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Vastarannan Kiiski 

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Yhteisöllisyys, osallisuus ja vieraanvaraisuus.  Ne 

olivat keskeisiä teemoja muutama viikko sitten 

Seinäjoella pidetyillä valtakunnallisilla jumalan-

palveluspäivillä.

Kyseessä oli kirkon kolmivuotisen hankkeen päätös-

seminaari. 

Jumalanpalveluselämän kehittämishanke sai alkunsa 

2008, kun kirkolliskokouksen edustaja-aloitteessa oltiin 

huolissaan, vastaako jumalanpalvelus tämän ajan ihmis-

ten tarpeisiin. Käynnistettiin hanke; tavoitteeksi asetet-

tiin jumalanpalveluselämä, jossa olisi inhimillistä lämpöä 

ja hengellistä syvyyttä.

Hankeseurakunnissa kehitettiin uusia jumalanpalve-

luskäytäntöjä, muun muassa vahvistettiin  seurakunta-

laisten roolia jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteu-

tuksessa.

Osallisuuden tärkeyttä piti esillä myös Seinäjoella 

puhunut Lundin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen 

Fredrik Modéus. 

Ruotsissa on havaittu, että kun mahdollisimman moni 

seurakuntalainen on saanut tehdä jumalanpalveluksen 

hyväksi jotakin, on kirkossa kävijöiden määräkin käänty-

nyt nousuun.

Samalla tavalla moni seurakuntalainen meilläkin halu-

aa osallistua muutenkin kuin penkissä istumalla. Monella 

on halu olla tärkeä yhteisössään ja palvella Jumalaa niillä 

taidoilla, jotka itse kullekin on annettu.

Kehittämishankkeen aikana seurakunnissa arvioitiin 

muun muassa sitä, kuinka seurakuntalaisen paras toteu-

tuu jumalanpalveluselämässä ja millainen on jumalanpal-

velus, johon menee mielellään – ja vie vielä kaverinsakin. 

Monessa hankeseurakunnassa saatiin kolmessa vuo-

dessa paljon hyvää aikaan.

Kuvaava on esimerkiksi erään vuorotteluvapaalta 

palanneen kanttorin positiivinen ihmetyksenaihe: mitä 

työpaikalla oikein on tällä välin tapahtunut, kun ”ilo tun-

tuu lehterillä asti”.

Jumalanpalvelus, josta ei haluaisi jäädä pois

Muut mediat
JoS KirKKoon tulee laitapuolen kulki-
joita lämmittelemään, niin kirkko on hy-
vässä käytössä. Kalliossa ei kysytä tulijoil-
ta, oletko kirkon jäsen ja varmasti hyvä 
ihminen.

Kallion kirkon pappi Ilkka Sariola
Kirkko&kaupunki 12.2. 

KirKolla on ammattitaitoisia, työlleen 
vahvasti sitoutuneita työntekijöitä. Kir-
kon perusviesti on ilosanoma. Kirkko on 
yli neljällä miljoonalla jäsenellään Suo-
men ehdottomasti suurin yhteisö.

Näistä lähtökohdista voisi kuvitella, et-
tä toiminnan keskiössä olisi iloinen yh-
dessäolon juhla. Jumalanpalvelus, josta 
jäsenet eivät malta pysyä poissa. Jumalan-
palvelus, jossa satunnaisella kävijälläkin 
olisi hyvä ja luonteva olla. Sellaisen saa-
vuttamiseen taidetaan tarvita useammat 
jumalanpalveluspäivät.

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist
Henki & elämä -lehdessä 13.2.

uSein KatSoMMe kansankirkossa liian 
pitkälle. Ajattelemme, että mitä he, jotka 
eivät olleet paikalla, olisivat halunneet, jos 

olisivat olleet paikalla. 
On puhuttava jo läsnä olevien ihmis-

ten kanssa siitä, miten nämä haluaisivat 
kehittää jumalanpalvelusta. On kysyttä-
vä, millainen on jumalanpalvelus, jonne 
et voi olla menemättä.

Lundin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen 
Fredrik Modéus Kotimaassa 13.2.

Kuten VanHa Sanonta muistuttaa, 
kuolema ei ole piste vaan kaksoispiste.

Hannu Nyman 
Sana Plus -lehdessä 13.3.

JuliStuS Siitä, että messu on seurakun-
nan keskus ja vain mesukävijä seurakun-
talainen antaa ihanan tekosyyn kirkon 
työntekijöille olla turvassa kirkon ovien 
sisäpuolella ja sisäpiirissä.

