat jokaisen seurakun-
nan tulevaisuus.

– Epävakaassa maailmassa on 
hienoa, että on yhteisö, johon jo-
kainen saa kuulua omana itse-
nään ja on tervetullut mukaan 
toimintaan.

– Siksi on tärkeää, että lapsi voi 
kokea kuuluvansa seurakuntaan 
jo lapsena ja hän huomaa, että 
hänen ajatuksensa ja päätöksen-
sä ovat tärkeitä, Suomala toteaa.

Seurakuntayhteys ihmisen elä-
mässä lähtee jo kasteesta.

– Lapsi lähtee aluksi yhdessä 
vanhempansa kanssa perheker-
hoon, hieman isompana omaan 
päiväkerhoon, kouluikäisenä var-

haisnuortenkerhoon, rippikou-
luun ja kaikkeen muuhun ikäta-
sonsa mukaiseen toimintaan, sa-
noo Schönberg.

Sen vuoksi seurakunnalla tu-
lee olla tarjontaa jokaiselle ikä-
ryhmälle vauvasta alkaen.

– Siten saamme olla mukana 
perheen arjessa elämänkaaren eri 
tilanteissa, ja seurakunta tulee 
osaksi lapsen ja nuoren elämää.

Schönbergin mukaan täytyy 
havainnoida ympärillä olevaa 
yhteiskuntaa, jotta osataan tar-
jota sellaista toimintaa, joka kos-
kettaa ja saa osallistumaan.

KATJA KIISKINEN

Pienet lapset eivät välttämättä osaa itse kertoa sanoin omista toiveistaan, joten he voivat vastata kyseilyihin esimerkiksi piirtämällä. Kuvassa lapsia Tyrnävän 
seurakunnan perhekerhosta.

on tärkeä, että 
lapsi voi kokea 
kuuluvansa 
seurakuntaan jo 
lapsena ja hän 
huomaa, että hänen 
ajatuksensa ja 
päätöksensä ovat 
tärkeitä.

Oulunsalon seurakunnan
lapsiasiahenkilö Katri Suomala

K at i  L u o ma
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K ansainvälistyvässä
maailmassa uskonnon 
ja uskontojen tunte-
muksen merkitys on 

kasvanut ja uskonnollinen lu-
kutaito on yhä tärkeämpää. 
Oman uskonnon ja oman 
kulttuuriperinnön tuntemi-
sen tarve korostuu, kun ha-
lutaan ymmärtää muiden us-
kontojen vaikutusta yksilöi-
den ja yhteisöjen elämään. 

Oman uskonnon opetus on 
myös vähemmistöjen kunni-
oittamista. Vähemmistöus-
kontojen edustajilla tulee olla 
oikeus oppia oman uskonton-
sa perusteet ja sen luoma kult-
tuuriperintö.

Oman uskonnon opetus 
tukee perheiden kasvatus-
oikeutta. Vain pieni osa elä-
mänkatsomustietoon oikeu-
tetuista lapsista opiskelee elä-
mänkatsomustietoa. Suuri osa 
uskontokuntiin kuulumatto-

mistakin valitsee lapselleen us-
konnon opetuksen.

Lukion tulee jatkossakin olla 
ennen kaikkea yleissivistävä kou-
lu. Uskonto ja historia ovat lu-
kion yleissivistävyyden kulma-
kivet. Emme kannata lukiolain 
avaamista, emmekä uskonnon-
opetuksen määrän vähentämistä.

Lukiolaiset tarvitsevat tiedon 
lisäksi mahdollisuutta keskuste-
luun ja elämän suurten kysymys-

ten pohtimiseen. Uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon tunnit 
antavat tilaa tälle keskustelul-
le, jolla on myös henkistä hy-
vinvointia edistävä vaikutus. 
Tunneilla opetetaan kunni-
oittamaan ihmisiä, joilla on eri 
vakaumus tai kulttuuritausta, 
avataan henkilökohtaista, eet-
tistä vastuuta sekä ratkaisujen 
takana olevia arvoja.

Maailmankatsomukselli-
sesti määritellyt arvot antavat 
lapsille tässä ajassa kipeästi 
tarvittavia välineitä hahmot-
taa oikean ja väärän rajoja. Us-
konnonopetus avaa myös yhä 
tarpeellisempia tulevaisuu-
den ja toivon näköaloja. Kris-
tillinen kulttuuriperintö se-
kä oman uskonnon kouluope-
tus ovat suomalainen vahvuus, 
josta on pidettävä kiinni.

 
KRISTILLISDEMOKRAATTINEN 

EDUSKUNTARYHMÄ

oman uskonnon opetus 
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Viime viikolla vietettiin Kehu 
työkaveria selän takana -viik-
koa. Toimitus pyysi ja sai ke-
huja julkaistavaksi. 

• Jaakko Lounila, Teuvo Pak-
kalan koulu: Olet uskomaton 
opettaja! Rakastat jokaista op-
pilastasi ja näet heidät yksilöi-
nä. Teet töitä täysin yli viikko-
tuntien ja kohtaat perheet kai-
kissa tilanteissa vuorokauden-
ajasta riippumatta. Toivotta-
vasti tiedät itsekin työsi arvon. 
Olet aarre.

• Maaseudun kehittämisryh-
mä – kiitokseni! Olette tehneet 
hyviä ja merkittäviä päätöksiä. 
Työmme maaseudun kehit-
tämisen puolesta mukaan lu-
kien työ alueellisen rahoituk-
sen turvaamiseksi ei olisi ollut 
mahdollista ilman luottamus-
ta ja siihen tarvittavia taustoi-
tuksia. Terveisin Tiina Suutari.

• Kiimingin seurakunnan 
nuorisotyöntekijä Aulikki Rin-
ta-Säntti: osaa työssään ja toi-
mintatavoissaan kohdata esi-
merkillisesti sekä nuoret et-
tä heidän vanhempansa ja toi-
mii joustavasti ja kannustavas-
ti työtoveriensa kanssa. Todella 
sydämestään välittää nuorista!

• Kiimingin seurakuntamesta-
ri Eero Pesonen: on sydämel-
lään työtä tekevä suntio, jo-
ka tulee töihin hyvissä ajoin ja 
valmistelee asiat huolella. Koh-

taa lämpimästi seurakuntalai-
set joka tilanteessa!

• Seurakuntayhtymän virasto-
mestari Simo Juntunen: Iso kii-
tos luontevasta palvelualttiu-
desta ja ystävällisestä asiakas-
palvelusta. Ikinä, ei edes kii-
reessä sinulta ole tullut poik-
kipuolista sanaa.

• Kiimingin vs. seurakunta-
mestari Paulus Kälkäjä: paneu-
tuu nuoresta iästään huolimat-
ta huolellisesti työhön ja osaa 
todella taitavasti kohdata seu-
rakuntalaisia kirkollisissa toi-
mituksissa. Avoin ja ystävälli-
nen työkaveri!

• Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan kanslisti Riitta Kale-
va: olet helposti lähestyttävä 
ja hersyvän lämmin persoona. 
Olimme työkavereita vuosia 
sitten, mutta huomaan yhä 
kaipaavani sinua toi-
sinaan kahvitauko-
seuraksi. 

• Kiimingin kap-
palainen Seija 
Helomaa: moni-
taitoinen pappi, 
jonka kanssa on 
helppo tehdä työ-
tä. Erinomainen 
laulaja,  joka osaa 
käyttää puheiden 
virikkeenä mo-
nenlaista havain-
tomateriaalia!

• Kehun teitä, lehden teki-
jät. Olen Rauhan Tervehdyk-
sen kestofani, suosittelin leh-
teä jopa Kajaanissa asuvalla 
äidillenikin. Koskettavia, hy-
vin tehtyjä juttuja ja värikäs-
tä kuvitusta.

Mielipidekirjoituksen 
voi lähettää sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi). 
Mielipidekirjoitus tulee 
perille myös postittamalla 
(PL 102, 90101 Oulu).
Mittaa kirjoituksella 
saa olla enimmillään 2 500 
merkkiä välilyönteineen.

Lyhyempiä kirjoituksia 
voi jättää myös netin kautta 
(www.rauhantervehdys.fi) ja 
tekstarilla numeroon 044 5626 450
Niitä julkaistaan 
Palautetta-otsikon alla.

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi / anna palautetta

Maailman-
katsomuksellisesti 
määritellyt arvot 
antavat lapsille 
tässä ajassa kipeästi 
tarvittavia välineitä 
hahmottaa oikean ja 
väärän rajoja. 

Oulussa kesäkuun puo-
livälissä järjestettävil-
lä Medialähetyspäivillä 
kuullaan, kuinka syyria-

laisnuorten radio-ohjelma roh-
kaisee sodan keskellä. 

Medialähetys Sanansaattajien 
ja Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kesäjuhlassa puhu-
taan erityisesti Lähi-idän kristil-
lisestä mediatyöstä. Tapahtuman 
teemana on Lähetä vahva viesti.

– Evankeliumi on vahva toi-
von viesti. Se muuttaa ihmisen 
elämän ja sitä kautta myös yh-
teiskuntaa. Medialähetyspäivillä 
kuullaan, kuinka mediassa ker-
rottu evankeliumi vaikuttaa Lä-
hi-idässä, kertoo Medialähetys-
päivien johtaja Marko Pihlaja-
maa Sansasta.

– Esimerkiksi syyrialaisnuor-
ten radio-ohjelma rohkaisee 
maan kutistuvaa kristittyä vä-
hemmistöä ja tuo toivon viestiä 
myös toisin uskoville. 

Ulkomaiset pääpuhujat ovat 
arabiankielistä radiotyötä tekevät 
Nazih ja Grace Omeish TWR:stä. 
Arabiankielisestä televisiotyös-
tä puhuvat David ja Marja-Liisa 
Ezzine Studio Al Morsalista.

Sansan kesäjuhla on tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa kak-
sipäiväinen. Tapahtumaa edel-
tää perjantaina 13.6. järjestettävä 
kaikille avoin koulutusseminaa-
ri, jossa myös Medialähetyspäivi-
en ulkomaiset vieraat esiintyvät.

Päivät koostuvat lähetysaihei-
sista tilaisuuksista, raamattuope-
tuksesta, musiikista ja rukouk-
sesta. 

Medialähetyspäivillä 
katse kohdistuu 
Lähi-itään

Kotimaisina puhujina on jouk-
ko Oulun ev.-lut. seurakuntien ja 
Sansan työntekijöitä. Raamattua 
opettaa muun muassa radiopas-
tori Jukka Norvanto. Sunnuntain 
messussa saarnaa Oulun piispa 
Samuel Salmi.

Tapahtumapaikkoina ovat 
Oulun tuomiokirkko ja Keskus-
tan seurakuntatalo. Puistopyhä-
koulu järjestetään Ainolan puis-
tossa.

Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa) on Suomen ev.lut. kirkon 
lähetysjärjestö. Se perustettiin 
Hyvinkäällä vuonna 1973. 

Sansa tukee kristillistä me-
diatyötä noin 40 kielellä Aasias-
sa, Afrikassa ja Euroopassa. Ny-
kyajan tekniikka vie viestin Jee-
suksesta suoraan vastaanottajan 
korvaan tai silmien eteen, ajatto-
masti ja rajattomasti.

w
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Juutalaiset 
boikotoivat 
muisto-
tilaisuutta
Unkarin johtava juutalaisjär-
jestö Mazsihisz aikoo boikotoi-
da kesän alkuun suunniteltua 
holokaustin muistotilaisuut-
ta, mikäli tilaisuuden järjestä-
jät eivät tunnusta unkarilaisten 
omaa osuutta vainoihin. 

Järjestö katsoo antisemitis-
tisten lakien tasoittaneen tie-
tä juutalaisten keskitysleireille 
kuljettamiselle ja murhille jo 
ennen saksalaismiehitystä. 

Se syyttää nykyistä valtaa 
historian vääristelystä, yrityk-
sestä vierittää syyllisyys juu-
talaisten vainoista vain natsi-
en harteille.

– Saksalaiset eivät sulkeneet 
minua gettoon, vaan unkari-
laiset sotilaat ja fasistit, sanoo 
Gustav Zoltai, Mazsihisz-jär-
jestön johtava toimitsija.

Asiasta kertoo Reutersiin 
viitaten Dagens Nyheter.

Foorumi 
puolustaa 
uskonnon 
opetusta
USKOT-foorumi ottaa lausun-
nossaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle kantaa oman us-
konnon opetuksen puolesta. 

Se katsoo, että Suomessa ol-
laan nyt valintatilanteessa, jos-
sa ratkaistaan, onko yhteiskun-
ta jatkossa monikulttuurinen 
vai vallitseeko maassamme se-
kulaari yhtenäiskulttuuri, niin 
sanottu sekakulttuuri. 

Lausunnon mukaan nykyi-
nen uskonnonopetus lähtee 
oppilaan omasta uskonnosta. 

Oman uskonnon opetus luo 
hyvät edellytykset muiden us-
kontojen ja kulttuurien ym-
märtämiselle. 

Monikulttuuristuvassa Suo-
messa on tärkeää, että oman 
uskonnon opetus kuuluu ylei-
seen opetussuunnitelmaan. 
Erityisen tärkeää se on vähem-
mistöille. 

Lausunnossa katsotaan 
edellä mainitun tukevan 
maamme uskonnonvapaus-
lain positiivista ymmärrystä 
uskonnonvapaudesta. 

Maata kiertelemässä

Tuoreen brittiläistutki-
muksen mukaan kristil-
liset kertomukset esimer-
kiksi Aatamista ja Eevasta, 

Nooan arkista ja laupiaasta sama-
rialaisesta uhkaavat jäädä tunte-
mattomiksi tuleville sukupolvil-
le. Viidesosa lapsista ei esimerkik-
si yhdistänyt Nooan arkkia Raa-
mattuun.

Tutkimustulosten mukaan 
säännöllisesti raamatunkerto-
muksia kuulevien tai lukevien 
lasten määrä on puolittunut vii-
meisen 30 vuoden aikana. Vain 
46 prosenttia nykykoululaisista 
tutustuu Raamattuun kotona tai 

koulussa vähintään kerran vuo-
dessa. Heidän vanhempiensa su-
kupolvella lukema oli liki 90 pro-
senttia.

Raamattuseuran (Bible So-
ciety) tekemän tutkimuksen mu-
kaan suuri osa lapsista ei edes 
tiennyt, että monet kuuluisim-
mista kristillisistä tarinoista ovat 
peräisin Raamatusta.

Tulokset tulivat esiin, kun raa-
mattuseura käynnisti kampan-
jan, jolla rohkaistiin vanhem-
pia käymään lastensa kanssa läpi 
klassisia raamatuntarinoita kuten 
Daavid ja Goljat ja Joona ja valas.

Vain kuukausia aiemmin toi-

Yhä harvempi lapsi 
tuntee Raamatun tarinoita

sessa tutkimuksessa oli selvinnyt, 
että moni oppilas päättää koulun-
sa hyvin rajallisella ymmärryk-
sellä kristinuskosta. 

Raamattuseuran johtaja James 
Catford totesikin, että Raamatun 
tarinat voivat jäädä tuntematto-
miksi tuleville sukupolville, ellei 
nyt toimita.

– On selvää, että vanhemmat 
haluavat antaa lapsilleen parhaat 
lähtökohdat elämään. Raamatun 
merkitys kulttuuriimme – kie-
leen, kirjallisuuteen, taiteeseen 
ja musiikkiin – on kiinteä riip-
pumatta siitä, kuka olet ja mis-
tä tulet.

Samoilla linjoilla on runoilija 
sir Andrew Motion, jonka mu-
kaan opettajien on vaikeaa opet-
taa kirjallisuutta ja historiallisten 
tekstien lukutaitoa ilman raama-
tuntarinoiden tuntemusta. 

– Meidän on pidettävä nämä 
kertomukset elossa, välittämättä 
omista uskonnollista näkemyksis-
tämme tai niiden puutteesta. Ker-
tomukset ovat korvaamattomia 
menneisyyden ymmärtämiselle ja 
nykyhetken rikastuttamiselle.

ELSI SALOVAARA
Lähde: WorldWide Religious News / 
The Telegraph

Salaisuus, joka ei avaudu järjellä
K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Keskustan 
seurakuntatalolla 
keskusteltiin sunnuntaina 
ehtoollisesta.

Tiesitkö, että alkukirkon ai-
kana ehtoollista nautittiin 
todellisen aterian yhtey-
dessä? 

Varsin pian ehtoollinen kui-
tenkin erotettiin omaksi liturgi-
seksi osakseen. Todellisen ateri-
an ja ehtoollisaterian erottamis-
ta vaati muun muassa Paavali en-
simmäisessä kirjeessään korint-
tilaisille.

”Jokaisen on tutkittava itse-
ään, ennen kuin syö tätä leipää 
ja juo tästä maljasta. Se, joka syö 
ja juo ajattelematta, että kysymys 
on Kristuksen ruumiista, syö ja 
juo itselleen tuomion”, Paava-
li julisti.

Tämä ja monta muuta asiaa lu-
terilaisen kirkon toisesta sakra-
mentista kuultiin sunnuntai-il-
tana Keskustan seurakuntatalol-
la, jossa pohdittiin ehtoollisen sa-
laisuutta.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan järjestämään keskuste-
luiltaan oli saapunut kolmisen-
kymmentä kuulijaa. Alustuksen 
aiheesta piti seurakuntapastori 
Jouko Lankinen.

Ehtoollinen 
huhujen kohteena
Alkukirkon aikana ehtoollisateria 
valmistettiin kodeissa, sillä kristi-
tyillä ei vielä ollut mahdollisuuk-
sia järjestää tilaisuutta muualla. 
Lankinen kertoi, että kristityt oli-
vat muun muassa juuri ehtoolli-

sen vuoksi ympäristön epäluulon 
kohteena.

 – Huhuttiin esimerkiksi, että 
kristityt harjoittavat ehtoollisella 
kannibalismia.

Yksi kirkonmiehiä vuosisato-
jen ajan kiinnostanut ehtoolli-
sen teema on ehtoollisaineiden 
muuttuminen. Alusta asti on väi-
telty siitä, muuttuvatko ehtoollis-
viini ja -leipä olemukseltaan Jee-
suksen ruumiiksi ja vereksi vai 
symboloivatko niitä.

Luterilaisen opin mukaan kyse 
ei ole symboleista, vaan Kristuk-
sen ruumis ja veri ovat todellises-
ti läsnä ehtoollisaineissa. Viini ja 
leipä säilyttävät kuitenkin oman 
olemuksensa ja omat ominaisuu-
tensa.

– Lutherin mukaan ehtoolli-
nen on salaisuus, joka ei avaudu 
järjellä. Kristityn ainoa vaihtoeh-
to on ottaa sakramentti vastaan 
uskolla, Lankinen sanoi yleisölle.

– Itse ajattelen, että nöyrrym-
me salaisuuden äärellä, emme voi 
ymmärtää kaikkea.

”Ei vastaisku 
agnostikkoilloille”
Keskustelu ehtoollisen teemoista 
jatkui varsinaisen tilaisuuden jäl-
keen, kun seurakuntatalon isosta 
salista siirryttiin kahvipöytään. 

Johanna Kesti edusti keskus-
teluillan yleisössä nuorempaa 
polvea. Kolmikymppinen Kesti 
oli tyytyväinen tilaisuuteen.

– Tosi mielenkiintoinen alus-
tus, paljon tietoa. Kiinnostavaa 
oli erityisesti kuulla, miten pe-
rustellaan eroja eri ehtoollisnä-
kemyksissä.

Nuorten aikuisten raamattu-
piireissä mukana ollut Kesti osal-
listui tammikuun lopulla myös 
tuomiokirkkoseurakunnan Raa-
mattu-aiheiseen keskusteluun. 
Mikäli mahdollista, Kesti aikoo 
tulla myös seuraaviin tilaisuuk-
siin.