Ollaan vain niiden kanssa, jotka ovat jo 
valmiiksi samaa mieltä. Unohdetaan vain 
suurin osa kastetuista – ne uskossaan kel-
vottomat ja irralliset, aamu-uniset ei-seu-
rakuntalaiset.

Pappi ja toimittaja Hanna Paavilainen
Vantaan Laurissa 13.2.

 aatoksia

Kirkko 2.0

Ihmisen mieli on välillä hyvin risti-
riitainen. 

Eräs opettaja kertoi minulle viik-
ko sitten innoissaan, kuinka koulu-

tusjärjestelmä tulee uudistaa nykyai-
kaa vastaavaksi. Oppikirjoista tulisi 
siirtyä joustavampiin opetustilantei-
siin, ja mobiiliteknologiaa tulisi hyö-
dyntää paremmin luokissa. 

Hyviä uudistushenkisiä ajatuksia, 
joista osasta olen täysin samaa mieltä. 
Ei voi olla niin, että koulussa toimim-
me tavoilla, jotka ovat jääneet jälkeen 
muusta yhteiskunnasta ja perheen ar-
jesta.

Mutta kun ryhdyimme puhumaan 
kirkosta, kaveri siirtyi puolustuskan-
nalle. Hänelle on täysin ok, että mei-
ninki on kuin 1500-luvul-
ta. Vanhoissa virsissä on 
hänen mukaansa jotain 
erityisen pyhää verrattu-
na Pekka Simojoen vas-
taaviin. 

Jos keskustelumme kuulisi puoli 
vuosituhatta sitten elänyt virsisanoit-
tajamme Martti Luther, hän todennä-
köisesti naurahtaisi ja toteaisi jotain 
tämän tyylistä: "Otin kansan juoma-
lauluja, ja vaihdoin niihin hengelliset 
sanat. Halusin tuoda kristinuskon lä-
helle kansaa."

Vaan kuvittelepa, mikä poru siitä 
syntyisi, jos Lutherin tyyliin tänä päi-
vänä Rihannan hittibiisi tulisi "Juma-
la loi" -tekstin taustaksi ja kirkkokan-
sa reivaisi. 

Urkujakaan ei ole ollut aina. Kesti 
kauan, ennen kuin niistä tuli jumalan-
palveluspaikkojen vakiovaruste, sillä 
kirkkoisille kelpasi vain laulu. Vuon-
na 1287 Milanon kirkolliskokous puo-
lestaan teki uruista ainoan sallitun ju-
malanpalvelussoittimen. 

Meillä ihmisillä on kummallinen 
tapa lukita itsemme johonkin käytän-

töön ja tehdä siitä ainoa oikea tapa toi-
mia. Jumalanpalveluksen peruskaava 

ja liturgia ovat kiveen 
hakattuja, vaikka niitä 
ei Raamatusta löydy. 

Ei aina voi syyttää 
kirkon jäseniä, etteivät 

jumikset vedä. Pitäisikö meidän miet-
tiä uudelleen, onko konsepti, jonka 
kautta kristillinen sanoma tuodaan, 
nykypäivän ihmistä palveleva, vai kai-
paisiko se totaaliremonttia? 

Voisiko jumalanpalvelus olla osal-
listavampi? Kannattaisiko musiik-
kipuolta monipuolistaa? Miten mul-
timediaa voisi hyödyntää rikastutta-
massa jumalanpalveluksia? 

Lopuksi pitää esittää vielä kysyä, 
palvelevatko ikivanhat kirkkoraken-
nukset nykyajan tarpeita, vai olisiko 
uusista kirkoista suunniteltava kon-
sertti- tai monitoimisalien tyylisiä ti-
loja.

Uskallammeko uudistaa, vai jätäm-
mekö kirkon muun yhteiskunnan ke-
hityksestä jälkeen?

SEBASTIAN TYNKKYNEN
Kirjoittaja on 24-vuotias oululainen 

seurakunta-aktiivi ja luokanopettajaopiskelija

Meininki on kuin 
1500-luvulta.
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Tiina Suutarin ei tarvinnut houkutella Heimo Tervolaa ja Jaana Toska-Tervolaa antamaan tukensa keräykselle. – Tuemme joka 
vuosi Yhteisvastuukeräystä ja sotaveteraanien hyväksi tehtäviä keräyksiä, he kertoivat.

Sotilaskoti-
sisarten 
paistamat 
munkit 
maistuivat 
Toivo Elolle. 