– On hyvä, että kristinuskon 
peruskysymyksiäkin käsitellään, 
Kesti tuumi. 

Jouko Lankisen mukaan ke-
vään aikana järjestettävän Onko 
järkeä uskoa -keskustelusarjan ai-
heista tähän mennessä suosituin 
on ollut Raamatun lukeminen. 

Lankinen kertoo, että vastaa-
via kristinuskon perusasioita kä-
sitteleviä keskustelutilaisuuksia 
on järjestetty tuomiokirkkoseu-
rakunnassa ennenkin.

– Tässä ei ole kyseessä mikään 
vastaisku agnostikkoilloille, Lan-
kinen huomauttaa.

KATI LUOMA

onko järkeä uskoa -keskustelusarja jatkuu

Su 23.2. Rukous – mietiskelyä vai sydämen puhetta Jumalan kanssa. 
Alustus Hanna-Maija Ollanketo.

Su 9.3. Kysymysten ilta. Illan aikana on mahdollisuus kysyä ja kes-

kustella kirkosta, seurakunnasta ja Raamatusta. Paikalla on useita 

seurakunnan työntekijöitä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan järjestämät tilaisuudet pidetään 

Keskustan seurakuntatalon isossa juhlasalissa kello 17. Kahvitarjoilu.
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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

eläkepäivät eivät ole 
pelkkää kutomista 

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 13.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, su 16.2. klo n. 14.30 (juma-
lanpalveluksen jälkeen) Jäälin kappelissa, Kiiminki, ti 18.2. klo 19.00 
Marja-Leena Savolaisen kodissa, Vainiontie 5, Muhos, pe 21.2. klo 18.00 
Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 as. 2, Pudasjärvi 
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 kirkos-
sa, klo 13.00 Kansanveisuut kirkossa, klo 15.00 Juhlakonsertti kirkossa 
(mukana 15 kuoroa)
Matka Unkariin: HY järjestää matkan Unkariin 1.- 8. elokuuta, Siofog ja 
Budapest. Tied. ja ilm. Matti Nuorala 040 779 6871 matti.nuorala@h-y.fi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 13.2. klo 19 Opiskelijailta.
15.-16.2. Talvipäivät Pyhän 
Tuomaan kirkossa.  
Kts. erillinen ilmoitus.
Tervetuloa!

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Pyhän Tuomaan kirkossa  
15. - 16. 2. 2014
Lauantai klo 12 Aloitusseurat
Vesa Pöyhtäri, Håkan Siggemo
klo 14.30 Seurat
Timo Orre, Heino Kouva
klo 17.30 Matkalauluilta
klo 18.15 Seurat
Håkan Siggemo
klo 20.30 Nuortenilta  
Toukomettisessä (Koulukatu 10)
Timo Orre
Sunnuntai klo 12.00 Messu 
liturgia Niilo Pesonen, 
saarna Tapani Ruotsalainen
klo 13.30 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat
Håkan Siggemo, Vesa Pöyhtäri
klo 17.00 Seurat
Timo Orre, Matti Rahja
Tervetuloa!

Seurat su 16.2. klo 14. Raili Kemp-
painen, Jorma Räisänen.
Rmt-piiri ma 17.2. klo 14. & klo 18.30. 
3K. V.Salo: Mitä rakkaus on?
Op/Na-ilta 20.2. klo 19. Tyyne Lou-
himaa. Lindelä p. 044 263 4424 .

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Haukiputaan 
lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula jäi eläkkeelle 
helmikuun alussa. 
Uusi ura on kuitenkin 
jo alkanut. 

Siinä oli selkeästi mukana 
johdatusta.

 – Viime keväänä Limin-
gan seurakunnasta kävi vä-

keä kylässä Haukiputaan lähetys-
piirissä. Siinä tuli puheeksi, että 
olen siirtymässä eläkkeelle. Ke-
sällä Limingan kappalainen Aino 
Pieskä sitten soitti ja kysyi, halu-
aisinko tulla heille osa-aikaiseksi 
lähetyssihteeriksi tekemään kah-
ta päivää viikossa.

Ylimaula mietti yön yli ja päät-
ti suostua. Itse asiassa koko hänen 
uransa seurakuntatyössä on joh-
datusta. 

Perheen muutettua Rovanie-
melle 1983 Helena Ylimaula yrit-
ti löytää paikkansa seurakunnas-
sa. Toiminta tuntui kuitenkin si-
säänpäinlämpiävältä ja hän tunsi 
jäävänsä yksin – jopa kirkonpen-
kissä. Usko kaipasi yhteyttä tois-
ten kanssa. 

– Tiedän, miltä tuntuu, kun ei 
pääse mukaan. Olenkin aina ko-
ettanut itse mennä juttelemaan, 
jos olen nähnyt uudet kasvot.

Etsimisen jälkeen seurakun-
nasta löytyi oma ryhmä.

Uskottava 
tuote
Pian aukeni myös uusia mahdol-
lisuuksia, kun aviomies Mark-
ku huomasi lehdessä ilmoituksen 
puolipäiväisestä lähetyssihteerin 
työstä.

– Työhaastattelussa kerroin, 
etten tiedä lähetystyöstä mitään 
muuta kuin sen, että se on hyvän 

tekemistä.
Ylimaula onnistui vakuutta-

maan valitsijat ja niinpä hän vaih-
toi markkinointisihteerin työt 
koneiden maailmassa lähimmäi-
senrakkauden hyväksi työskente-
lemiseen.

– Sain vihdoin markkinoida 
sellaista tuotetta, johon itse us-
kon. 

Hän ei luokitellut ihmisiä.
Kirjat ovat lähellä Helena Yli-

maulan sydäntä. Niille hän aikoo 
löytää enemmän aikaa. 

– Ajattelin luetteloida kaik-
ki kirjani, niitä on niin paljon 
ja monelta alalta, hän suunnit-
telee. 

Viimeksi häntä on puhutellut 
Antti Eskolan teos Yksinkertai-
nen usko. Ajatus siitä, että pelkkä 
usko riittää, tuntuu todelta. 

– Itselleni oli aikanaan suu-
ri apu siitä, kun ymmärsin, että 
kaikkea ei tarvitse tietää tai to-
distaa. 

Heikompien 
puolella
Limingassa lähetyssihteerin kak-
sipäiväinen työviikko painottuu 
lähetyskasvatukseen. Käytännös-
sä se tarkoittaa osallistumista rip-
pikouluihin ja vierailuja kouluille. 

– Kerron, millaista lähetystyö 
on ja ennen kaikkea miten lapsis-
ta pidetään huolta. Jumalahan on 
antanut meille kaikille elollisille 
sellaisen ymmärryksen, että hei-
kommista pidetään huolta. 

Ylimaula on usein kuullut ih-
misten toteavan lähetystyöstä pu-
huttaessa, että avuntarve on ää-

retön ja koko tehtävä toivotonta. 
Hän ei usko näin. 

– Joku lähetti sanoi kerran: 
Vain yhtä ihmistä voi auttaa ker-
rallaan ja se riittää. Minulle se oli 
toivoa antava malli. Ei ole uskot-
tavaa vain puhua evankeliumia, 
jos jättää ihmiset nälkäisiksi, ko-
dittomiksi ja vaille koulutusta.

Lapsuuden 
tantereille
Uusi työseurakunta on Helena 
Ylimaulalle tuttu, sillä Helena 
Tuorilana hän vietti siellä tyttö-
vuotensa.

– Lähetyspiiriläisissä on kuu-
lemma mukana rippikoulukave-
reitani, hän naurahtaa.  

Äiti asuu yhä Limingassa, sa-
moin muuta sukua. Oma koti 
pysyy Oulussa ja ainakin kesäai-
kaan työmatka taittuu mahdolli-
suuksien mukaan polkupyörällä.

– Serkkuni Ritvan kanssa 
olemme suunnitelleet myös tutus-
tuvamme Liminkaan pyöräillen.

Katsottavaa löytyy, sillä vuosi-
kymmenten aikana pitäjä ja seu-
rakunta ovat kasvaneet huimasti. 

– Lapsuudessani asukkaita oli 
4 000, nyt jo 10 000.

Mahdollisuus päästä jatka-
maan rakastamaansa työtä on 
etuoikeus. Sen Ylimaula tietää. 

– Tämähän on oikeastaan it-
sesuojelua. Maksan tässä samal-
la velkaa kaikesta siitä hyvästä, 
minkä itse olen saanut. 

Edessä on toivottavasti vielä 
useita työvuosia. Suunnitelmis-
sa ei ole mitään uusia ja erikoisia 
toimintatapoja, mutta mieli py-
syy avoimena.

– En ole mikään ideanikkari, 
mutta innostun aina, kun joku 
keksii hyvän idean.

ELSI SALOVAARA

Helena Ylimaula aikoo viettää viikon viitenä eläkepäivänään yhä enemmän aikaa 
kotinsa suosikkinurkkauksessa. 

E l s i  S a l ovaa ra

 ELÄMÄN KIUSAUKSET
MITEN VOITTAA PAHA HYVÄLLÄ?

Tapio Pokka, Timo Hakkarainen sekä Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
16.2. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto

Rovaniemellä lähetyssihtee-
rin virasta tuli kokopäiväinen 
vuonna 1988, ensimmäisenä ko-
ko hiippakunnassa. Kaipuu koti-
seudulle toi perheen takaisin Poh-
jois-Pohjanmaalle vuonna 2002 ja 
Ylimaula aloitti Haukiputaan ja 
Kiimingin yhteisenä lähetyssih-
teerinä. Viisi viime vuotta hän 
on ollut täysipäiväisesti Hauki-
putaalla. 

Yksinkertainen 
usko
Vuosien varrella Helena Ylimaula 
on suorittanut aineopinnot teolo-
giasta ja psykologiasta.

– Minun on monesti toivottu 
lukevan papiksi, mutta minulla ei 
ole ollut senkaltaista kunnianhi-
moa. Minusta ihmisen arvoon ei 
vaikuta, onko hän akateemisesti 
koulutettu vai ei. 

– Jeesuksen opetukset ja verta-
ukset ovat hyvän elämän malleja. 

ei ole uskottavaa 
vain puhua 
evankeliumia, jos 
jättää ihmiset 
nälkäisiksi, 
kodittomiksi ja 
vaille koulutusta.
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Kevään viikoilla tilaa!

Tunturihotelli
VUONTISPIRTTI

99340 RAATTAMA
Puh. 0400 380 093
www.vuontispirtti.fi

Tule perinteiselle 
hiljaisenviikon 

matkalle hangille 
hiljentymään
12.–16.4.2014 

Ilm. viim. helmikuun 
loppuun mennessä 

Kalevi Jurvelin
0400 341951

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Pirjo Teva p. 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

olympialaiset poikivat uudenlaisen 
tapahtuman seurakuntalaisille

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta keksi järjestää 
Keskustan seurakunta-
talon monitoimisalissa 

kaikille avoimia ja päihteettömiä 
kisakatsomoita.

– Tämä on hyvä vaihtoehto, 
jos ei halua katsoa kisoja baaris-
sa tai yksin kotona. Emme kysele 
kuuluuko kirkkoon vai ei. Kaikki 
ovat tervetulleita katsomaan ki-
soja hyvässä seurassa, toteaa Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoni Antti Härö.

Seurakunnan järjestämä kisa-
katsomo on herättänyt mielen-
kiintoa.

– Esimerkiksi Yle oli kiinnos-
tunut, kun selvittelimme, onko 
katsomon järjestäminen mah-
dollista. Siellä ei ollut tiedossa, 
että tällaista olisi tehty missään 
muualla.

Idea kisakatsomon järjestämi-
seen lähti kahvitauolla.

– Mietimme kahvipöydässä, 
että monitoimisalissa oli-
si hyvä katsella kisoja. Var-
mistimme seurakuntayhty-
män lakimieheltä, että on 
laillista näyttää kisoja jul-
kisesti. Myös tuomiorovas-
ti kannusti meitä tähän, ker-
too Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan nuorisotyöntekijä 
Maire ”Mono” Kuoppala.

Ensimmäinen kisakatsomo 
pidettiin sunnuntaina, jolloin 
katsottiin lumilautailun palkin-
tojenjako ja mäkihyppyä. Maa-
nantaina vuorossa oli naisten jää-
kiekkoa ja tiistaina sprinttihiih-
toa.

– Monet jäivät katsomaan ik-
kunasta kadun toisella puolel-
la. Muutaman onnistuin kutsu-

maan sisään seuraamaan kisoja, 
Härö sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset löy-
täisivät tiensä monitoimisalin ki-
sakatsomoon.

Kisa-
katsomo

K at ja  K i i s k in e n

– Oululaisille on rakennet-
tu näin hieno seurakuntata-

lo, jonne kaikki voivat tul-
la. Täällä ei paukuteta mil-
lään teoksella päähän. Toki, 
jos joku haluaa, niin voim-
me kyllä keskustella asiois-
ta täälläkin.

Vaikka tapahtuma on 
päihteetön, ei kisoja tar-
vitse seurata kuivin suin. 
Nuorten aikuisten pitä-

mästä kahviosta voi os-
taa kahvia, teetä, mehua se-

kä pientä naposteltavaa. Tuotto 
menee nuorten aikuisten matka-
ryhmälle, joka suuntaa syksyllä 
Roomaan.

– Silloin kun nuoret aikui-
set eivät ole pitämässä kahviota, 
tuotto menee Yhteisvastuukerä-
ykselle, Härö kertoo.

Kisakatsomon jatko riippuu 

sen suosiosta.
– Jos kävijöitä riittää, voisim-

me seurata myös jääkiekon MM-
kisoja. Alustavasti olemme jo teh-
neet varauksia sitä ajatellen.

KATJA KIISKINEN

Kisakatsomossa (Isokatu 17) 
sunnuntaina 16.2. klo 19–21  
miesten jääkiekko FIN –CAN ja 
maanantaina 17.2. klo 18.30–21.30 
mäkihypyn joukkuekisa.

E l s i  S a l ovaa ra

Kisakatsomot järjestetään Keskustan seurakuntatalolla, sisäänkäynti on Isonkadun puolelta. Tiistaina katsomossa jännitettiin naisten ja miesten sprinttihiihtoja.

Tämä on hyvä 
vaihtoehto, jos 
ei halua katsoa 
kisoja baarissa 
tai yksin kotona.

Tyrnävän kappeliseurakun-
ta oli 1850-luvulta lähti-
en usean otteeseen yrittä-
nyt päästä eroon Limingan 

emäseurakunnasta.
Vihdoin helmikuussa 1889 Ou-

lussa sijaitsevaan Kuopion hiippa-
kunnan tuomiokapituliin saapui 
kirje, Hänen Keisarillisen Majes-
teettinsa Armollinen Käsky, jonka 
perusteella itsenäistyminen vah-
vistettiin ja saatiin mahdollisuus 
ryhtyä palkkaamaan seurakunnan 
ensimmäistä kirkkoherraa.

Käskykirje oli päivätty Helsin-
gissä 20. helmikuuta 1889 yhdek-
sän senaattorin allekirjoittamana.

Seurakunnan 125-vuotisen it-

senäisen taipaleen kunniaksi juh-
litaan kahtena päivänä: torstaina 
20.2.  seurakunta tarjoaa lihakeit-
toa kello 11–14 Tyrnävän seuro-
jentalolla. Torilla on luvassa toi-
minnallista ohjelmaa tasatunnein 
kello 10-13.

Sunnuntaina 23. helmikuuta 
pidetään messu, jonka jälkeen on 
vuorossa ruokailu sekä 125-vuo-
tisjuhla seurakuntatalolla.

Juhlaesitelmän pitää kirkko-
historian professori Hannu Mus-
takallio, joka on asunut lapsuu-
tensa Tyrnävän pappilassa.

Juhlassa julkistetaan lisäksi 
Esko Alasaarelan ja Erkki Ala-
saarelan toimittama tarinakirja.

Tyrnävän seurakunta tarjoaa 
juhlan kunniaksi lihasoppaa
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Muut seurakunnat

Ahdistuksesta iloon
Löydä apua elämäsi kiemuroissa

Oulun Adventtikirkossa Tuulimyllynkatu 18 
www.oulu.adventist.fi

Puhujana Sydämellä radio-ohjelmasta tuttu 
laulaja - evankelista Keijo Salmela Lohjalta 
www.ketse.suntuubi.com 
Su 23.2. klo 15.00 Kärsimys Jumalan suunnitelmissa, 
 klo 16.00 Minun kärsimysteni suunnitelma
Ma 24.2. klo 17.00 Valoa masennuksessa
 klo 18.00 Jumalan valitsema
Ke 26.2. klo 17.00 Mieheksi ja naiseksi, 
 klo 18.00 Iloa yksinäisyydessä
To 27.2. klo 17.00 Mitä on Jumalanpelko? 
 klo 18.00 Miksi uuvumme?
Pe 28.2. klo 17.00 Luonteemme tarkoitus
 klo 18.00 Sovussa lasten kanssa
La 29.2. klo 11.00 Miten olen onnellinen?
 klo 12.00 Millainen on taivas?
 Väliaika - tarjoilua         Päätöskonsertti klo 14.00

Tilaisuuksien jälkeen tarjolla leipää, mehua, yrttiteetä ja  
mahdollisuus rukoilla ja jutella.

Tilaisuuksissa kuullaan koskettavaa musiikkia!
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!!!

Raamattupiiri Filippiläiskirjeestä maanantaisin 3.3.-25.3. klo 18-19.15. 
Piirin vetäjänä pastori, teol. tri Juha Mikkonen. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan 
ja löytämään toivoa ja aarteita elämääsi Filippiläiskirjeestä! 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 14.2. klo 19.30 Lift Up-ilta, Katja ja Juan 
Castillo, Kirsi Ulkuniemi, Leena Kurki. La 15.2. klo 
11-14 Rukouslauantai. Su 16.2. klo 11 Lähetys-
jumalanpalvelus, Reinhold Ulonska, Hannu Orava, 
Makarios. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 
16.2. klo 14 Evankeliumin iltapäivä, Reinhold 

Ulonska, Makarios. Su 16.2. klo 17 Church@78 International Service, Uusikatu 
78. Ke 19.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Tarja Liljamo, 
Tiia ja Jari Virtanen. To 20.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 16.2. Rukouskokous klo 10.30. ja  
Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.

Ma 17.2. Koti-veljesliitto klo 13.00.
To 20.2. Raamattupiiri klo 17.00 aihe: tyytyväisyys.
OLET AINA SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !!!!!

Su 16.2. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta.Mikael Esttabrook.  
Kai Similä.
To 20.2. klo. 18 Rukousilta. 
Su 23.2. klo 18 Sanan ja Rukouk-
sen ilta.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Pe 14.2. klo 18.30 YSTÄVÄN- 
PÄIVÄKAHVIT

La 15.2. klo 15.00 ALFA KURSSI
Su 16.2. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ma 17.2. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 19.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 13.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Eija Soini, God`s Bell, tarjoilu, 
aihe: ”Aarre saviastiassa”. Pe 14.2. klo 18 Varkki-ilta, 11-14-vuotiaille. Su 16.2. 
klo 11 Perhekirkko, perhekirkkotiimi, King’s Kids -ryhmä Tulikotkat, kahvit, 
aihe: ”Valo voittaa”. Ke 19.2. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Viitenumero ohjaa kymmenen 
prosenttia omalle seurakunnalle

Seurakuntien 
viitenumerot
Hailuoto 303066

Haukipudas 303082

Karjasilta 303150

Kempele 303215

Kiiminki 303231

Liminka 303325

Muhos 303367

Oulujoki 303406

Oulunsalo 303422

Lumijoki 303341

Tuira 303710

Tuomiokirkkosrk 303419

Tyrnävä 303723

Siikalatva 303480

 Tulos Euroa/jäsen

Hailuoto  3272,08 € 3,99

Haukipudas  7682,68 € 0,48

Karjasilta  16 654, 99 € 0,48

Kempele  12 192,94 € 0,87

Kiiminki  10 406,08 € 0,91

Liminka  8072,98 € 0,97

Lumijoki  1143,90 € 0,60

Muhos  8004,49 € 1,01

Oulujoki  17 154,44 € 0,74

Oulunsalo  10 344,92 € 1,19

Siikalatva 9568,42 € 1,42

Tuira  14 669,16 € 0,36

Tuomiokirkkosrk  10 085,26 € 0,64

Tyrnävä  9 646,96 € 1,62

Yv-tuotto rT:n 
tilaajaseurakunnissa 2013

Pankkitilin kautta 
tehdystä lahjoituksesta 
ohjautuu 10 prosenttia 
tietyn seurakunnan 
yhteisvastuupottiin, 
mikäli lahjoittaja käyttää 
seurakunnan omaa 
viitenumeroa.