Piispa Samuel Salmen (oikealla) jälkeen 
mukaan haastetut kerääjät saivat 
puheenvuorot. Lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 
jakoi kokemuksiaan hoitotyössä. Erikoislääkäri 
Voitto Järvimäki odottaa vuoroaan. 

Yhteisvastuu 
jalkautti 
päättäjät
Lääkintöneuvos Lauri Nuu-

tinen on tullut haastettu-
na Rotuaarille perjantai-il-
tapäivänä. 

Hän ei ole yksin, sillä aukiol-
la näkyy jo muutamia valkoiseen 
liiviin pukeutuneita, keräyslip-
pain ja toppavaattein varustau-
tuneita kohtalotovereita.

Yksi heistä on piispa Samuel 
Salmi, joka on haastanut oululai-
sia päättäjiä ja terveydenhuollon 
ammattilaisia yhteisvastuukerää-
jiksi ystävänpäivätempaukseen.

Lauri Nuutinen on paikalla, 
koska Yhteisvastuukeräyksen ko-
timaisena keräyskohteena on tä-
nä vuonna saattohoidon kehittä-
minen. Nuutisella on siitä vuosi-
kymmenten kokemus. Saattohoi-
dossa on hänen mukaansa menty 
huimasti eteenpäin.

 – Tärkeää on, että ihmisen it-
semääräämisoikeus säilyy van-
huudessakin. 

Suomalaisen saattohoidon uu-
det linjaukset tukevat tätä käsi-

tystä, mistä Nuutinen on tyyty-
väinen. Hän toivoo, että jokainen 
suomalainen kirjaisi ylös hoito-
tahtonsa. 

– Viimeistään siinä vaiheessa, 
kun tulee muistiongelmia, oma 
tahto on laitettava paperille. Kuo-
lemasta on puhuttava, se vähen-
tää pelkoja. 

Entisenä johtajaylilääkärinä 
Nuutinen tietää, kuinka tärkei-
tä ovat hoitoon osallistuvien em-
paattinen asenne ja osallistuva 
ote. Hänen mielestään kaikkien 
terveydenhuollon henkilöstöryh-
mien koulutukseen pitäisi sisältyä 
saattohoito-osaamista. 

– Läsnäolo ja koskettaminen 
ovat usein hyviä lääkkeitä.

Nuutinen muistuttaa, että tur-
haa hoitoa ei pidä antaa, ei poti-
laan eikä omaisen painostuksesta. 

– Sekin on eettistä toimintaa, 
hän muistuttaa.

Oulun kaupungin luottamus-
henkilönä joukkoliikennejaok-
sessa toimiva Tiina Suutari oli 
saanut tiedon tapahtumasta sosi-
aalisen median kautta. 

Kotimaista keräyskohdetta 
hän pitää erittäin ajankohtaisena. 

– Maailman uutiset pistävät 
miettimään, kenellä on oikeus 
päättää viimeisistä hetkistä.

Jaana Toska-Tervola ja Heimo 

Tervola pysähtyvät nähdessään 
Suutarin lipas kädessä. Heillä on 
omakohtaista kokemusta saatto-
hoidosta.

– Äitini oli viimeiset viisi viik-
koaan hoidossa Oulun kaupun-
ginsairaalassa. Silloin ei ollut vie-
lä mahdollisuutta kotisaattohoi-
toon, Toska-Tervola kertoo.

Kaikilla pitäisi hänen mu-
kaansa olla tasapuoliset mahdol-
lisuudet saattohoitoon. Ei saisi ol-
la niin, että sitä pitää osata kysyä 
ja vaatia. 

Hän lähettää ruusuja osasto 
A2:sen työntekijöille. 

– He tekevät raskasta työtä ja 
kuulevat kiitoksia liian harvoin. 

Se, että omaisetkin voivat olla  
yötä osastolla, on tärkeää. 

– Itselleni jäi todella hyvä mie-
li, että pystyin olemaan äidin luo-
na loppuun saakka.

ELSI SALOVAARA

Kooste tapahtumasta on kuultavis-
sa Radio Dein ohjelma-arkistossa 
osoitteessa www.radiodei.fi. Kuvia 
tempauksesta osoitteessa www.fa-
cebook.com/rauhantervehdys.

Vasen kuva: Diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff ja hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka olivat pukeutuneet lämpimästi. Kuikka nauroi 
kehitelleensä diakoniatyöntekijöille juhla-asun viitallaan ja silinterillä, jossa oli koristeena diakoniatyöntekijöiden vihreä kaulus. 
Oikea kuva: Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Jyrki Vaaramo löysi hyvän keräyspaikan Stockmannin ovien edestä. 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra
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• Olin todella ilahtunut, kun 
teitte jutun olympialaisten ki-
sakatsomosta (RT 13.2.). 