Listakeräys.  Myyjäiset ja ta-
pahtumat.  Lipaskeräys.  
Näistä kolmesta lähteestä 
kertyi suurin tuotto viime-

vuotisen Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

Niillä saatiin kokoon kaksi 
kolmasosaa koko yv-keräyksen 
tuotosta, joka viime vuonna oli 
4,154 miljoonaa euroa.

Summasta 1,41 miljoonaa saa-
tiin kokoon listakeräyksellä. Yv-
myyjäisillä ja -tapahtumilla ke-
rättiin 1,2 miljoonaa  euroa.  Li-
paskeräyksen tuotto oli 851 000 
euroa.

Lisäksi kolehdeista karttui 380 
000 euroa. Keräyksen pankkiti-
leille maksettiin 300 000 euroa. 
Yksityisten ja yritysten muista 
lahjoituksista kertyi 167 000 eu-
roa.

Keräävälle seurakunnalle
jää 10 prosenttia
Yv-keräyksen tuotosta 60 pro-
senttia menee Kirkon Ulkomaan-
avun välityksellä kehitysyhteis-
työhön ja katastrofiapuun. 

Kotimaahan jäävästä 40 pro-
sentista 20 ohjataan kotimaisel-
le erityiskohteelle, 10 diakoniara-
hastoille ja 10 keräävälle seura-
kunnalle.

Seurakuntien toivotaan käyt-
tävän omat 10 prosenttiaan kun-
kin vuoden teeman mukaisesti.

Miten sitten netissä, puheli-
mitse, lippaaseen tai pankkitilil-
le annetut eurot jyvitetään?

Lista- ja lipaskeräyksen tulok-
sesta jää 10 prosenttia kerääjäseu-
rakunnalle.

Pankkitilille tehdystä lahjoi-
tuksesta 10 prosenttia ohjau-
tuu lahjoittajan määrittelemälle 
seurakunnalle, mikäli lahjoitta-
ja käyttää kyseisen seurakunnan 
omaa viitenumeroa.

Netissä ja puhelimitse tehdyt 
lahjoitukset sen sijaan menevät 
aluksi yhteiseen pottiin, josta eu-
rot ja sentit jaetaan edelleen seu-
rakunnille niiden jäsenmäärän 
mukaisessa suhteessa.

Valtakunnalliselle yv-keräys-
tilille  ilman seurakunnan viite-

numeroa tehdyt lahjoitukset jae-
taan samalla periaatteella kuin 
netti- ja puhelinlahjoitukset: ta-
san seurakuntien jäsenmäärän 
perusteella.

Hailuoto oli 2013
Suomen kärkeä
Vaikka Yhteisvastuukeräys ei ole-
kaan kilpailu seurakuntien välil-
lä, pieni ”tulosvertailu” sallitta-
koon näin talviolympialaisten ai-
kaan.

Viime vuonna Hailuodon seu-
rakunta oli Suomen kaikkien seu-
rakuntien listalla sijalla 11, kun 
mittarina oli lahjoitettujen eu-
rojen määrä seurakunnan jäsen-
tä kohti. Hailuodossa lahjoitus oli 
3,99 euroa jokaista seurakunnan 
jäsentä kohti.

Oulujoki ylsi parhaiden iso-
jen seurakuntien eli yli 20 000 jä-

senen seurakuntien listalle: yv-
tuotto per seurakunnan jäsen oli 
0,77 euroa.

Oulun tuomiorovastikunnassa 
kärkisijan otti viime vuonna Kii-
minki, jossa yv-keräykselle an-
nettiin 1,19 euroa/seurakunta-
lainen. Limingan rovastikunnas-
sa anteliaimpia oltiin Utajärvel-
lä (3,99 euroa/seurakuntalainen).

Koillismaan rovastikunnas-
sa paras kertymä seurakunnan 
jäsentä kohti oli Taivalkoskella 
(1,42 euroa). Raahen rovastikun-
nassa tuli tasapeli Raahen ja Sii-
kalatvan kesken, kummassakin 
lahjoitus 1,42 euroa/seurakun-
nan jäsen.

Pello pääsi aivan
omiin lukemiinsa
Kalajoen rovastikunnassa suurin 
keräystuotto seurakunnan jäsen-

tä kohti saatiin Pyhäjoella (3,39 
euroa). Kokkolan rovastikun-
nassa avokätisin oli Kälviä (3,79 
euroa).

Rovaniemen rovastikunnas-
sa paras seurakunta oli Ranua 
(1,57 euroa). Lapin rovastikun-
nassa eniten euroja seurakunnan 
jäsentä kohden kerättiin Kolaris-
sa (2,16 euroa).

Kemi-Tornion rovastikunnas-
sa ykkönen oli Pello: siellä yv:lle 
annettiin 5,83 euroa/seurakun-
nan jäsen. 

Oulun hiippakunnassa yv-ke-
räystuotto oli viime vuonna noin 
594 000 euroa. Jäsentä kohti las-
kettuna tuotto oli 1,12 euroa.

MINNA KOLISTAJA
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Oululainen Sofia Magda-
lena -kamarikuoro jul-
kaisee uuden levynsä 
konsertissa Oulun tuo-

miokirkossa sunnuntaina 16.2. 
kello 18. Kajo on kokoelma ra-
kastettuja hartaita kuorolaulu-
ja ja virsisovituksia. 

Kajon lauluista kolmelle on 
tehty uusi sovitus juuri tätä le-
vyä varten: Tuomo Nikkolan 
Ei laulamasta lakkaa on rik-
kaan monipolvinen musiikil-
linen kudelma, jonka hallelu-
ja-jaksot ovat kuin välähdyk-
siä enkelien laulusta taivaan-
rannan takaa.

Arto Turpelan sovitukses-
sa Katselen Golgatalle päin sa-
nat ja sävel nivoutuvat toisiin-
sa saumattomasti ja kontra-

punktisuus tuo mieleen Bach-
in sävellystyylin. 

Janne Piipponen luo Iltalau-
lusta pehmeän yön kuvauksen, 
hyvästelyn, jossa kuoron sointi 
maalaa unimaisemaa kuin silta-
na ajan rajan taakse. 

– Musiikin kautta on hyvä 
käsitellä surua, iloa ja toivoa – 
ihmistä kannattelevia puhtaita 
tunteita. Toivon, että laulumme 
voisi tuoda valoa elämään ja an-
taa luottamusta siihen, että elä-
mä kantaa, kuvaa kuoronjohtaja 
Raimo Paaso levyn tavoitteita ja 
merkitystä.

Konsertissa kuultavat laulut 
kertovat ihmisen elämäntun-
noista aamussa ja illassa, ke-
sän kevyessä valossa ja kuole-
man aavistuksessa. Kajon lau-

luissa soivat suru ja tuska, mut-
ta kaipaus jonnekin pois – rau-
haan, onneen, kotiin, taivaa-
seen – kannattelee niiden sano-
maa. Tähän lähdönkaipuuseen 
kietoutuvat myös jäähyväiset ja 
ikävä. 

Tummia tunnelmia valaise-
vat lauluista kajastavat armo ja 
lohtu, toivo ja riemu. 

Julkaisukonsertin solisteina 
laulavat Riikka-Maria Sauk-
konen, Anna Anttonen, Juha-
ni Karvonen, Jaakko Yrjänä se-
kä Raimo Paaso. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 20 euroa sisältää 
myös levyn.

Sofia Magdalenan 
levynjulkistuskonsertti su 16.2. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa.

Sofia Magdalena esittää 
sunnuntaina tummia tunnelmia

“Päivitä Piplia, Jaakob” on Suo-
men Pipliaseuran vuosijuhlan 
teemana tänä vuonna. Juhla pi-
detään 23.–25. toukokuuta Kok-
kolassa. 

Vanhin lähetysjärjestömme 
perustettiin vuonna 1812 Tu-
russa. Tämän vuoden juhlatee-
massa välähtää seuran 201 vuo-
den takainen historia: 

– Juhlateeman ”Jaakob” viit-
taa silloiseen Turun piispaan ja 
myöhemmin Suomen ensim-
mäiseen arkkipiispaan, Kok-
kolasta kotoisin olevaan Jakob 
Tengströmiin, sanoo Oulun 
Pipliaseuran puheenjohtaja Ri-
ku Korkeamäki.

Idea Pipliaseurasta heräsi 
vuonna 1811, kun skottilainen, 
Tukholmaan asettunut pasto-

ri John Paterson tuli Turkuun 
tapaamaan piispa Tengströmiä 
kertoakseen tälle ajatuksen pe-
rustaa Pipliaseura sekä painaa 
ja jakaa sen avulla Raamattuja 
suomalaisille. 

– Piispa piti ajatusta erin-
omaisena, sillä hän tiesi, että 
edellinen suomenkielinen Raa-
mattu oli vuodelta 1776 ja niitä 
oli lähes mahdotonta saada mis-
tään. Lisäksi Raamatun hinta 
oli  tavattoman korkea. 

– Tengström tiesi myös, että 
kansa kaipasi Jumalan Sanaa. 
Asian korjaantuminen näyt-
ti nyt mahdolliselta, sillä uu-
si skottilainen ystävä ei tullut 
tyhjin käsin: hänellä oli muka-
naan lupaus siitä, että Englan-
nissa toimiva ”Englannin ja Ul-

komaan Bibliaseura” oli valmis 
rahoittamaan hanketta tuntu-
valla rahasummalla, Korkea-
mäki kertaa.

Oulussa Pipliapäivä
ensi viikolla
Jo ennen Kokkolan juhlia on ti-
laisuus päivittää tuntuma Pip-
liaseuran toimintaan, sillä Ou-
lussa pidetään Pipliapäivä kes-
kiviikkona 19. helmikuuta kel-
lo 10–16 Keskustan seurakun-
tatalossa. 

Ennen puolta päivää on tie-
dossa parin tunnin mittainen 
koulutustapahtuma, myynti-
näyttely on avoinna koko päi-
vän. Mukana on muun muassa 
Suomen Pipliaseuran ohjelma-
johtaja Martti Asikainen.

Pipliaseura juhlii Kokkolassa teemalla
”Päivitä Piplia, Jaakob”

Ku vat :  P h i l i p p e Gu e i s s az 

Majatalo tuli täyteen 
Karjasillan kirkossa viime sunnuntaina 9.2. vietetty 
Majataloilta keräsi täyden salillisen väkeä. Pekka 
Simojoen ja etCetera-kuoron rytmit olivat täynnä 
ylistystä ja saivat väen liikkumaan.

Lapset seikkailevat 
unten mailla

Oululaisen taiteilija Saara 
Tuomelan esikoisnäyt-
tely Unten maat on juu-
ri avautunut Oulun kau-

punginkirjastolla. 
Tuomela kuvaa itseään kuvit-

tajaksi ja perheenäidiksi. Mieli-
kuvitusta kutkuttava näyttely si-
sältää 13 akvarelli- ja tussityötä 
unten mailla seikkailevista lap-
sista.

Tuomela on valmistunut Lapin 
yliopistolta taiteen kandidaatiksi 
2012 ja hän on työstänyt sen jäl-
keen kuvitukset kahteen lasten-
kirjaan. Hänen töitään on nähty 
jo useamman vuoden ajan myös 
Rauhan Tervehdyksessä. 

Lapsille suunnatun näyttelyn 
raikkaat ja värikkäät taulut pyr-
kivät koskettamaan katsojaa. 

– Ne herättelevät nykylas-
ta nostalgiseen liikkumattoman 
kuvan viehätykseen. Visuaalisen 
kuvatulvan aikana taulut toimi-
vat seesteisinä ikkunoina uusiin 
maailmoihin. Näyttelytyöt sekä 
rauhoittavat lasta että aktivoivat 
hänen mielikuvitustaan ja luo-
vuuttaan, Tuomela kertoo. 

Näyttelyn päähenkilö on Ai-
no-tyttö, joka leijailee pehmole-

luaasinsa kanssa ilmapallolla Un-
ten maille. Aino ja muut lapset 
kokevat kuusi erilaista unimaa-
ilmaa: Marja- ja hedelmäpuutar-
han, Luomismaan, Seikkailujen-
maan, Eläinten Edenin, Meren-
neitojen laguunin ja Painajais-
saaret. 

Tuomelan mukaan lapset pää-
sevät poimimaan suuria ja her-
kullisia hedelmiä, luomaan elä-
viä taideteoksia, ratsastamaan 
mitä ihmeellisimmillä ratsuilla, 
seikkailemaan haltijoiden asuin-
sijoille, sukeltamaan merenneito-
jen valtakuntaan ja kohtaamaan 
pelottavimmat unensa – iloisina 
lopputuloksesta.

Neljän lapsen äitinä Saara 
Tuomela uskoo tuntevansa las-
ten sielunmaisemaa.

– Yhtenä tavoitteena onkin 
sytyttää lapsissa taidekipinä, jo-
ka yhdistää heidän mielikuvituk-
sensa ja uniseikkailunsa luovuu-
teen ja taiteeseen. Lasten mieliku-
vituksella on rajattomat mahdol-
lisuudet, Tuomela kertoo.

 
Unten maat -näyttely 
Oulun kaupunginkirjaston 
näyttelytilassa 11.2.–9.3.

Saara Tuomela on kuvittanut myös kaksi lastenkirjaa.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 16.2. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Petra Kalapu-
das puhuu ansaitsemattomasta 
armosta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Virret: 547, 126,  275,  399, 
225 ja  270: säkeistöt 1 ja 12. Syn-
nintunnustuksena luetaan virsi-
kirjasta teksti 708.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan tunnelmia 
piispa Samuel Salmen Yhteisvas-
tuu-tempauksesta Rotuaarilta.
Ma 17.2. aluelähetys klo 18–
18.30. Rukousradiossa on vieraa-
na pastori Hanna-Maija Ollan-
keto Oulun tuomiokirkkoseu-

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

rakunnasta. Esirukouspyynnöt: 
www.oulunseurakunnat.fi/ruko-
usradio. Alueellinen lähetys.

Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17.
Ke 19.2. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kuullaan tun-
nelmia piispa Samuel Salmen Yh-
teisvastuu-tempauksesta Rotuaa-
rilta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 16.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Petra Kalapu-
das puhuu ansaitsemattomasta 
armosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Vihannin 
kirkosta.  

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 16.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus
Klo 11 Musiikkimatinea, jossa 
esiintyy Oulun tuomiokirkon Ka-
tedraalikuoro.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 16.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Tapiolan kirkosta Espoosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Su 16.2. klo 10  Napuen taistelun 
muistojumalanpalvelus Isostaky-
röstä.
 
 

Juha Hännisen ja Marjukka Luoma-
lan toimittama Elämän puu – Kirjoituk-
sia saattohoidosta kokoaa tukevasti tietoa 
saattohoidosta, sen vaiheista ja nykytilas-

ta maailmalla ja meillä. 
Asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit 

tuovat esiin saattohoidon instituutioita ja ky-
symyksen eutanasiasta. Kuolemaan ja kuole-
miseen avataan uusia näkökulmia.

Saattohoitoa tarvitsee 12 000–15 000 suo-
malaista joka vuosi. Siihen siirrytään, kun po-
tilasta ei voida enää parantaa. 

Saattohoito on aktiivista ja kokonaisvaltais-
ta lääkintätaitoa, hoitotyötä ja tukea, minkä 
tavoitteena on pelastaa potilaan jäljellä oleva 
elämä.

Myös omaiset kuuluvat hoitoyksikköön, 
sillä he käyvät läpi samoja asioita kuin potilas.

Meillä ja muualla länsimaissa vielä 1900-lu-
vun alussa ihmiset kuolivat kotonaan. Yhteis-
kunnan muutosten, kuten kaupungistumisen 
vuoksi, perheen sukupolvet elävät erillään toi-
sistaan. Kuolemasta on vieraannuttu. 

Kulttuurimme on yksilökeskeisempi – 
myös vaikeista asioista pitäisi selviytyä yksin. 

Suomessa saattohoitoa ei ole integroitu 
osaksi julkista terveydenhuoltoa. Usea kirjoi-
tus huomioi, että perusterveydenhuollon saat-
tohoidossa on huomattavia alueellisia eroja, 
vaikka asuinpaikka ei saisi eriarvoistaa hoi-
don saannissa.

Kirjoittajien eetos kunnioittaa potilaan toi-
veita ja tahtoa. Syöpäpotilaiden kivunhoidosta 
ja oireiden lievittämisestä kirjoitetaan infor-
moivasti ja (syystäkin) laajasti. 

Silti eräs kirjoittaja toteaa: ”Hoito, jonka 
potilas kokee auttavan, on oikea hoito.”

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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Haluaisitko kertoa Jeesuksesta lapsille?
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi Oulussa 9.-13.6.2014
Lisätietoja: pekka.siitonen@lastenmissio.fi, puh. 040 535 7567
www.lastenmissio.fi

Etsitkö kanavaa työnäyllesi lasten parissa?
Tule Lastenmission infotilaisuuteen
sunnuntaina 23.2. klo 18
Uusheräyksen rukoushuone, Koulukatu 41, Oulu

• 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

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

Oulun seurakuntayhtymään 
kuuluu seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyk-
sikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

NUORISOTYÖNOHJAAJAN  
VIRKA

Elämän puu – Kirjoituksia 
saattohoidosta. Toimittaneet 
Juha Hänninen ja Marjukka Luomala. 
Otava 2013. 233 s. 

Kuinka elää hyvä kuolema?

Kirkon merkitystä, saattohoidon henki-
siä ja hengellisiä tarpeita ei ole unohdettu. 
Yksi luvuista tarjoaa työvälineitä sielunhoi-
dolliseen keskusteluun.

Kirjoittajien ote on paikoin tieteellinen. 
Tapauskertomukset tuovat tarttumapintaa 
lukemiseen ja antavat äänen sille lähimmäi-
sen tarpeelle, jonka kuuleminen humaanis-
sa saattohoitotyössä on kaiken oireenmu-
kaisen hoidon lisäksi keskeistä.

MAIJA JELKÄNEN

Lukunurkka

www.suurellasydamella.fi

Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat
Apua lumitöihin, renkaiden vaihtajia, lipaskerääjiä. 
Avustajia ja näyttelijöitä pääsiäisnäytelmään Kiimingissä.
Kesäkuussa pidettäville Medialähetyspäiville tarvitaan opasteiden 
kuljettaja ja kiinnittäjä, vastaanottajia oville, roudaajia ja tilaisuuk-
sien valmistelijoita, siistijöitä, järjestyksen valvojia ja pysäköinnin 
ohjaajia, myyjiä, keittiöavustaja, kahvitarjoilusta vastaavia, kahvila-
työntekijä ja kolehdinkantaja. 

Tule opiskelemaan vapaaehtoistoiminnan perusasioita
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus 28.–29.3. Oulun kansalaisopis-
to, Kaarretie 14, Tuira. Mitä vapaaehtoistoiminta on? Millaista va-
paaehtoistoimintaa on olemassa? Mitkä ovat sinun vahvuutesi? Kou-
lutus antaa laajemman kuvan vapaaehtoistoiminnasta ja keskittyy 
enemmän kurssilaisten vahvuuksien etsimiseen. Kurssi on tarkoitet-
tu vapaaehtoistoimintaan osallistumista harkitseville, vapaaehtoi-
sina toimiville ja toiminnasta kiinnostuneille. Tästä koulutuksesta 
jaamme todistukset. Koulutus  on maksuton. 
Ilmoittautumiset: www.varesverkosto.fi  tai p. 044 7861 606.
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Ps. 18: 2-7
Minä rakastan sinua, Herra,
sinä olet minun voimani.
  Sinä päästit minut turvaan,
  sinä olet vuorilinnani.
Jumalani, sinuun minä turvaudun,
sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja 
suojan.
  Kun kutsun Herraa, ylistettyä,
  saan avun vihollisiani vastaan.
Kuoleman paulat kiertyivät ympärilleni,
tuhon pyörteet minua kauhistivat.
  Tuonelan paulat kietoivat minut,
  näin edessäni kuoleman ansat.
Silloin minä huusin hädässäni Herraa,
kutsuin avuksi Jumalaani.
  Ääneni kantautui hänen temppeliinsä,
  ja hän kuuli minun huutoni.

Fil. 3: 7-14
Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, 
olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 
Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, 
sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen 
on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. 
Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen 
heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin 
omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että 
kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole 
mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa 
vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka 
perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala 
antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea 
Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja 
tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen 
kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan 
myös nousta kuolleista.
    En tarkoita, että olisin jo saavuttanut 
päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin 
kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran 
Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. 
Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain 
tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä 
on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on 
edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni 
voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne 
Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.

Matt. 19: 27-30
Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme luopuneet 
kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä 
saamme?”
    Jeesus sanoi heille:
    ”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman 
syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, 
silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, 
saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja 
hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, 
joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, 
veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai 
lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti 
takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta 
monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja 
viimeiset ensimmäisiä.”

Armo, jota 
emme ansainneet
Ollessani alle kouluikäinen asuimme mummolassa, joka oli iso maalaistalo. Karjaa oli 
paljon ja oma pajakin. 

Lähes kaikki leikkikaverini olivat poikia. Pysyin joukossa mukana niin hyvässä kuin 
pahassa. 

Muistan kesäisen illan, se oli kaunis ja lämmin, niin kuin lapsuuden kesät olivat. Joku 
pojista keksi, että menemme rikkomaan pajan ikkunat. Tulimme siihen tulokseen, että 
kukaan ei ole sitä kieltänyt. Niinpä suunnistimme pihan laidalla olevan pajan luokse 
kivet kourassa. Sinkosin kiveni siinä missä pojatkin. Lasi helähti kirkkaasti kiven lentä-
essä sen läpi. Muistini lokeroista voin poimia sen äänen vaivattomasti.

Levollisina menimme nukkumaan. Aamulla heräsimme tätimme huutoon: ”Kuka on 
särkenyt pajan ikkunat!”  Sanat tunkeutuivat unen läpi tajuntaan ja kauhun tunne val-
tasi mielen. Kömmin velipoikien kanssa sängystä ja pian seisoimme keskellä tuvan lat-
tiaa onnettomina ja peloissamme. Tiesin, että piiska sattuu kipeästi paljaisiin sääriin. 
Olimme varmaan aika surkea näky pörröpäisinä, silmät unesta sikkuralla.

Tupaan tuli kummallinen hiljaisuus ja seuraavia hetkiä en muista. Jostain syystä 
aikuiset tekivät sanattoman sopimuksen. Emme saaneet rangaistusta eikä asiasta sen 
jälkeen puhuttu. 

Se jätti lähtemättömän jäljen sieluuni. Sain konkreettisesti kokea, miltä tuntuu, kun 
saa pahan tekonsa anteeksi rangaistuksen sijaan.

Ensi sunnuntaina katseemme kääntyy jo kohti paaston aikaa ja pääsiäistä. Katsomme 
Kristukseen, syntiemme sovittajaan. 

Koko sovitustyö on ihmisen oikeustajulle käsittämätön asia, mutta vain uskon kautta 
sen voi ymmärtää. 

Omilla teoillaan ei ihminen voi ensimmäistä sijaa ja pelastusta ansaita, sillä kaikki 
on Jumalan armon ja anteeksiannon varassa. Hänen hyvyytensä on sama kaikkia koh-
taan kaikkialla maailmassa.  

MARJA-LIISA HAUTAMÄKI
seurakuntapastori,  Limingan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 16.2.2014

Psalmi: Ps. 18: 2-7
1. lukukappale: 5. Moos. 7:6-8

2. lukukappale: Fil. 3:7-14
Evankeliumi: Matt. 19:27-30
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Tyrnävän seurakunta

M
oni temmesläisen Kat-
ja Kelan viime kesänä 
tavannut on saattanut 
hieraista silmiään jou-

lun alla. Loppuvuoden aikana kol-
men lapsen äidin elopainosta ni-
mittäin katosi 20 kiloa. 

Päämäärään pääsemiseksi Kela 
vuodatti hikeä kuntosalilla kolme 
kertaa viikossa, mutta suurin re-
montti tapahtui ruokailutavoissa. 

– Aiemmin minulla saattoi jää-
dä aterioita välistä ja korvasin nii-
tä kahvilla ja herkuilla. Personal 
trainer Tuukka Oikarinen laittoi 
minut syömään viidesti päivässä. 

Ravintoaineet menivät suuhun 
ruokavaa’an kautta. 

– Ateriat olivat niukkoja, mut-
ta riittäviä. Ei minulle nälkä tul-
lut missään vaiheessa, Kela toteaa.

Toisin kuin saattaisi äkkisel-
tään luulla, pelkkä ruoan vähen-
täminen ei takaa laihtumista. 

– Opin sen, että kroppa menee 
vähällä ruoalla sellaiseen tilaan, 
että se varastoi kaiken energian. 
Heti kun pistät jotain suuhun, 
niin se näkyy vyötäröllä.

Jouluna jo opitusta tahdis-
ta tuli lipsuttua, joten nyt on ai-
ka ottaa taas itseä niskasta kiin-
ni. Tavoitteena on sulattaa pois 9 
kiloa. 

– Suuntaan altaaseen, sillä, 
lenkkeily ei oikein sovi selälle ja 
polville. 

– Sama juttu minulla. Heti 
kun painoa on yli 117 kiloa, niin 
polvia vihloo, mutta aion silti kä-
vellä, huikkaa vierestä Pentti Saa-
rela, joka myös osallistuu kam-

panjaan. 
Tyrnävän kirkonkylällä asuvan 

Saarelan aloituspaino on 121,5 ki-
loa. Hän aikoo pudottaa kymme-
nen prosenttia massastaan jättä-
mällä rieskansyönnin vähemmäl-
le ja lisäämällä kaalin, salaatin ja 
keittoruokien syöntiä. Alkoholi 
jää pois tykkänään. 

– Ihan turhia kaloreita, hän 
linjaa.  

Päätöksiä 
uudesta elämästä
Saarelalla on paljon kokemusta 
laihduttamisesta. Suurin pudo-
tusurakka on yli 25 vuoden takaa, 
silloin Saarela pudotti painoa 19 
kiloa. Urakan päätteeksi painoa 
oli 70,5 kiloa.

– Viime vuosina on tullut teh-

Katja ja Pentti karistavat kiloja
tyä epämääräisiä päätöksiä uu-
den elämän aloittamisesta, mut-
ta se vain on jäänyt. 

Tämänkertainen päätös syntyi 
helposti – tai ainakin nopeasti.

– Liikasen Timppa mainosti 
tätä laihdutuskampanjaa 
naamakirjassa, ja taisin 
olla ensimmäinen jo-
ka vastasi ihan muu-
tamassa sekunnissa, 
että minä olen mu-
kana! Saarela kertoo 
kirkkoherran onnis-
tuneesta mainonnasta.

Laihduttajien on vär-
vättävä itselleen sponsoreita, jot-
ka maksavat jokaisesta kadon-
neesta kilosta tietyn euromää-
rän. Kelalla sponsoreita on kaksi, 
Saarela on saanut itselleen kysele-

mättä kahdeksan sponsoria suku-
laisista ja kuorokavereista. 

Kela ja Saarela ovat molemmat 
sitä mieltä, että omalla pääkopal-
la on laihduttamisessa ratkaise-
va merkitys.

– Kyllähän se vaatii it-
sehillintää, kun syöt-

tää lapselle suklaa-
rusinoita eikä ota it-
se yhtään, Kela nau-
raa.

Hänellä on tiet-
tyä kilomäärääkin 

tärkeämpi tavoite. 
– Toukokuussa Turk-

kiin sukulaisporukalla tehtäväl-
lä reissulla olisi mukava olla ran-
takunnossa. 

Pehmo-Jeesus on perhekerhon tähti
Ku va t :  K a t i  L u o ma

K
aroliina Hintsala nappaa 
autosta turvakaukalon 
nukkuvine vauvoineen ja 
ottaa kädestä kolmivuo-

tiasta Emiliaa. Edessä on Hintsa-
lan tyttöjen ensimmäinen perhe-
kerho Tyrnävän seurakuntatalolla 
sitten perheen kuopuksen, kuusi-
viikkoisen Olivian syntymän. 

Jo viiden kilometrin automat-
kan aikana Emilia on ehtinyt ky-
sellä, mitä kerhossa tänään askar-
rellaan.

– Mukavaa, kun Emilia pääsee 
taas leikkimään kavereiden kanssa. 
Tämä on hyvää vaihtelua tavalli-
seen rutiiniin, Karoliina-äiti sanoo. 

Kerhohuoneessa Aamos Kaup-
pila, 1, ja Oscar Ojala, 2, ovat jo 
täydessä leikin touhussa. Pojat 
näpyttelevät kassakonetta sulas-
sa sovussa, kunnes Oscar siirtyy 
laittamaan astioita leikkikeittiön 
pyykinpesukoneeseen.

Kun kaupansetänä olo riit-

tää Aamoksellekin, hän tepsutte-
lee pöydän ääreen äitinsä Anna 
Kauppilan sylin. Isosisko Eedit, 
4, pähkäilee parhaillaan junapa-
lapelin kimpussa.

Anna Kauppila ei enää muista-
kaan, kuinka kauan hän on lapsi-
neen käynyt perhekerhossa.

– Odotinkohan silloin Eeditiä, 

”Mää näin 
Jeesuksen”
Triangeli tiukkuu lasten ääniä 
täynnä olevassa kerhohuoneessa. 
Meiju-ohjaaja kutsuu lapsia har-
taushetkeen.

– Mää näin Jeesuksen, sanoo 
tyttö toiselle.

Ja siellähän pehmoinen Jee-
sus onkin, alttarilla odottamas-
sa muiden Raamatun henkilöi-
den kanssa. Pari kertaa pikku-
kädet ovat jo käyneet hakemas-
sa nuken itselleen, mutta nyt Jee-
sus-hahmolla on muuta tehtävää 
ja se pitäisi malttaa jättää Meijun 
hoiviin.  

Ensin sytytetään kynttilä, lau-
letaan kynttilänsytytyslaulu ja 

Jumalan kämmenellä. Sitten Mei-
ju-ohjaaja alkaa kertoa pehmo-
hahmojen avulla kertomusta Jo-
hanneksesta, joka kastoi ihmisiä 
Jordan-virrassa. 

Nyt on pehmo-Jeesuksen vuo-
ro astua näyttämölle.

– Kasta minutkin, Jeesus sa-
noo Johannekselle.

Isommat lapset seuraavat ker-
tomusta keskittyneesti. Pienem-
pien tekisi jo kovasti mieli käydä 
nappaamassa pehmot käsiinsä.

Kun on lausuttu rukous ja pu-
hallettu yhdessä kynttilä sam-
muksiin, saa pehmeillä nukeilla 
ja alttarin paperisilla Raamatun 
hahmoilla leikkiä vapaasti. En-
nen kotiinlähtöä ehditään vielä 

kun rupesin käymään täällä Ee-
liksen kanssa? hän kyselee muilta 
pöydän ääressä istuvilta äideiltä.

 Lastenohjaaja Meiju Kaaki-
nen innostuu.

– Löysin toimistoa siivotessa 
kuvan vuodelta 2010 tai 2011, te 
olitte siinä. Täytyy ottaa se ensi 
kerralla mukaan.

Karoliina (vas.) ja Emilia Hintsalalle perhekerho on tuttu paikka. Turvakaukalossa 
nukkuvalle Olivialle kerhokerta on elämän ensimmäinen.

Jeesus esittää pääroolia päivän 
hartaushetkessä.

Hartauskynttilän sytyttäminen on tärkeä hetki. Myös sammuttamiseen tarvitaan yhteen liekkiin puhaltamista.

Kaupansedät Aamos Kauppila ja Oscar 
Ojala.

Barbie-nukkeja ei kaivata, kun leikkiin 
päästään valjastamaan Raamatun 
hahmot.
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Punnitusaikoja 
saa vielä
Diakoniatyöntekijä Salme Kin-
nunen kertoo, että kampanjassa 
on toistaiseksi mukana yhdeksän 
laihduttajaa. 

– Muutama vuosi sitten seura-
kunnasta osallistui noin 30 hen-
gen porukka Läskillä lukutaitoa 
-kampanjaan. Ajattelimme, että 
nyt voisi kokeilla samantyylistä 
tempausta Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

Vaikka laihduttajat ovat jo 
urakkansa aloittaneet, Kinnusen 
mukaan porukkaan otetaan mu-
kaan vielä myöhäisheränneitäkin. 

– Henkilökohtaisen punnitus-
ajan saa, kun ottaa yhteyttä mi-
nuun, hän vakuuttaa.

Salme Kinnunen nostaa hat-
tua kaikille kampanjaan osallis-
tuville.

– Jollain tavalla on oltava sinut 
oman painonsa kanssa, että läh-
tee vieraan punnittavaksi ja jul-
kisesti laihduttamaan.

Kela ja Saarela suhtautuvat asi-
aan hurtilla huumorilla ja näke-
vät lehtijutussakin mainion kan-
nustimen.

– Se on hyvä tämä julkinen 
paine, eihän sitä ilikee ennää ky-
lillä liikkuakaan, jos ei paino pu-
toa, molemmat tuumaavat.

ELSI SALOVAARA

Haluatko mukaan kampanjaan? 
Ota yhteyttä Salme Kinnuseen, 
p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi. 
Teemme loppupunnitusten jälkeen 
jatkojutun, jossa kerromme 
kuinka Katjan ja Pentin 
laihdutusurakassa kävi.

E l s i  S a l ovaa ra

K
un Tuula Länkiselle vii-
me vuonna ehdotettiin 
pääsiäisdraaman kirjoit-
tamista Tyrnävän seura-

kunnalle, hän oli epäröivä.
– Tuntui, etten ole kelvollinen 

tekemään pääsiäisdraamaa, kun 
aiemmin olin kirjoittanut lähin-
nä hömppää kesäteatteriin, Län-
kinen muistelee tuntemuksiaan.

Koko syksyn Länkinen kyp-
sytteli aihetta ja lopullista pää-
töstä mielessään.

– Sanoin, että loppiaiseen 
mennessä ilmoitan, tuleeko näy-
telmästä mitään vai ei.

Ja tulihan siitä. Nyt Länkinen 
pitelee kädessään valmista käsi-
kirjoitusta pääsiäisdraamasta ni-
meltä Ristin tie – Varjoista valoon.

– Kun pääsin ennakkoasen-
teestani, otin tehtävän nöyränä 
vastaan. Olen todella kiitollinen 
luottamuksesta, Länkinen miet-
tii nyt.

Näyttelijöitä 
etsitään
Näytelmä kertoo Ristin tiestä – 
Juudaksen kavaltaman Jeesuksen 
matkasta ristille. 

Seurakunta on hyväksynyt 
Länkisen käsikirjoituksen ja nyt 
on meneillään näyttelijöiden etsi-
minen. Osan näyttelijöistä Länki-
nen on jo saanut värvättyä.

–  Suhtautuminen on ollut po-
sitiivista, kukaan ei vielä ole kiel-
täytynyt roolista, Länkinen ker-
too tyytyväisenä.

Puherooleja näytelmässä on 
14, lisäksi tarvitaan ihmisiä muun 
muassa väkijoukkoja esittämään.

Länkinen myös ohjaa käsikir-

joittamansa näytelmän.
–  Itse pyrin olemaan näytte-

lemättä ja keskittymään ohjauk-
seen, jos vain saamme tarpeeksi 
porukkaa mukaan.

Kosmetologi löysi 
itsestään kirjoittajan
Tuula Länkinen alkoi löytää it-
sestään merkkejä unohduksis-
sa olevasta kirjoittajasta 1990-lu-
vun alussa. 

Työ kosmetologialan yrittäjä-
nä Raahessa oli vienyt ajan niin 
perusteellisesti, ettei aikaa kir-
joittamiselle sitten kouluaikojen 
ja kannustavan äidinkielen opet-

tajan juuri ollut.
– Olen sen sukupolven ihmi-

siä, joille työ on ollut se tärkein 
asia. Joskus luin varkain, mutta 
kirjoittamiseen ei mielestäni ti-
laisuutta ollut. 

Kun Länkinen 13 vuotta sit-
ten muutti miehensä kanssa Raa-
hesta takaisin kotiseudulleen, hän 
päätti ottaa vihdoinkin aikaa kir-
joittamiselle. 

Länkinen hakeutui Taivalkos-
kelle Päätalo-instituuttiin Taija 
Tuomisen ohjaukseen vuodeksi. 
Sen jälkeenkin hän on opiskellut 
kirjoittamista ja käynyt teatteri-
taiteen kursseilla Haapavedellä. 

Pääsiäisdraaman kirjoittaminen 
vaati epäilysten voittamista

”Eikö sulla oo 
oikiaa työtä?”
Kymmenen vuoden ajan Tuula 
Länkinen on kirjoittanut, ohjan-
nut ja näytellyt kesäteatteria ko-
tirannassaan Tyrnävän Suutarin-
kylällä. 

Teatterin ja kirjoittamisen li-
säksi hän on innostunut kuvatai-
teen tekemisestä. Nyt eläkkeellä 
ollessaan Länkinen tekee yhä sa-
tunnaisesti myös kosmetologin 
töitä kotonaan ja on mukana dia-
koniatyössä.

Länkinen naurahtaa, että van-
ha kasvatus istuu vielä tiukasti 
mielessä ja pyrkii esiin maalates-
sa tai kirjoittaessa.

– Aina jossain takaraivossa 
kuuluu, että ”eikö sulla oo oikiaa 
työtä tehtävänä?” Minun on pitä-
nyt oikein komentaa itseäni, että 
ei sitä aivan noin voi ajatella.

Taistelu omia syvään juurtu-
neita asenteita vastaan jatkuu, 
mutta Länkinen ei aio luovuttaa. 
Pääsiäisdraama odottaa ensi-il-
taansa ja pari keskeneräistä ro-
maanikäsikirjoitusta jatkamis-
taan.

– Nyt on vain itsestäni kiinni, 
saanko aikaiseksi mitään, Länki-
nen sanoo ja hymyilee.

KATI LUOMA

Ristin tie – Varjoista valoon 
-näytelmä esitetään Tyrnävän 
kirkossa ja kirkkopihalla 
pääsiäisviikolla. Pääsiäisdraamassa 
näyttelemisestä kiinnostuneet voivat 
olla yhteydessä Tuula Länkiseen 
esimerkiksi sähköpostitse
tuula.lankinen@mail.suomi.net.

Pehmo-Jeesus on perhekerhon tähti
K at i  L u o ma

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

askarrella, juoksennella, lu-
eskella kuvakirjoja ja nauttia 
mehusta ja kekseistä. 

Elämänsä ensimmäistä 
kertaa perhekerhoon päässyt 
Olivia Hintsala on nukku-
nut koko kerhon ajan turva-
kaukalossaan ja kuullut laulut 
ja kertomukset vain uniinsa.  
Ehkä jo ensi syksynä hänen-
kin kätensä tavoittelevat peh-
mo-Jeesusta.

KATI LUOMA 

Perhekerhot Tyrnävän srk-talolla 
to klo 10–12 ja 13–15 
sekä Temmeksen srk-talolla 
to klo 10–12. 

Pentti Saarela ja Katja Kela lähtivät rohkeasti mukaan laihdutuskampanjaan ja esittelevät kuvassa omat tavoitteensa paperilla. 
Vuoden ja 8 kuukauden ikäisellä Moonalla on jo terveelliset ruokatavat, vaikka omena vähän kirpakkaa onkin. 

Kaksi kuukautta h-hetkeen. Tuula Länkinen käsikirjoittaa ja ohjaa Tyrnävän kirkon 
edustalla esitettävän pääsiäisdraaman.

Hartauskynttilän sytyttäminen on tärkeä hetki. Myös sammuttamiseen tarvitaan yhteen liekkiin puhaltamista.
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Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.2.2014

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

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

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Elea Vilma On-
nia Kinnunen, Oskari Johan-
nes Halttu, Netta Lilja Ukko-
la.
Karjasilta: Aale Toivo Kivi-
oja, Anna Olivia Kujala, Lii-
nus Kalle Taneli Lepistö, Re-
bekka Emilia Meriläinen, Si-
mo Verne Teodor Ojalehto, 
Camilla Ada Maria Pelkonen, 
Ella Viola Piltonen, Aava Mi-
nea Ronkainen, Isla Josefiina 
Rosberg, Aava Julia Asmon-
tytär Saloranta, Milja Tuulia 
Tikkala.
Kiiminki: Enja Alesia Hintsa-
la, Okko Mikael Seppänen, 
Lyydia Eedit Anniina Ala-
kärppä, Aaron Mikael Ala-
kärppä, Sanni Maija Ekholm, 
Sylvia Helmiina Tiirola.
Oulujoki: Atte Juho Mati-

as Haapalainen, Tiitus Toivo 
Ilmari Hentilä, Liisi Amalia 
Mankinen, Ville Eemeli Met-
tovaara, Lukas Eevert Myö-
hänen, Hannes Lauri Nesto-
ri Parpala, Aatu Erkki Elme-
ri Pyy.
Oulunsalo: Emmi Ada Auro-
ra Vieresjoki, Anna Isla Erika 
Vieresjoki, Jimi Juhani Kristi-
an Heinonen, Sofia Eveliina 
Sirviö.
Tuira: Minttu Veera Emeliina 
Alasalmi, Lauri Jaakko Samu-
li Alasalmi, Aalto Ilmari Ikka-
la, Eemi Viljami Karhukor-
pi, Elisabet Anna Ilona Kor-
pi, Hilla Kristiina Niemitalo, 
Mio Joa Oliver Salo, Oiva Ee-
li Juhana Saukko, Saku Eino 
Matias Simuna, Selma Kaisa 
Alina Säkkinen, Julian Armas 
Alarik Tuisku, Venla Aleksan-
dra Uusiportimo.

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

Oululaisvaikuttajien Yhteisvastuu-tempaus 
ystävänpäivänä Rotuaarilla

Piispa Samuel Salmi kutsui 
päättäjät lipaskerääjiksi

Vihityt
Tuomiokirkko: Janne Eerikki 
Kvist ja Stiina Susanna Berg, 
Harri Jaakko Keskisipilä ja Tii-
na Mari Loviisa Kopsala.
Tuira: Juho Tapio Suhonen ja 
Laura Maria Silvekoski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eine Annikki 
Airio 65. 
Haukipudas: Urho Henrik 
Mettovaara 90, Sirkka Hel-
li Marjatta Greus  83, Toivo 
Kalevi Halonen 82.
Karjasilta: Taimi Esteri Auno 
63, Kaarlo Eerik Lehmusnie-
mi 52, Pekka Juhani Toropai-
nen 70. 
Kiiminki: Laura Maria Tuo-
hino 91.

Oulujoki: Meeri Maria Hal-
metoja 91, Mauno Iivari Hök-
kä 85, Jenni Katariina Kuusis-
to 88, Aarre Kullervo Tervo-
nen 104, Maija Helena Häk-
kinen 70. 
Tuira: Esko Henrikki Haapa-
niemi 76, Lauri Antero Hol-
tinkoski 78, Heimo Antero 
Hukkanen 79, Eino Walde-
mar Kurkela 87, Paavo Olavi 
Lehrbäck 73, Jouni Matti Jo-
hannes Lemponen 60, Mart-
ti Johannes Lumiaho 86, Ka-
ri Antero Mellanen 69, Toi-
vo Alfred Myllykoski 90, On-
ni Olavi Mäkinen 88, Han-
nu Juhani Näreaho 59, Reino 
Johannes Piippo 64, Mark-
ku Juhani Päivärinta 62, Ju-
ha Kalevi Valtola 55, Anja In-
keri Yli 85, Veikko Aleksante-
ri Virpimäki 93.

Rotuaarilla tempais-
taan ystävänpäivä-
nä, perjantaina 14.2. 
kello 15–17 Yhteis-

vastuun hyväksi. Oulun 
hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi on kutsunut 
oululaisia päättäjiä ja vai-
kuttajia keräämään kans-
saan lahjoituksia Yhteis-
vastuulle.

– Lähimmäisestä välit-
täminen ja huolehtiminen 
niin Suomessa kuin ulko-
mailla on kaikkien yhtei-
nen asia, sanoo piispa Sa-
muel Salmi, joka toimii tä-
män vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen valtakunnallise-
na esimiehenä.

Piispan lisäksi keräyslip-
paiden kanssa Rotuaaril-
la kiertelevät muun muassa 
Oulun kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Riikka 
Moilanen, Oulun kaupun-

ginjohtaja Matti Pennanen, 
Oulun apulaiskaupungin-
johtaja Sinikka Salo, Ou-
lun yliopiston rehtori Lau-
ri Lajunen, Pohjois-Suo-

men aluehallintoviraston 
ylijohtaja Terttu Savolai-
nen, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen johtaja Lei-
la Helaakoski, Oulun tuo-

miorovasti Matti Pikkarai-
nen ja lääninrovasti Juha-
ni Lavanko. Tempauksessa 
on mukana myös oululaisia 
lääkäreitä.

Rotuaarilla voi naut-
tia Yhteisvastuu-teltassa 
munkkikahvit, jotka tarjoi-
lee Oulun Sotilaskotiyhdis-
tys ry. Vapaaehtoinen kah-
vimaksu menee Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Tempauksen järjestävät 
yhteistyössä Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituli ja 
Oulun ev.lut. seurakunnat.

Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräyksellä kehitetään 
saattohoitoa Suomessa ja 
tuetaan alkuperäiskanso-
jen ihmisoikeuksia Guate-
malassa. Lisätietoja Yhteis-
vastuukeräyksestä ja kerä-
yskohteista: www.yhteis-
vastuu.fi.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
16.2. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Hanna-Mai-
ja Ollanketo. Kanttori Péter 
Marosvári ja urkuri Elias Nie-
melä. Kolehti hiljaisuuden 
retriittien ja hengellisen oh-
jauksen sekä seurakuntien 
hengellisen elämän tukemi-
seen. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 16.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Elias Niemelä.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
13.2. ja 20.2. klo 13, Vanha 
pappila. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Lähetyspiiri to 13.2. klo 14, 
Vanha pappila. Pasi Kurikka.
Aamupiiri la 15.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat 
su 16.2. klo 15, Vanha pappi-
la. Elämän kiusaukset - miten 
voittaa paha hyvällä?
Raamattupiiri ke 19.2. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 19.2. 
klo 18, Vanha pappila. Leila 
Ikonen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
19.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 20.2. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 

Heikkinen.
Raamattupiiri to 20.2. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Musiikki ja kulttuuri
Ystävänpäivän yhteislaulu-
tilaisuus pe 14.2. klo 13, Ou-
lun tuomiokirkko. Tuomio-
kirkkokuoro, Karjasillan kirk-
kokuoro ja Kastellin kirkko-
kuoro. Kolehti Yhteisvastuul-
le, tervetuloa! 
Musiikkimatinea su 16.2. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Yhteisvastuukonsertti pe 
21.2. klo 19 Tuomiokirkossa.
Konsertissa esiintyvät Hen-
na-Mari Sivula, soprano, Pé-
ter Marosvári, urut ja tenori 
sekä Elias Niemelä, urut. Ko-
lehti Yhteisvastuulle. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo
Diakonian aamu ti 18.2. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille 
klo 9–11. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 19.2. klo 11, Hei-

nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 20.2. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
20.2. klo 9–11, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 13.2. 
ja 20.2. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Pyhäkoulu su 16.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennailmoittautumista ei ole 
ja toiminta on maksutonta.
Heinätorin perhekerho ti 
18.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 20.2. klo 
15, Heinäpään seurakunta-
talo. Ilmoittautuminen las-
ten ohjaaja Tea Lakkalalle 
p. 050 5207757 tai tea.lakka-
la@evl.fi 

Nuoret
Nuorten avarit ke 19.2. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo/Monitoimisali. Vapaata 
oleskelua parhaassa seuras-
sa! Näissä iltamissa ei turhaan 

tarvitse suorittaa, kerrankin 
on lupa vain olla. Löytyy niin 
pelejä kuin tilaa loikoiluunkin. 
Seurakunnan tyylille tyypilli-
sesti tyhjin vatsoin ei tarvitse 
kenenkään olla. Nuorten toi-
veiden mukaisesti voidaan jär-
jestää myös erilaisia teemail-
toja, esim. pizzan tai leffo-
jen merkeissä. Nyt on niin isot  
screenit, että huh huh. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus. 20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
ja 20.2. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Lisätie-
toja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta p.040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
13.2. ja 20.2. klo 12.30, In-
tiön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-

nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Runokilpailu Yhteisvastuu-
keräyksen vuoden 2014 tee-
masta: ”Hyvä kuolema”. Ks. 
ilmoitus.
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.
Kaatuneitten omaiset ma 
17.2. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Virsilauluilta ti 18.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä armosta.
Silmukka ke 19.2. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikon käsityö- ja askar-
telupiiri, jossa tehdään mo-
nenlaista myytävää lähetyk-
sen hyväksi. Anna-Mari Heik-
kinen.

Runokilpailu 
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 
teemasta: ”Hyvä kuolema” 
Kilpailuaika: 2.2.–15.3.2014 

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. 

Lisätietoja antaa:
Heidi Karvonen, p. 040 574 7091, heidi.karvonen@evl.fi.

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.

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.

Toivevirteni -yhteislaulutilaisuus 
torstaina 27.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Laulutilaisuus yhteisvastuun hyväksi. 
Mukana tunnettuja oululaisia. 
Kolehti yhteisvastuulle, tervetuloa laulamaan! 

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 16.2. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Musiikkimatineassa laulaa tuomiokirkkoseurakunnan 
Katedraalikuoro. Tervetuloa! www.virtuaalikirkko.fi

Perheleiri 
kouluikäisten lasten perheille 
to–ma 17.–21.4. klo 13 Juuman leirikeskuksessa.

Tervetuloa pääsiäisenä viihtymään, rauhoittumaan, 
liikkumaan ja lepäämään Juuman luonnon kauniisiin 
maisemiin. Leirille saavutaan omin kyydein oman aika-
taulun puitteissa ennakkoilmoittautumisten mukaan.
Leirin hinta on alle 4 v. 0 €, aikuiset 1 vrk 22 €, 2 vrk 
40 €, 3 vrk 62 € ja 4 vrk 84 € sekä lapset 4–18 v. 1 vrk 
16 €, 2 vrk 27 €, 3 vrk 43 € ja 4 vrk 54 €. Hinta sisältää 
majoituksen, ruokailut, leirinohjelman Juumassa ja va-
kuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Lisätietoja Mono Kuoppala, p. 040 5747 124 ja Jone 
Heikinheimo, p. 040 7379 643.

Heinätorin seurakuntatalolla 
16.2. klo 14 messun 

jälkeen juodaan 
vahtimestari 

Juha Saastamoisen 
läksiäiskahvit.

J. Jyrä akustisesti
 

Mies ja kitara lauantaina 1.3. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.2.2014

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
Messu su 16.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä. Lauluryhmä. Kirkko-
kahvit. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan Radio Dein kautta, 
106,9 MHz.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 13.2. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa ja 
to 20.2. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Raamattupiiri ke 19.2. klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 13.2. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 27.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. Toi-
veita voi esittää kanttoreil-
le 13.2. saakka sähköpostilla 
tai tekstiviestillä: hannu.nie-
mela@evl.fi, p. 040 5471 660 
ja laura.raiha@evl.fi, p. 040 
5818 974. Arpajaiset Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 21.2., 28.3., 
25.4. ja 23.5. sekä Kellon srk-
kodilla pe 14.3., 11.4., 9.5. ja 
30.5. Maksuton lapsiparkki 
on avoinna klo 9–12 välise-

nä aikana ja se on tarkoitet-
tu kaikille haukiputaalaisil-
le lapsiperheille. Lapsipark-
kiin pitää ilmoittautua edel-
liseen keskiviikkoon mennes-
sä, p. 045 6577 426. 
4-vuotissynttärit su 16.2. 
klo 13 srk-keskuksessa tam-
mi-kesäkuussa syntyneille. 
Lisätietoja Outi Palokangas  
p. 040 5471 472 tai outi.pa-
lokangas@evl.fi.
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 14.2. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
RaJu-ilta ke 19.2. klo 18.30 
Wirkkulassa. 

Seniorit
Seurakuntakerho ma 17.2. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-

talolla, ke 19.2. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 20.2. klo 13 
srk-keskuksessa. Kyydityk-
set niille, jotka muuten eivät 
pääse, varattava p. 044 7310 
232 maanantaisin klo 9–11 
tai kerhossa.

Muut menot
Juttukahvila ke 19.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Vieraana kuntoutusohjaa-
ja Pirjo Tenno kuulokeskuk-
sesta.
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 16.2. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: ompeluseu-
rat pe 14.2. klo 18.30 Eeva ja 
Kari Kaunisto, Saarikankaan-
tie 2, Ulla ja Juha Hartikka, 
Arolankuja 41, seurat su 16.2. 
klo 17 ry:llä. 

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa Mari Tuokkola, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Messu su 16.2. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Mari 
Tuokkola, avustaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 20.2. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa vain 
maanantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 17.2. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 17.2. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. 
Aterian hinta 3 €.
Työttömien ja 
pienituloisten 
aamupuuro ma 
17.2. klo 10–11 
Kolamäen kerho-
huoneella.
Diakoniapiiri ma 
17.2. klo 13–14.30 Jää-
lin kappelilla. Kädentaidon-
ryhmä.
Porinapiiri ma 17.2. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 
Hengellinen keskusteluryh-
mä.
Naisten kasvuryhmä ti 18.2. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Naisten saunailta to 20.2. 
klo 18–20 Suvelan saunalla. 

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoroa ei ole 13.2. To 
20.2. harjoitukset normaalis-
ti Jäälissä klo 18.30.
Ruskakööri pe 21.2. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.

Musiikki ja kulttuuri
Kuorokavalkadi to 27.2. klo 
18 Seurakuntakeskuksessa 
Yhteisvastuun hyväksi. Tilai-
suus alkaa kahvituksella ja 
arpojen myynnillä. Varsinai-
nen ohjelma alkaa klo 18.30. 
Tilaisuudessa laulaa useita 
kiiminkiläisiä kuoroja. Terve-
tuloa kuuntelemaan ja laula-
maan!

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaina 
13.2. ilta perheille klo 18–20. 

Perhekahvilat Kirk-
kopirtillä tiistaisin 

klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelil-
la perjantaisin 
klo 9.30–11.
Esikkoryhmä 

tiistaina klo 10–
12 Jäälin kappeli.

Lastenparkki Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
12.30–15. Ilmoittautumiset 
parkkiin ma–ke klo 8–11.30, 
p. 0400 835 374 / lastenoh-
jaajat.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
16.2. klo 12.

Yhteis-
vastuumyyjäiset 

ke 19.2. klo 18 
Huttukylän 

nuoriso-
seuralla.

Nuoret
Nuorten ilta Jäälin kappelin 
nuorten tilassa ti 18.2. klo 
19–20.30.

Lähetys
Yhteiskristillinen raamattu- 
ja rukouspiiri ti 18.2. klo 18 
Jäälin kappelilla. Kahvitarjoi-
lu. Lämpimästi tervetuloa yh-
teisen asian äärelle.

Muut menot
Yhteisvastuumyyjäiset ke 
19.2. klo 18 Huttukylän nuo-
risoseuralla os. Koitelinkos-
kentie 720. Myytävänä mm. 
kotona leivottua leipää. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Rauhanyhdistys: su 16.2. 
klo 17 vuosikokous ja seurat 
ry:llä, Risto Lohi.
Siioninvirsiseurat su 16.2. 
Jäälin kappelissa jumalanpal-
veluksen jälkeen n. klo 14.30.

Syntymäpäiväsankareille 
Hyvä tänä vuonna 70, 75, 80 tai 85 vuotta 
täyttävä seurakuntalainen.

Meillä on ilo kutsua Teidät ja läheisenne yhteiseen 
syntymäpäiväjuhlaan. Tilaisuus pidetään to 15.5. klo 
17–18.30, Jäälin kappelilla (Rivitie 9). Tilaisuus alkaa 
messulla, jonka jälkeen on juhla ja kahvitarjoilu. Lä-
hetämme teille henkilökohtaisen kutsun kevään ai-
kana. Kutsussa on tarkemmat ohjeet ilmoittautumi-
sesta ja yhteystiedoista.

”Ystäväni on kuin villasukka” 
-ilta perheille 
torstaina 13.2. klo 18–20 Jäälin kappelilla.
 
•  kirpputoripöytä (josta tuotto menee 
 kokonaisuudessaan Yhteisvastuulle. 
 Voit lahjoittaa myös itse pöytään myytäviä tuotteita). 
•  yhteisvastuutuotteita ja arpoja
•  hiljentymistä
•  laulua ja leikkiä
•  pientä iltapalaa. Tervetuloa.
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Martinniemen 
talvitapahtuma 
lauantaina 22.2. klo 11–13 Martinniemen srk-kodilla. 

Ohjelmassa ulkoleikkejä, poniratsastusta (pakkasra-
ja -20 C), kasvomaalausta, onnenpyörä ja lelunvaih-
topöytä, ota vaihtolelu mukaan. 
Vieraaksi saapuu klo 12.30 konsertoimaan 
Pallomerimies. 
Myytävänä hernekeittoa 5 €/ l ja laskiaispullia 1 €/ 

kpl, makkaraa, arpoja ja Yhteis-
vastuutuotteita. 

Ennakoidut herne-
keitto- ja pullava-
raukset Laila Juntil-
le, p. 040 8668 319, 
laila.juntti@evl.fi  
ke 19.2. mennessä. 
Tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen. 

Kellon 
talvi-

tapahtuma 
lauantaina 22.2. 

klo 11–13 
Kellon srk-kodilla. 

Kahviosta jauhelihakeittolounas ja 
pullakahvit. Onnenpyörä, kasvomaala-

usta, askartelua ja arvontaa. 
Pallomerimies esiintyy klo 11–11.30. 
Poniratsastusta klo 11.30 alkaen 
(pakkasraja -20 C). 
Ulkona myös makkaramyyntiä 
ja ulkoleikkejä. 
Tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen.

Nuorten toteuttama 
Yhteisvastuu-ilta 
lauantaina 22.2. klo 17 
seurakuntakeskuksessa. 

Ohjelmassa gospelbändi AHAVAH, nuorten 
gospelbändi säestää toiveveisuja, tanssiesitys ja 
tarjoilua. Pääsylippu 5 € Yhteisvastuukeräykseen.



17   Nro 6     13.–20.2.2014

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 16.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 

Perhejumalanpalve-
lus su 16.2. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Toimit-
taa Maija Konttinen, 
avustaa Marjaana Lassi, 
kanttorina Riitta Piippo. 
4-vuotissynttärit. 

Messu su 16.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Juha Soranta. 
Messu su 16.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu su 16.2. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 16.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti Hiljaisuuden ret-
riittien ja hengellisen ohjauk-
sen sekä seurakuntien hen-
gellisen elämän tukemiseen, 
Hiljaisuuden Ystävien kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 13.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 13.2. ja 20.2. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 13.2. ja 18.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat: to 13.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli, pe 
14.2. klo 18, Kastellin kirkko 
ja klo 19, Maikkulan kappeli
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 14.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 16.2. klo 
14, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
19.2. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiri lukevaisille uteli-
aille ke 19.2. klo 18, Kastel-
lin kirkon pappila. Puhum-
me kahdesta mielenkiintoi-
sesti toisiaan täydentävis-
tä romaaneista: Kati Hiek-
kapellon Kolibrista ja Melin-
da Nadj Abonjin romaanista 
Kyyhkysten lähtö.
Hengellisten laulujen ja vir-
sien ilta ke 19.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Kanttorina Ilk-
ka Järviö ja Kastellin kirkko-
kuoro.

Diakonia
Aamupuuro to 13.2. ja 20.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
17.2. 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.
Raitin remmi ma 17.2. klo 13, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 17.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 18.2. klo 

14, Maikkulan kappeli. 
Melko Nuoret Naiset ke 
26.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Hanna-ryhmä to 13.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 18.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 19.2. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.  Aloitamme Karjasillan 
seurakunnan lähetystyön 
oman käsityöpiirin, tule te-
kemään käsitöitä itselle tai 
lähetystyölle. Kehitetään yh-
dessä toimiva sapluuna. En-
simmäisillä kerroilla suunni-
tellaan ja tietenkin neulo-
taan - ota omat langat ja pui-
kot mukaan. Teetarjoilu.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden puuhaillat ke 
19.2. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tervetuloa koko 
perheen voimin Pyhän An-
dreaan kirkolle perheiden 
puuhailtoihin. Puuhaillois-
sa on tarjolla mukavaa teke-
mistä ja yhdessäoloa lapsil-
le, vanhemmille, mummoil-
le, papoille ja kummeille. Il-
lan aluksi kokoonnumme yh-
teiseen hartauteen ja illan 
päätteeksi yhteiselle iltapa-
lalle. Tule puuhailemaan ja 
tutustumaan tuleviin perhe-
tuttuihin!
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Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Kastellin kirkko 
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Seurakuntakerho ti 18.2. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
mummonkammari. 
Eläkeläisten kerho to 20.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri Pikku-Syöt-
teellä Pudasjärvellä ma–to 
24.–27.3. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Tämmönen tommonen yh-
teen soppii – Erilaiset tem-
peramentit parisuhteessa 
to 20.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 14.
Yhdessä Jumalan edessä il-
ta to 26.2. klo 18 Kaukovai-
nion kappeli. Sinä, joka olet 
kiinnostunut uskon asioista 
ja haluat löytää Jumalan lä-
heisyyttä elämääsi: tule viet-
tämään iltaa yhdessä Juma-
lan edessä. Aluksi tarjolla on 
iltapalaa, jonka jälkeen il-
ta jatkuu vapaamuotoises-
ti mm. musiikin, lyhyen ope-
tuksen ja rukouksen merkeis-
sä. Voit tulla iltaan keskuste-
lemaan ja vaihtamaan aja-
tuksia tai halutessasi vain hil-
jentymään ja kuuntelemaan. 
Iltaan ei tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon. Tervetuloa 
mukaan!

Vapaaehtoiseksi 
pääsiäisnäytelmään 
7.–11.4. Karjasillan kirkolla toteutetaan pääsiäisnäytel-
mä, jossa seurataan Jeesuksen viimeisiä elämänvaiheita 
Raamatun kertoman mukaisesti. Näytelmässä kuullaan 
ja koetaan Jeesuksen omia sanoja ja hänen ystävien-
sä kertomuksia ensimmäisen pääsiäisen tapahtumista. 
Näytelmään kutsutaan viikon aikana 4–9-vuotiaita lap-
sia aamu- ja iltapäivisin. Yhtenä iltana tarjotaan mah-
dollisuus myös kaikille muille näytelmän seuraamiseen. 
Tämän lisäksi kierrämme perjantaina seurakunnan alu-
een palvelutaloissa. 
Rooleja ja tehtäviä voi vastaanottaa niin kahvinkeittä-
jästä enkeliin, opetuslapseen kuin lavastajaankin. 
Kokoonnumme ensimmäisen kerran torstaina 20.2. klo 
18, Karjasillan kirkolla. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan toteuttamaan pääsiäis-
näytelmää, jossa saat olla mukana kertomassa kristit-
tyjen tärkeimmästä sanomasta lapsille, nuorille, van-
huksille ja aikuisille!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
seurakuntapastori Mirjami Duttonille 
p. 044 3161 473, mirjami.dutton@evl.fi.

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 26.2. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Aiheena on: Eteenpäin elämässä, luottaen tulevaisuu-
teen. - Aikuisten kertomuksena Lootin vaimo ja lapsilla 
Nooa. Lattiakuvailloissa rakennamme kaksi lattiakuva-
kertomusta, lasten- ja aikuisten kertomuksen. Molem-
missa kertomuksissa on sama aihe, lasten kertomus to-
teutetaan käyttäen yksinkertaisempaa kieltä. Lattiaku-
vakertomuksissa on tärkeää yhteinen kokemus ja raa-
matunkertomusten siirtäminen tähän päivään ja tä-
hän hetkeen, jokaisen osallistujan omaksi kokemuksek-
si. Kertomuksen jälkeen nautimme yhdessä iltapalaa. 

Sururyhmä 
keskiviikkona 12.3. klo 17 Maikkulan kappeli. 

Sururyhmä on keskusteluryhmä, jossa voit jakaa ko-
kemuksiasi, tunteitasi ja ajatuksiasi samanlaisessa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa. Ohjaajina diakonissat 
Päivi Rahja ja Anu Kontio. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.2. mennessä: 
Anu Kontio, p. 040 5747 162 tai anu.kontio@evl.fi.

Melko Nuoret 
Naiset 
keskiviikkona 26.2. klo 18 
Maikkulan kappelissa. 

Illan teemana Perhe ja suku – Voimavara vai kipupiste? 
Oletko kuullut yleistyksiä ison perheen ihanuudesta tai 
rasittavuudesta? Entä onko pienessä perheessä, jopa 
ainoana lapsena, kasvaminen aina suru? Onko uusper-
he lähtökohtaisesti rikkinäinen? Ajatuksia ja keskuste-
luja, perheestä ja suvusta, alustaa pastori Satu Kreivi-
Palosaari. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!

Eläkeläisten leiri 
ma 24.–27.3. Pikku-Syötteellä Pudasjärvellä. 

Lähde mukaan eläkeläisten leirille Pikku-Syötteelle Pu-
dasjärvelle ulkoilemaan, hiljentymään ja nauttimaan 
upeasta luonnosta! 
Etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset. 
Leirin hinta on 125 € sisältäen matkat, majoituksen 2 
hengen huoneissa, ruokailut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut.seurakunnan jäsenille. Lasketteluliput 
omaan piikkiin. 
Ilmoittautuminen 28.2.2014 mennessä, p. (08) 5313 200 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirillä mukana diakoniatyöntekijät Sirpa Kemppainen, 
p. 040 5747 163 ja Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035.

w w w. p ik ku s yo t e . f i

Kristillinen meditaatio 
hiljentää Karjasillalla
Karjasillan kirkolla hil-
jennytään kevään aika-
na torstaisin 20.2. alkaen 
kello 16.15 noin puoli tun-
tia kestävään kristilliseen 
meditaatioon. 
Meditaatio on hiljaista tai 
ääneen tapahtuvaa Raa-
matun sanojen tai luku-
kappaleiden mietiskelyä. 
Se voi olla myös rukous-
meditaatiota, jossa vii-
vytään Jumalan edessä. 
Myös kehollisuus voidaan 
ottaa meditaatiossa huo-
mioon.
Toive kristillisen meditaation järjestämisestä on tullut 
seurakuntakuntalaisilta ja he ovat mukana myös ohjaa-
massa tuokioita vuorollaan. 
Kristillisen meditaation ryhmä on vapaa, se ei vaadi 
sitoutumista. Ryhmään voi tulla koska tahansa, myös 
kesken kauden.
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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 13.–20.2.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Pertti Puti-
la, kanttorina Lauri Nurkka-
la, Oulun eläkeliiton kuoro, 
johtaa Ahti Sepp. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
16.2. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko.
Perhehartaus su 16.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala, lapsikuoro Mido. 
Kirkkokahvit. 4-v. synttärit.

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 17.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 18.2. klo 
9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.
Diakoniailta Seppo Alatalol-
la ke 19.2. klo 18–21, Seppo 
Alatalo. 
Diakoniapiiri to 20.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Lähetys
Piispankamari pe 14.2. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 17.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ti 18.2. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Tule kuulemaan terveiset 
Pipliaseuran työstä.

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

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 16.2. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Minna Sal-
mi,  kanttori Tuomo Kangas. 
Taivalkoski 1-rippikouluryh-
män jp.

Hartauselämä
Hartaus to 13.2. klo 11.30, 
Teppola. Mari Flink
Hartaus ke 19.2. klo 13.30, 
Salonkartano. 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.

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu su 16.2. 
klo 10, Oulunsalon kirkko. 
Messupyhäkoulu on pyhä-
kouluhetki lapsille saarnan 
aikana kirkon morsiushuo-
neessa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 13.2. ja 20.2. klo 
9–10.30. 
Perhekerho Repussa ti 18.2. 
klo 9.30–11, seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
18.2. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 13.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Riit-
ta Markus-Wikstedt, Jukka 
Joensuu.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
19.2. klo 12, Kauppiaantie 5. 
Jukka Joensuu, Tuomo Kan-
gas.
Seurakuntakerho to 20.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Sau-
li Tuuli. 

Lähetys
Lähetysilta ke 19.2. klo 18, 
Kauppiaantie 5.  Ks. ilmoitus.

Musiikki ja kulttuuri
Löysin lähteen su 16.2. klo 
19–20.30, Oulunsalon kirkko. 
Valoa kohti; Runoa ja musiik-
kia runot Oulun seudun lau-
sujat: Kyllikki Lantto, Helle-
vi Pirttisalo ja Anja Salo mu-
siikki: Tuomo Kangas urut ja 
nokkahuilu.

Varhaisnuoret
1.–6.-luokkalaisten Puuha-
kerho to 13.2. klo 16–17, Yli-
kiimingin kirkonkylän ala-
koululla. Kerho kokoontuu 
joka toinen torstai (paritto-
mat viikot).

Seniorit
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. Lau-
lamme yhteislauluja, säes-
tää Lauri Nurkkala. Puhe Ilk-
ka Mäkinen. Mukana Pilke-
kuoro, johtaa Raija Ranua. 
Kahvia ja arpojen myyntiä. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

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

Porinakerho ma 17.2. klo 10, 
Vanhusten rivitalon kerho-
huone. 
Porinapiiri ma 17.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 17.2. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 17.2. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 

Kuorot ja kerhot
Laulukerho to 13.2. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulukerho to 20.2. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-

talo. 
Aikuisten laulukerho to 
20.2. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 20.2. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459. 

Muut menot
Fransupiiri ti 18.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Laskiaistapahtuma 
torstaina 27.2. klo 17 Myllyojan seurakuntatalolla. 
Tarjolla hernekeittoa ja laskiaispullia (aikuiset 5 €, lap-
set alle 15 vuotta 2,5 €). Yhteislaulua ja karaokea. Lisäk-
si kasvomaalausta ja arvontaa. 
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle!

Yhteislaulutilaisuus 
keskiviikkona 19.2. klo 17 Myllyojan asukastuvalla. 
Puhe Sanna Jukkola ja kanttorina Lauri Nurkkala. 
Myytävänä arpoja, kahvia ja pullaa. Mukana Pil-
ke-kuoro, johtaa Raija Ranua. Tapahtuman tuotto 
menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tilaisuu-
den järjestää Oulujoen seurakunta.

Hengellisen 
musiikin toivekonsertti

sunnuntaina 23.2. klo 18 Oulunsalon kirkossa

Uusi Ääni/Taru Pisto, Raimo Paaso, laulu,
Johanna Kiviharju, huilu

Ohjelmisto on koottu seurakuntalaisten ehdotus-
ten mukaan: kuultavana virsisovituksia,

 hengellisiä lauluja ja kaunista kirkkomusiikkia. 
Vapaa pääsy, kolehti yv-keräykselle.

Lähetysilta 
keskiviikkona 19.2. klo 18 

Uusissa tiloissa Kauppiaantie 5. 
Pohjois-Pohjanmaan Ev.Lut. Kansanlähetyksen Joose 
Pitkänen kertoo Mordvan kirkon työstä, jossa hän on 

työskennellyt. Pitkäsen perhe työskentelee tällä 
hetkellä Siperiassa. Joosella on tuoreita kuulumisia 

nimikkokohteestamme Mordvasta. Lämpimästi 
tervetuloa kaikki lähetystyön ystävät. Kahvitarjoilu. 

Hiihtolomaleiri 
ma–ke 3.–5.3. Vasamon leirikeskuksessa. 

Hei 1.–6.-luokkalainen, tervetuloa hiihtolomaleiril-
le Vasamon leirikeskukseen! Leirillä ulkoillaan, liiku-
taan, askarrellaan ja hiljennytään. 
Ilmoittautuminen leirille on avoinna 3.-17.2. ajan 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirin 
järjestää Oulujoen seurakunnan varhaisnuorisotyö. 
Leirin hinta on 30 € ja siihen sisältyy bussimatkat, ma-
joitus, ruoat sekä vakuutus Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Leirille järjestetään kuljetus Hintan ja 
Ylikiimingin seurakuntataloista. 
Lisätietoja saat Meriläisen Sarilta, p. 040 5583 294, 
sari.merilainen@evl.fi sekä Perkkiön Tuijalta, p. 044 
3161 451, tuija.perkkio@evl.fi.

w
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LÖYSIN 
LÄHTEEN

Oulunsalon kirkossa
su 16.2.2014 klo 19.

Oulun Seudun 
Lausujat ry /

Oulunsalon seurakunta
Runoa ja musiikkia.

Vapaa pääsy.
Ohjelma 2 € 
yv-keräyksellle.

 
Muut menot

Kirkonkylän ry: Seurat ja 
kolehtimyyjäiset su 16.2. 
klo 16 Jorma Kivirinta, Toi-

vo Määttä. Ti 18.2. klo 18.30 
yhteiset lauluseurat ry.
Salonpään ry: Seurat su 
16.2. klo 16. Vuosikokous to 
20.2. klo 18.30.

S in i k ka L a p p e t e lä in e n

Oulunsalon seurakunnan nuorisotyö 
lahjoittaa kaikkien tänä vuonna 
10 vuotta täyttävien oulunsalolaisten 
puolesta rokotteita Suomen 
Lähetysseuran kautta tukemaan 
kehitysmaissa tehtävää terveystyötä.
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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 16.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Tuira 3 ja 4 -rippi-
kouluryhmät mukana mes-
sussa.
Messu su 16.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Sanna Parkkinen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Iltarippikou-
luryhmä mukana messussa.
Messu su 16.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Niilo Pesonen, saarna Tapa-
ni Ruotsalainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Oulun Rau-
han Sanan Talvipäivät.
Messu su 16.2. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Heikki Jämsä. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Iltamessu su 16.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Tommi Hek-
kala. Messussa Taizé-lauluja 
ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 19.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 13.2. ja 20.2. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
tori Riitta Louhelainen. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
13.2. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmonen, p. 044 
3161 722.
Miestenpiiri ti 18.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Eero 
Pokela.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
19.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

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 13.2. ja 20.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aterian hinta 2€. 
Työttömien ateria pe 14.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 17.2. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aamupala maksuton. 
Juttutupa ma 17.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti.
Diakoniapiiri ma 17.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 19.2. klo 
10, Tuiran kirkko. Aamupala 
maksuton. 
Pateniemen diakoniapiiri to 
20.2. klo 13–14.30, Keräsen 
kodissa. Tervetuloa Patenie-
men ja Herukan diakoniapii-
riin Irja Keräsen kotiin, osoite 
Kanttarintie 19 D 19. Paikal-
la pastori Jukka Kolmonen ja 

diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä, p. 040 5747 145.

Lähetys
Puutyökerho ma 17.2. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Lähetyspiiri ma 17.2. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus. Ko-
koonnutaan parillisilla vii-
koilla Pikku-pirtissä.
Käsityökahvila ti 18.2. 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/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Nuoret
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.
Nuorten Yökahvila pe 14.2. 
klo 19.30–23, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Yökahvilassa va-
paata oleskelua, yhdessä-
oloa, pelailua, pientä tarjoi-
lua, yllärijuttuja. Illat ovat 
päihteettömiä ja energia-
juomattomia. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
OMG -ilta la 15.2. klo 18–19, 
Tuiran kirkko. OMG?! Sitä ih-
metellään kerran kuussa Tui-
ran kirkossa. Illassa on luvas-
sa musiikkia, draamaa, ruko-
usta ja sanaa tutulla rennol-
la otteella. Iltaan kutsutaan 
erityisesti rippikoululaisia ja 
isoskoulutettavia, mutta tie-
tysti kaikki ovat tervetullei-
ta! Illan jälkeen kaakaojatkot 
nuorisotilassa.

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 valmista-
mia myyjäistuotteita. Lisätietoja diakoni Heli Mattila,
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 Paula
Kyllönen, p. 040 7235 880. Lipaskerääjille tarjolla kah-
vit Tuiran kirkolla klo 9–19.

Vauvakahvila 
maanantaina 17.2. klo 9.30–11 Tuiran kirkossa. 
Vauvakahvila on Tuiran alueen lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka, jossa vauvaperheillä on mahdolli-
suus tutustua ja viettää aikaa yhdessä. 
Vauvakahvilassa voi käydä oman
 aikataulun mukaan. 
Tapaamme kerran kuussa 
maanantaisin 
17.2., 17.3., 14.4. ja 19.5. 
seurakuntasalissa. 
Sisäänkäynti kirkon 
pääovesta.

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.

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Pyhän Tuomaan kirkossa
Lauantai 15.2.
klo 12 Aloitusseurat, Vesa Pöyhtäri, Håkan Siggemo
klo 14.30 Seurat, Timo Orre ja Esko Leinonen
klo 17.30 Matkalauluilta, Timo Orre
klo 18.15 Seurat, Håkan Siggemo
klo 20.30 Nuortenilta Toukomettisessä, Timo Orre
Sunnuntai 16.2.
klo 12 Messu, liturgia Niilo Pesonen, 
saarna Tapani Ruotsalainen
klo 13.30 Pyhäkoulu, Einari Törmänen
klo 14.30 Seurat, Håkan Siggemo ja Heino Kouva
klo 17 Seurat, Timo Orre ja Matti Rahja

Hiljaisuuden retriitti 
pe–su 4.–6.4. Juuman leirikeskuksessa. Tervetuloa ke-
väiseen Kuusamon Juumaan hiljentymään hetkeksi hä-
linästä ja kiireestä. Hiljaisuuden retriitissä on mahdolli-
suus hiljentyä pienen karhunkierroksen poluilla tai leiri-
keskuksen rauhassa. Retriitin hinta on 163 €/henkilö, jo-
ka sisältää täysihoidon ja yhteiskuljetuksen. Ilmoittau-
tuminen 26.3. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo.  Retriitin vetävät Tuiran seurakunnan pastorit Juha 
Valppu ja Stiven Naatus, lisätietoja p. 044 3161423 Ju-
ha tai p. 050 3104 990 Stiven.

Pyhän Tuomaan lapsikuoron sääntömääräinen 
vuosikokous pe 21.2.2014 kello 17 Pyhän Tuomaan 

kirkolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Nuorten avarit ti 18.2. klo 
18, Kuivasjärven seurakun-
takoti. Nuorten vapaamuo-
toinen oleskeluilta Kuivasjär-
ven seurakuntakodilla. Mah-
dollisuus pelailla, tutustua 
uusiin ihmisiin, jutella. Tar-
jolla kahvia lisukkeineen, li-
sätietoja vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Nuortenilta to 20.2. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisotila. Il-
ta on teemallinen ja alkaa 
varttikirkolla kirkossa. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 13.2. ja 
20.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa. Kerhossa 
mukana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 13.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kerhos-
sa mukana diakonissa Aino- 
Liisa Ilkko, p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 20.2. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus.
Seniorien laulupiiri to 20.2. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan yhteislaulu-
ja laulupiiriin. Kahvittelua ja 
hartaus. Mukana Pirjo Män-
tyvaara ja Paula Kyllönen.
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Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.2.2014

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 
16.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Nuusa Parkkinen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.2. klo 17 Jaakko ja Liisa 
Holmilla, Vesanpolku 9.
Raamattu- ja rukousilta ti 
18.2. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Saarenkartanon virsiharta-
us to 20.2. klo 14.

Seurakunnissa tapahtuu 13.–20.2.2014

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

Sanajumalanpalvelus su 
16.2. klo 10 Kestilän seu-
rakuntakodissa. Liturgi 
Martti Arkkila, saarna ro-
vasti Niilo Rauhala. Kant-
torina Unto Määttä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja luento An-
na-Maija Raittilan ja Niilo 
Rauhalan virsistä, Niilo 
Rauhala.
Messu su 16.2. klo 13 Py-
hännän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa lapsi-
kuoro. 70-, 75-, 80- tai 
85-vuotiaiden yhteiset 
syntymäpäiväjuhlat. Juh-
lat messun jälkeen. 
Nuorten messu la 22.2. 
klo 18 Pulkkilan seurakun-
tatalossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila. Avustaa Sirkku 
Palola sekä nuorten mu-
siikkiryhmä. 

Erityisdiakonia

KeHitySVaMMaiSet
Perhepiiri to 13.2. klo 12. Ryhmä vanhemmille, joilla on 
kehitysvammainen lapsi.
Keskustelukerho ti 18.2. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Olkkari-ilta ke 19.2. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kehitys-
vammaisille nuorille aikuisille (18–40-v.).

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen viikkomessu to 13.2. klo 15.30, Pal-
velukeskus Runola. 
Lähetyspiiri ma 17.2. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 13.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! 
Opas ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näköpiiri ti 18.2. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen kahvittelun kera näkövammaisille 
ja läheisille. Laulamme Taina Voutilaisen johdolla hen-
gellisiä toivelauluja. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen pihalla. 
Näkövammaisten leiri pe–su 28.–30.3 klo 14.30, Suve-
lan leirikeskus . Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiih-
toa, hiljentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. 
Leiri alkaa perjantaina klo 11 ja päättyy sunnuntaina 
klo 14.30. Leirille tulo ja paluu omin kyydein. Leirin hin-
ta on 38 € ja lapsilta 4–18 v. 26 €. Ilmoittaudu 7.3 men-
nessä mennessä diakonisten erityispalvelujen toimis-
toon, p. 044 3161 552 tai netissä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

PäiHDetyö
Aamukahvihetki pe 14.2. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Perjantaisin klo 9–10. Taka-Lyötyn katu 4, 2. 
kerros. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 14.2. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. Perjantaisin klo 13–15 Taka-Lyötyn katu 4, 2. ker-
ros Kirkkomuusikko Taina Voutilainen laulattaa.
Tavoiteryhmä ma 17.2. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. Maanantaisin klo 14.30–16. Taka-Lyötyn katu 
4, 2. kerros. Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa 
kipuileville miehille ja naisille. 

English Service on Sunday 16th of February at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 16.2. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 20.2. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys

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

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

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

Jeesuksen vertaukset pe 14.2. klo 12–13, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja. Viinitarhan työmiehet, teologi-
harjoittelija Ville Järvinen.

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Nuorten aikuisten raamis to 13.2. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 
Kahavila Kolomio pe 14.2. klo 16.30 Keskustan seura-
kuntatalo, monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, ru-
pattelemaan ja halutessasi askartelemaan!
Tuomioklubi pe 14.2. klo 18 klo 19–24, Keskustan seu-
rakuntatalo. Nuorten aikuisten yökahvila Tuomioklu-
bi joka toinen perjantai, parittomilla viikoilla. Ilta sisäl-
tää keskustelua, rentoa yhdessäoloa, herkkuja ja mu-
siikkia. Tervetuloa! 
Lenkkiryhmä to 20.2., Keskustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa keskustan seurakuntatalolta torstai-
sin parillisilla viikoilla. Käymme tunnin reippailulla, jon-
ka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartaudesta. Ter-
vetuloa!

JärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
13.2. klo 19, Annaleena Peltoniemellä, Kaukovainiolla, 
os. Vaskitie 1 A 20. 
OPKOn opiskelijailta la 15.2. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Luomiskertomus, Mika Pouke.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 17.2. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Vesa Salo: Mitä rak-
kaus on?
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 19.2. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Luther, Pasi Palmu.
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 20.2. klo 19, Paik-
ka: Teemu ja Mari Lindelä, Hiidentie 2 G 91, Puolivälin-
kangas. Tyyne Louhimaa. 

Ystävänkammari ke 19.2. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 18.2. klo 11 Rauha ja 
Einari Seppäsellä Rantalassa.
Mäläskänkylän diakoniapii-
ri to 20.2. klo 12 Anja ja Aimo 
Kurkisella.
Diakoniapiiri to 20.2. klo 18 
Sirkku Palolla, Hytintie 5, Py-

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.

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla.

Kastettu: Kiira Sirke 
Sofia Niskala (Pulkkila).
Kuollut: Laura Annikki 
Lampela 84 (Rantsila).

Kisa-
katsomo

Tule katsomaan olympialähetyksiä porukalla
Keskustan seurakuntatalon monitoimisaliin. 

Kisakatsomot ovat alkoholittomia. 

Miesten jääkiekko FIN –CAN
sunnuntaina 16.2. klo 19–21

Mäkihypyn joukkuekisa
maanantaina 17.2. klo 18.30–21.30

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

sekä Yhteisvastuukeräykseen. 

 

 Sunnuntaina 23.2. klo 18.30 
Kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää –tilais. 
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6)  

 
 

Aihe: SOVINTO 

Ohjelmassa:  
Terveisiä Ugandasta, Ari Kauppila 
Terveisiä Kolarin rukouskonferenssista, Mats Sundfors 
Rukousta. Musiikissa Heikki Jämsä ja Keijo Salmela. 
Olet lämpimästi tervetullut!   

 
 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

                                                                                               ja Karjasillan seurakunta 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 
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p. 044 7750 603
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Messu su 16.2. klo 10 
srk-talossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

häntä. 
Ehtoollishartaus pe 14.2. klo 
13 Koivulehdossa, pe 14.2. 
klo 14 Pohjantähdessä sekä 
pe 14.2. klo 14 Vaarintalossa 
ja Ainolassa. 
Seurakuntakerho ti 18.2. klo 
12 Väinölässä, 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 Py-
hännän srk-talossa ja ma 17.2. 
klo 10 Pulkkilan kerhotilassa.  
Ma klo 10 Nuppulassa ja ke 
klo 10 Kestilän kerhokodis-
sa. Pulkkilan kerhossa me&i-

Syntymäpäiväsankari
tänä vuonna 70, 75, 80 tai 85 vuotta täyttävä 

seurakuntalainen, syntymäpäiväjuhlia 
järjestetään seuraavasti:

Kestilä: su 23.2.klo 13 seurakuntakodissa, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 17.2. p. 040 5528 989.

Piippola ja Pulkkila: su 2.3. klo 13 Piippolan 
seurakuntakodissa, ilmoittautuminen viimeistään 

ma 24.2. 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.
Sanan ja lähetyksen ilta to 
13.2. klo 18.30 srk-talossa.
Ystävyyden talo ystävänpäi-
vänä pe 14.2. klo 10 srk-ta-
lossa.
Lapsiparkki ke 19.2. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 19.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 19.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 20.2. klo 10 
srk-talossa. 
Oman ryhmän rippikouluil-
ta to 20.2. klo 18 srk-talossa, 
ulkoläksynä uskontunnustus.
Seurakunta mukana kunta-
laisten hyvinvointipäiväs-
sä la 22.2. klo 10–14 koululla.
Leiri 1.–4.-luokkalaisille 15.–
16.2. Siikajoen pappilassa. Li-
sätietoja Pekka Siitonen, p. 
040 5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 14.2. 
klo 19 raamattuluokka 5-6 
lk Myllynen ja 7.–8.-lk T&I 
Kämäräinen. Su 16.2. klo 12 
pyhäkoulu I A&E Kämäräi-
nen II Kivilompolo III Nikola 

ja seurat klo 15.30 Lumilyh-
dyssä. Ma 17.2. klo 19 mieste-
nilta ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ma, ti, ke ja to klo 17–18.30. 
To 20.2. klo 13 varttuneiden 
kerho Hirvasniemellä.

Kastettu: Noomi Amalia
Hirvasniemi, Eevert 
Johan Petteri Pikkarainen.
Kuollut: 
Enne-Liisa Kauppi 64.

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.

myyjä Anne Aarnio esittelee 
kevät- ja kesävaatteita naisil-
le ja lapsille.
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Kestilä: Alueellinen raa-
mattuluokka pe 14.2. klo 19 
ry:llä. Seurat su 16.2. klo 13.15 
Pihlajistossa. Pulkkila: Pyhä-
koulu su 16.2. klo 12 ja seu-
rat su 16.2. klo 19 ry:llä, Ju-
ha Isomaa. Pyhäntä: Vuosi-
kokous ja seurat su 16.2. klo 
16 ry:llä. Lauluseurat ke 19.2. 
klo 18.30 Anna-Mari ja Antti 
Kamulalla. Rantsila: Ompelu-
seurat pe 14.2. klo 19 ja vuo-
sikokous su 16.2. klo 13 ry:llä. 

Yhteisvastuukahvila 
Luukulla (Luovontie 139) 

torstaisin klo 12–15 
alkaen 13.2. 

Tervetuloa 
kahvittelemaan.

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 hyväk-
si. Tarjoilu alkaa puoli tuntia ennen alkamisaikaa. 
Piippola: su 16.2. klo 18 Marja-Leena ja Unto Määt-
tä, Nuorisoseurantie 116, Merja Jyrkkä, Unto Määttä 
ja Paula Petäjäjärvi.
Piippola: ma 17.2. klo 18 Kairanmaan talo, Leskelä, 
Merja Jyrkkä, Veijo Kinnunen ja Paula Petäjäjärvi. 
Kestilä/Hyvölänranta: to 20.2. klo 18.30 Helena ja Mat-
ti Kilpelänaho, Kärkelänperäntie 249, Saila Karppinen, 
Arja Leinonen ja Eeva-Liisa Kekkonen.
Pulkkila: su 23.2. klo 15 Laakkolan kylätalo, Martti Ark-
kila, Veijo Kinnunen ja Paula Petäjäjärvi.
Pyhäntä: su 23.2. klo 18 perhekoti Kuurankukka, Huol-
totie 5, Saila Karppinen, Veijo Kinnunen ja Sirkku Pa-
lola.
Rantsila: ke 26.2. klo 18 Rantsilan seurakuntatalo, 
Rantsilanraitti 10, Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Ee-
va-Liisa Kekkonen.
Sipola/Vorna: su 2.3. klo 18 Rosenbergillä, Sipolantie 
25, Martti Arkkila, Arja Leinonen ja Kirsti Hakkarainen.
Pyhäntä/Lamujoki: su 2.3. klo 18.30 Tuula ja Juhani 
Pirttisalo, Lamujoentie 46, Merja Jyrkkä, Veijo Kinnu-
nen ja diakonissa.
Kestilä: to 6.3. klo 13.30 Kehitysvammaisten asuntola, 
Hakatie 4 as 3-5, Martti Arkkila, Unto Määttä ja Kirs-
ti Hakkarainen.
Pyhäntä/Tavastkenkä: pe 7.3. klo 12 Marja-Leena ja 
Matti Kemppainen, Myllykoskentie 4, Martti Arkkila, 
Unto Määttä ja diakonissa.
Kestilä: to 3.4. klo 18 Anni Määttä, Lepolantie 3, Sai-
la Karppinen, Arja Leinonen ja Eeva-Liisa Kekkonen. 
Pulkkila: su 6.4. klo 13 Rauhanyhdistys, Yrittäjäntie 7, 
Merja Jyrkkä, Unto Määttä ja Kirsti Hakkarainen.
Rantsila/Mankila: su 6.4. klo 18.30 Arja ja Eero Leino-
nen, Koskenkankaantie 36, Saila Karppinen, Arja Lei-
nonen ja Eeva-Liisa Kekkonen.

Nepalilainen ateria 
tiistaina 25.2. klo 18.30 Piippolan seurakuntakodilla.
Aterian hinta 10 €/ henkilö, alle 12-v. 5 €. Aterialle ilmoit-
tautumiset viimeistään pe 21.2. p. 040 5528 989 tai sii-
kalatva@evl.fi. Aterian jälkeen n. klo 19.30 alkaen Kirsti 
Kirjavainen kertoo työstään Nepalissa. Tähän osioon ei 
tarvitse etukäteen ilmoittautua.

Vuokrattavana
Siikalatvan seurakunnalla on vuokrattava 61 m2 huoneis-
to Oulussa. Aino ja Pekka Mankisen testamentin mukai-
sesti ensisijalla ovat kestiläläiset nuoret opiskelijat. Vuok-
ra 600 €/ kk. Yhteydenotot tarmo.myllykoski@evl.fi tai 
p. 0400 164 675.

Raamattuluentosarja 
tiistaina 18.2. klo 19 Pyhännän seurakuntatalossa.
Aiheena Aamoksen kirja. Luennoitsijana kirkkoherra, 
teologian tohtori Pauli Niemelä.

Yhteisvastuu-
sählyturnaus 
Hailuodon seurakunta haastaa yrityksiä, 
yhdistyksiä ja ystävä- ja peliporukoita 
sählyturnaukseen la 15.3. liikuntahallille. 
Peliporukassa pitäisi olla vähintään 5 henkilöä. 
Osallistumismaksu 30 €/ porukka.  
Ilmoittautumiset ja lisätietoja turnauksesta: 
Marja, p. 040 7430 382.
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Seurakunnissa tapahtuu 13.–20.2.2014

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Aamupuuro pe 14.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Puuroaa-
miainen tarjolla eurolla, ter-
vetuloa syömään ja juttele-
maan! 
Ystäväilta guatemalaisit-
tain pe 14.2. klo 18–20 seu-
rakuntatalolla. Tule yksin tai 
yhdessä.
Lähetysvintti ma 17.2. klo 
12.
Perhekerho ti 18.2. klo 9.30 
–11 seurakuntatalolla. Eila 
Kilpeläinen yhteisvastuuasi-
alla. Ari laulattaa.
Perhekerho ke 19.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa, lastenohjaaja Ari lau-
lattaa.
Seurakuntakerho ke 19.2. 
klo 12 seurakuntatalolla, ro-
vasti Markku Niku vierailee.
Nuorten kuoro Celeste ke 
19.2. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 19.2. klo17 
seurakuntatalolla.
Tukihenkilöilta ke 19.2. 18 
pappilan kahviossa, muka-
na Diakonissa Marika Kamps
Kirkkolaulajat ke 19.2. klo 

Kastettu: Aisla Helmi Katariina Isomaa

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 16.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg ja Kimmo He-
lomaa, kanttorina Han-
na Korri, avustamassa Ke-
donperän vapaaehtoiset. 
Lions clubien kirkkopyhä. 
Lionit tarjoavat kirkkokah-
vit messun jälkeen. 
Vauvakirkko su 16.2. klo 
15 kirkossa. Katso ohei-
nen mainos!

Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 19.2. 
klo 19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 19.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 20.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 20.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 20.2. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Taksikyyditys klo 12.15 Kes-
kustan srk-talolta.
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. Gospel-
jumalanpalvelus to 20.2. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Kastetut: Oliver Matias Lei-
nonen, Severi Eemil Puoskari, 
Noel Paavo Johannes Korkat-
ti, Aleksis Juhani Aaron Hut-
tunen, Viivi Maria Haakana, 
Lianna Amanda Lesonen.
Vihitty: Henry Pekka Johan-
nes Tauriainen ja Suvi Heidi 
Mirjami Muikku. Ari Tapio Ju-

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Askeleet pe 14.2. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 16.2. klo 17 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
(huom. paikka!)
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Iltaperhekerhot kerran kuus-
sa torstaisin klo 17.30–19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa: 
27.2. Talvista ulkoilua, 27.3. 
Musiikki-ilta ja 24.4. Luon-
toilta. Jokaiseen iltaperhe-
kerhoon on erillinen ilmoit-
tautuminen www.kempe-
leenseurakunta.fi/ilmoittau-
tuminen.  
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 19.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Vuo-
sikokous harjoitusten yhtey-
dessä.

18.30 seurakuntatalolla. 
Nuortenilta to 20.2. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 21.2. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Partio: Pe 14.2. Ruoktujohta-
jien kokous Partiotoimistossa 
klo 17–18. Lippukunnan halli-

tus Partiotoimistossa klo 18-
20. Ti 18.2. Ruoktu XXXI 14 
leiriläiskokous seurakuntata-
lolla klo 17–18. Lippukunnan 
muistelemis- ja lähetysilta 
seurakuntatalolla klo 18–20. 
Ke 19.2. Mafeking 6./13–14 
klo 18–20.30.  Vj-oppilaat (1. 
vuosi) Paloasemalla ensisam-
mutuskoulutuksessa.  Vj-jat-
ko ja kadetit Kotikololla. Pe 
21.2. Samovaarit Partiokäm-
pällä klo 18–21. Nyyttikes-
tiperiaatteella. Ruoktu XX-
XI 14 talvileiri seikkailijoille, 
tarpojille, samoajille ja vael-
tajille pidetään Siiranjärven 
eräleirikeskuksessa 1.–5.3. Il-
moittautuminen lippukun-
nan kotisivulta saatavalla lo-
makkeella Partiotoimistoon 
tai kirkkoherranvirastoon ti 
18.2. mennessä, jolloin on 
myös leiriläiskokous seura-
kuntatalolla klo 17–18. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuorte-
nilta pe 14.2. klo 18.30 Tar-
ja ja Lauri Ahvenjärvellä ja 

Messu su 16.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, saarna rovasti 
Jorma Kiviranta, avustaa 
Paulus Pikkarainen, diako-
ni Elisa Iso-Junno, kantto-
ri Eija Savolainen. Musiik-
kiavustus Mikko Ahola, 
laulu. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Yhteisvastuutapahtumia 
Yhteisvastuuilta to 13.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Illan teemana saattohoito Suomessa 
ja ihmisoikeudet Guatemalassa. Kahvitarjoilu 
ja arpajaiset. Myynnissä yv-tuotteita. Tervetuloa!

Kevätrieha su 23.2. klo 14–16 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Tapahtumassa esiintyy Taika-Petteri. Ta-
pahtuman avaus ja hartaus on klo 14 salissa, jonka jäl-
keen toimintapisteet avautuvat: jongleeraus, kasvomaa-
laus, onginta, onnenpyörä, askartelu, temppurata, buf-
fetti sisätiloissa sekä hevosajelu ja pulkkamäki ulkona. Va-
paa pääsy. Osasta toimintapisteitä pieni maksu Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Laskiaismyyjäiset pe 28.2. klo 11–14 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.  Myytävänä hernekeittoa, laskiaispullia, kahvia, ar-
poja ja yhteisvastuutuotteita.  Lounas ja kahvila avoinna. 
Musiikkia klo 12 ja 13.

Yhteisvastuukerääjiä lippaiden kanssa:
• Ystävänpäivänä 14.2. Limingan kaupoilla
• Lauantaina 15.2. Tupoksen ABC:llä.
• Tupoksessa asuvat, muualla rippikoulun 
   käyvät keräävät ke 19.2. klo 16.30–19.30 
   Tupoksessa (Kokoontuminen Vanamoon)
• Talvirippikoululaiset keräävät to 20.2. Kirkonkylällä 
   klo 16.30–19.30 (Kokoontuminen seurakuntatalolla)

Soitatko jotain instrumenttia? 

Haluaisitko musisoida yhdessä? 
Kokoamme musiikkiryhmää avustamaan satunnaisesti 
jumalanpalveluksissa. Kokoonnumme to 20.2. klo 18 

Kirkonkylän seurakuntatalolle suunnittelemaan tulevaa. 
Tervetulleita ovat kaikki yhteismusisoinnista 

kiinnostuneet ikään, sukupuoleen tai instrumenttiin kat-
somatta. Mukaan voi ilmoittauttua myös 

osoitteessa vapaaehtoispankki.fi/kempele. 
Lisätietoja Olli Seikkulalta p. 044 7790 017.

Vauvakirkko 
sunnuntaina 16.2. klo 15 
Limingan kirkossa.
Mukaan kutsutaan kaikki 
viimeisen vuoden aikana kastetut 
lapset, lasten vanhemmat ja 
sisarukset. Viekää kutsu isovanhemmille, 
kummeille ja muille kiinnostuneille.
Vauvat kutsutaan alttarille siunattaviksi.
Ohjelmassa myös musiikkia/ Riitta Lielahti ja 
vauvaköröttelyä/ lapsityö.  Lapselle voi ottaa 
mukaan oman helistimen tai lempilelun.
Huom. Vaunujen kanssa pääsee sisälle kirkkoon 
sivuoven kautta.  Jokaiselle perheelle on varattu lahja.
Toimittaa Marja-Liisa Hautamäki.

Avaa ovi omaishoitajuuteen
Omaistaan hoitaville nyt tietoa, taitoa, jaksamisen 
eväitä tarjolla! Limingan seurakuntatalolla, osoittees-
sa Pappilantie 6. Asiantuntijoilta alustuksia eri kerroilla.

• Ovet omaishoitajuuteen ti 25.2. klo 15–18.30 
omaishoito osana elämää, yksilöllinen 

 omaishoitotilanne 
• Omat oveni ti 4.3. klo 15–18.30 kotona toteuttava 
 lääkehoito, omaishoito osana elämää 
• Ovet yhteiskuntaan ja palveluihin ti 18.3. 
 klo 15–18.30 Limingan omaishoito ja muuttunut 
 elämäntilanne, hoivatyön perusteet
• Ovet huomiseen ti 25.3. klo 15–18.30 auttamisen 

perusteita, iloa osallistumisesta

Kysy lisää ja ilmoittaudu 24.2. mennessä
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry,
p. 040 5180 892 tai 040 5268 105

Sururyhmä alkaa 
20.3. klo 18–20 Keskustan seurakuntatalolla. 

Kokoontumiset ovat 1–2 viikon välein torstaisin 20.3., 
27.3., (ke) 2.4., 10.4., 24.4., (ke) 7.5.

Vetäjinä Elisa Iso-Junno ja Juha Maalismaa. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 28.2. mennessä 

Elisa Iso-Junnolle, p. 040 7790 365.

Aiemmin sururyhmässä mukana olleen kommentti: 
”Annan kiitoksen itselleni, että sain lähdettyä 

sururyhmään. Kannustan kaikkia saman kokeneita 
osallistumaan ryhmään. Hyvä kokemus! 

Tätä on hyvä työstää vielä jälkeenpäinkin. Kiitos!”

hani Koskitalo ja Nina Karolii-
na Taskinen.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 14.2 
klo 18 4.–5.-lk: Pulkkinen Ari 
ja Ulla, Cajanuksentie 12. 6.–
8.-lk: Hintsala Janne ja Min-
na, Leilitie 4. Nuorten perjan-
tai pe 14.2. klo 18 ry:llä. Kirk-
kopyhä su 16.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkko 
(kuunneltavissa seurakunnan 
nettisivuilta). Seurat su 16.2. 

klo 16 ry:llä. Tiistaikerho ti 
18.2. klo 12 ry:llä. Perhekerho 
ke 19.2. klo 10–12 ry:llä. Koti-
seurat to 20.2. klo 18 Itäpuoli: 
Heikkilä, Suutarintie 12.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai 14.2. klo 
19 ry:llä, klo 19 lauluseurat, 
Pronssikausi 8, Tyrnävä. Kirk-
kopyhä su 16.2. klo 10 Kem-
peleen kirkossa, klo 16 seu-
rat ry:llä.

raamattuluokka (7.–8.) klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.)la 15.2. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 16.2. klo 12 

ja seurat klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Perheker-
ho to 20.2. klo 10.30 ry:llä.

Ystäväilta 
Guatemalaisittain
pe 14.2. klo 18–20 
seurakuntatalolla.
Terveisiä Guatemalasta 
pyöräilijä Ahti Auno.
Musiikkia, toimintanurk-
kia, yhdessäoloa.
Iltapala 5 €, arvontaa.
Tulot yv-keräykseen.
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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:  Aino-Sofia 
Jokinen, Aaron Eino 
Hannunpoika Kivelä, 
Ellen Katariina Riepula.
Kuollut: 
Leo Ilmari Polvi 78.

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: 
Olivia Hintsala, 
Nooa Jeremias Niskasaari, 
Alma Ottilia Tölli.

Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.2. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti 
18.2. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä. 
Hartaus ti 18.2. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala.
Mielen hyvinvointi -perheil-
ta ti 18.2. klo 18 seurakunta-
talossa. Taika-Petteri kertoo 
aiheesta ”Miten mielen hy-
vinvoinnista pidetään huol-
ta?” Illan päätteeksi iltapa-
latarjoilua.
Siioninvirsiseurat ti 18.2. 
klo 19 Marja Leena Savolai-
sen kodissa, Vainiotie 5. Pu-
hujina Sauli Typpö, Jouni 
Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 19.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Tarja Pyyn aiheena ystävyys.
Rukouspiiri ke 19.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 20.2. klo 11 kappe-
lissa. Aiheena yhteisvastuu 
2014, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 20.2. klo 13 seurakun-
tatalossa alkuvuoden aikana 
”pyöreitä” vuosia täyttävil-
le. Kutsutut, tervetuloa yk-
sin tai ystävän/perheenjäse-
nen kanssa. 
Hartaus to 20.2. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 

Messu su 16.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Timo Liikanen.

RaaTuu to 13.2. klo 18 Tem-
meksen srk-talolla.
Talvirippikouluryhmä I, 
vanhempainilta to 13.2. klo 
18 Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Outi Pohja-nen ja Johan-
na Rantala.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 19.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri lähtee kolistele-
maan puikkoja to 20.2. Tem-
meksen srk-talolle. Lähtö klo 
16.30 Tyrnävän srk-talon pi-
halta.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuoroharjoitukset: Kirkko-
kuoro keskiviikkoisin klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja lapsi-
kuoro torstaisin klo 16 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta to 13.2. 
klo 18 Murron kerhotilassa.
Yökahvila pe 14.2. klo 18-23 
Nuokkarilla, Tupostie 4.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Kuorot: Ke 19.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Kylmä-
länkylän kappelissa sekä klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Per-
hekerhojen ”Ihmeellinen tal-
vi” – ulkoilupäivä ti 18.2. klo 

Seurat su 16.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
14.2. Nuorten perjantai klo 
19 ry:llä ja lauluseurat klo 19 

Pronssikausi 8. Su 16.2. klo 10 
kirkkopyhä Kempeleen kir-
kossa ja seurat klo 16 ry:llä.

125-vuotisjuhla 
Juhla alkaa sunnuntaina 23.2. klo 10 

messulla Tyrnävän kirkossa. 
Messun toimittaa lääninrovasti Ilkka Tornberg. 

Messun jälkeen juhla jatkuu 
seurakuntatalolla ruokailulla. Juhlapuheen pitää 

professori Hannu Mustakallio. Juhlassa julkistetaan 
Erkki ja Esko Alasaarelan toimittama Muistojen tulva 

-kirjasarjan VI osa. Kirjaa, hinta 17 euroa, voi 
ennakkoon tilata khranvirastosta, p. (08) 5640 600.

Messu su 16.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tar-
ja Pyy, kanttorina Timo 
Ustjugov.

9.30 Koortilassa. Rekiajelua, 
talvisia leikkejä ja makka-
ranpaistoa! Perheilta ti 18.2. 
klo 18 seurakuntatalossa. Ko-
ko tapahtumaviikon ohjelma 
Menovinkit jaettu kerhoissa 
ja kouluissa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 13.2. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Nuortenilta to 13.2. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-sa-
lissa. Zumba-maraton la 15.2. 
klo 15–16.30 uimahallin pal-
loilusalissa 15 v. täyttäneil-
le. Liput 8 € /5 €. Lippuja klo 
14.30 alkaen palloilusalin 
ovelta. Tuotto muhoslaisten 
nuorten kansainvälisyyspro-
jektin hyväksi. Menoa vauh-
dittamassa zumba-ohjaajat 
Minna Lukkari, Jonna Kuusi-
järvi ja Mari Jauhola. Yökahvi-
la Valopilikku la 15.2. klo 19–
24 Nuokkarilla. Oulujoki tulvii 
-gospel la 22.2. klo 15 Koivu ja 
tähti -kulttuurikeskus. 

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 14.2. klo 18.30 ystävän-
päivämyyjäiset ry:llä. La 15.2. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk A. Keränen ja 
7.–8.-lk K. Keränen. Su 16.2. 
klo 12 pyhäkoulut: kk-Antti-
la Lohilahti, Korivaara Niska-
nen, Pälli A. Taskila, Suoky-
lä Hanhisuanto. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 17.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 20.2. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 14.2. klo 19 kotiom-
peluseurat: Hyrkki Karvo-
nen, Huovila/ Laitasaari Kal-
lunki. La 15.2. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokka/iltakylä K. Keränen 
(Suokylä). Klo 19 nuortenil-
ta Syri. Su 16.2. klo 13 seu-
rat ry:llä. 

Seurakunnan puhelinnumeroissa 
on tapahtunut muutoksia 
Muutamien lankapuhelimien numerot muuttuivat 
ns. mobiilinumeroiksi, eli myös paikallisesta lankaliitty-
mästä 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.

Seurakunnan 

125-vuotispäivä 
Juhlimme seurakunnan 125-vuotispäivää 
Tyrnävän torilla torstaina 20.2. klo 10–14.

Toiminnallista ohjelmaa tasatunnein kaiken ikäisille. 
Arvontaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Keittoruokailu klo 11–14 Seurojentalolla. 

Kahvitarjoilu.
Makkaranpaistoa nuotiolla. 

Tervetuloa kaikki mukaan juhlimaan seurakuntaa!

KONSERTTI 
Tyrnävän kirkossa

sunnuntaina 16.2. klo 18
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

Tervetuloa!
www.lavr.fi
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Suosikkisananlaskuni MIKKO RAATIKAINEN
Seurakuntamestari, Tuiran seurakunta

Snl. 31:10–31
Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Mieleeni on jäänyt, kuinka peruskoulun uskontotunnilla saimme teh-
täväksi valita jokin Raamatun jae tai jakeita esiteltäväksi. Muistaak-
seni valitsin tämän sananlaskun. Minua huvitti Raamatun suorasu-
kaisuus. Samassa lauseessa puhutaan vaimosta ja helmistä. Voiko nii-
tä verrata toisiinsa?

Koen, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun on siinä, mis-
sä Jumala haluaa hänen olevan. Itse olen pitkän hakemisen jälkeen ko-
kenut olevani tällaisella paikalla. Jumalan johdatus aviopuolison va-
linnassa on ensiarvoisen tärkeää.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Alussa Jumala teki Adamille sopivan kumppanin, "kelpo vaimon". Ky-
symys oli Jumalan lahjasta. Vaikka vaimo olisi kaunis ja suloinen, ju-
malanpelko tekee hänestä aivan erityisen. "Pettävä on sulous, kauneus 
katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!" (Snl. 31:30). Me 
varmasti rapistumme, mutta Jumalan voimassa tehdyt teot puhuvat 
siitä lähteestä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.

RIKU SEILONEN
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Palstalla rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät 
kertovat, mikä raamatun 
sananlaskuista on heidän 
suosikkinsa ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Naisjohtoisten horrossaar-
naajien perintöä Pohjan-
maalla jatkoi 1900-luvun 
alkupuoliskolla Maria 

Åkerblom (1898–1981). 
Åkerblom väitti puhuvansa 

Jumalan sanaa. Hän oli taitava ja 
hypnoottinen puhuja. Åkerblo-
min kannattajat olivat usein täy-
sin vakuuttuneita siitä, että tämä 
todella oli Jumalan lähettiläs. 

Tammisaaren Snappertunas-
sa syntynyt Åkerblom oli köyhän 
perheen tyttö, joka joutui pienenä 
kasvattilapseksi. Hän asui useissa 
kotiseutunsa taloissa riitaannut-
tuaan herkästi kasvattiperheiden-
sä kanssa. 

Vuonna 1917 tyttö sairastui ja 
makasi kylmänä sängyssään. Hä-
nen luultiin olevan kuolemaisil-
laan. Äkkiä Åkerblom alkoi pu-
hua Jumalasta kädet ylhäälle nos-
tettuna ja jatkoi tätä kolmen tun-
nin ajan. Vastaavat transsitilat 
jatkuivat ja ihmiset alkoivat ke-
rääntyä kuulemaan Åkerblomin 
saarnaa.

Hypnoottinen saarnaaja
veti salit täyteen
Alussa Åkerblom nautti papis-
ton suosiota. Hän sai luvan saar-
nata kirkossa ja rukoushuoneilla. 
Kaikki kiinnostuneet eivät mah-
tuneet näihin tiloihin. Ihmiset 
saapuivat kuulemaan häntä jalan, 
polkupyörillä, hevosilla ja junilla 
pitkienkin matkojen takaa.

Åkerblom esiintyi valkeis-
sa vaatteissa, hiukset hajallaan, 
hiuksissaan valkoisia rusetteja. 
Hänen äänensä oli kaunis ja sa-

nansa liikuttavia. Hän teki käsil-
lään aaltomaisia liikkeitä. Åker-
blom näytti 15-vuotiaalta ja esiin-
tyi nuorempana kuin olikaan. 

Sänky kannettiin alttarin 
eteen. Papit saattoivat avata ko-
kouksen ja ehdottaa veisattavat 
virret, joiden jälkeen Åkerblo-
min päälle levitettiin lakana. Hän 
nousi hitaasti ylös ja alkoi saar-
nan. Saarnattuaan useita tunte-
ja hän valahti sänkyynsä ja alkoi 
kouristella, jolloin lakana vedet-
tiin takaisin päälleen. 

Hypnoottinen herätyssaar-
naaja Åkerblom ennusti vaikei-
den aikojen koittoa. Tulevina ai-
koina suuret joukot tulisivat kan-
tamaan punaisia lippuja. 

Pappien suosikista 
radikaaliksi rikolliseksi
Åkerblom saarnasi alussa ainakin 
Karjaalla, Kirkkonummella, Ten-
holassa, Pohjassa, Helsingin pitä-
jässä sekä Hangossa, Turussa ja 
Porvoossa. 

Åkerblom koki muodonmuu-
toksen jouduttuaan lopulta pa-
piston kritiikin kohteeksi. Sii-
nä missä Uudenmaan papit suh-
tautuivat Åkerblomiin myötäil-
len, Kokkolan maaseurakunnan 
ja Teerijärven papit vastustivat 
Åkerblomia jyrkästi. 

Tästä johtuen Åkerblom alkoi 

naiSeT HeräTYSLiiKKeiDen JoHDoSSa

Sarja esittelee Suomen herätysliikkeiden historian merkittävimpiä 
naisia. Neljännessä osassa tutustumme Maria Åkerblomiin 
– karismaattiseen horrossaarnaajaan, joka ilmiömäisillä 
puhujanlahjoillaan suostutteli kannattajansa jopa murhayrityksiin.

Maria Åkerblom   
               –  jyrkkä julistaja

saarnata kiihkeästi kirkkoa ja sen 
pappeja vastaan. Kokkolan maa-
seurakunnan kirkkoherra piti 
Åkerblomia suurimpana ”uskon-
nollisena skandaalina” johon oli 
törmännyt. Liike alkoi kääntyä 
sisäänpäin ja se radikalisoitui.

Maria Åkerblomin tiedetään 
taivuttaneen kannattajiaan am-
pumaan Åkerblomin syyttäjä-
nä toimineen nimismiehen, joka 
selvisi välikohtauksesta täpärästi. 

Åkerblom muutti kohujen kes-
keltä Pohjanmaalta kannattajien-
sa kanssa Helsinkiin, mutta myö-
hemmin hänet vangittiin hur-
mosliikkeeseen liittyneiden ri-
kosten vuoksi. Apunaan Åkerblo-
milla oli rakastajansa Eino Var-
tiovaara sekä lukuisa kannatta-
jajoukko. 

Murhayrityksiä olikin usei-
ta, minkä lisäksi åkerblomilai-
set ryöstelivät, antoivat vääriä va-
loja ja harjoittivat lahkon sisällä 
raakaa väkivaltaa epäilijöitä koh-
taan. Lopulta Åkerblom joutui 
vankilaan. Sellit eivät naista pi-
dätelleet, vaan hän karkasi usei-
ta kertoja. 

Åkerblom tarjosi 
lohtua ja julistusta
Levoton vuosi 1917 vaikutti Åker-
blomin suosioon. Poliittiset jän-
nitteet johtivat lopulta itsenäisty-

misjulistukseen ja sisällissotaan. 
Profeettaliikkeitä tutkinut 

Axel Ljungdahl on todennut pro-
feettaliikkeiden syntyvän epä-
tyydyttävissä yhteiskunnallisissa 
oloissa, jotka johtuvat ulkoisesta 
tai sisäisestä sorrosta. Ihmiset ei-
vät aina pysty sopeutumaan val-
litseviin oloihin riittävästi. 

Åkerblom aloitti toimintan-
sa otolliseen aikaan. Horrossaar-
naaminen oli tuolloin yleistä. 
Åkerblom ennusti maailmanlop-
pua ja tarjosi vastaukseksi lohtua 
kaikille, jotka lähtisivät seuraa-
maan häntä.

Åkerblom sai kahdeksan vuo-
den kuristushuonetuomion yllyt-
tämisestä murhaan ja väärään va-
laan. Kannatus hiipui pian. Jot-
kut jäivät seuraamaan johtajaan-
sa ja asuivat Åkerblomin vapau-
duttua hänen kanssaan yhteisös-
sä, joka lakkasi lopullisesti vasta 
1970-luvulla. 

Köyhän perheen sairaalloinen 
tyttö eli lopulta pitkän elämän. 
Vankilasta vapauduttuaan hänes-
tä tuli menestynyt kennelyrittäjä 
ja tehtaanomistaja sekä merkittä-
vä henkilö aikansa seurapiireissä. 

LIISA LOUHELA

Maria Åkerblom Kammion sairaalassa v. 1924

Skanna t t u  k i r j a s t a :  Wa r t i ovaa ra ,  E i n o R . ,  O n ko M a r ia  Å ke r b lo m ja  hä n e n 
y s t ävä ns ä e nää s aa p a o i ke u t t a  s y nny inmaas s aa n?,  H e l s i nk i ,  1926