Kirkko on ennen kaikkea 
yhteisö, ja sinne tarvitaan lisää 
tällaisia matalan kynnyksen ta-
pahtumia. 

Niiden kautta seinät, työnte-
kijät ja lopulta myös varsinai-
nen ydintoimintakin tulevat 
tutuksi niille jäsenille, joilla on 

korkea kynnys tulla jumalan-
palvelukseen.

• Hyvin todettu Helena Yli-
maula (RT 13.2.): " Joku lähetti 
sanoi kerran: Vain yhtä ihmistä 
voi auttaa kerrallaan ja se riit-
tää. Minulle se oli toivoa anta-
va malli. Ei ole uskottavaa vain 
puhua evankeliumia, jos jät-
tää ihmiset nälkäisiksi, kodit-

tomiksi ja vaille koulutusta". 
Juuri näin, kiitos ajatuksistasi, 
ja onnea uuteen tehtävääsi.

• "Yhä harvempi lapsi tun-
tee Raamatun tarinoita" (RT 
13.2.). Toivomukseni on, että 
lehdessänne käytettäisiin Raa-
matun kertomuksista puhutta-
essa käsitettä "kertomus" ja väl-
tettäisiin käsitettä "tarina".

Ylellinen hetki ystävänpäivänä

 toimitus@rauhantervehdys.fi Postia

Väestön ikääntyminen 
on yhteiskunnan kan-
nalta suuri haaste, jo-
ka heijastuu vahvas-

ti myös diakoniatyöhön. Vä-
estön vanhetessa on odotetta-
vissa, että ikääntyneiden dia-
konisen avun tarve lisääntyy. 

Vuonna 2013 valmistuneen 
valtakunnallisen Diakonia-
barometrin mukaan väestön 
ikääntyminen näkyy muun 
muassa lisääntyneinä koti-
käyntipyyntöinä diakonia-
työntekijöille.

Diakoniatyöntekijät kanta-
vatkin huolta uusien vapaaeh-
toisten löytämisestä vanhus-
ten pariin. 

Esimerkiksi valtaosa eläk-
keelle siirtyvistä ihmisistä on 
vielä sekä fyysisesti että psyyk-
kisesti melko hyvässä kunnos-
sa. Siksi onkin alettu puhua 
kolmannesta iästä ennen var-
sinaista vanhuutta. Tässä vai-
heessa ihminen voi vielä aut-
taa ja tukea myös toisia. 

”Kaikki minkä tahdotte ih-
misten tekevän teille, tehkää 
myös te samoin heille.” (Matt. 
7:12.)

Vapaaehtoistyöntekijänä 
voi toimia kuka tahansa asias-
ta kiinnostunut. 

Haluamme kannustaa ryh-
tymään vapaaehtoistyöhön, 
sillä meille jokaiselle on Ju-
mala antanut lahjoja, joita voi 
käyttää yhteiseen hyvään. 

Paikallisseurakunnissa va-
paaehtoistyötä organisoivat 
pääasiassa diakoniatyönteki-
jät, joten heihin voi ottaa roh-
keasti yhteyttä. Myös Suurella 

sydämellä -sivuston kautta voi 
tutustua tarjolla oleviin tehtä-
viin seurakunnissa. 

Kannamme erityisesti 
huolta vanhuksista, joilla ei ole 
omia läheisiä tai ystäviä. Ko-
tona yksin asuvan vanhuksen 
arkeen voi vapaaehtoisen lä-
himmäisen vierailu luoda vir-
kistävän hetken.

Vuorovaikutus sekä ilojen 
ja murheiden jakaminen toi-
sen ihmisen kanssa ovat elä-
män tärkeitä asioita, joita kai-
paavat kaikki, iästä riippu-
matta. 

Vapaaehtoistyö ei ole vain 
omastaan jakamista, sen kaut-
ta voi saada paljon myös itsel-
leen. 

Jokainen vapaaehtoistyötä 
jo tekevä voi toimia kannus-
tajana omassa lähipiirissään. 
Omia ystäviä tai sukulaisia voi 
rohkaista tutustumaan vapaa-
ehtoistyöhön. Diakonian yksi 
kantava periaatehan on, et-
tä diakonia eli lähimmäisen 
auttaminen kuuluu jokaiselle 
seurakunnan jäsenelle.

Kuten arkkipiispa Jukka 
Paarma on todennut: ”Kir-
kon unelma toteutuu, kun ih-
miset uskaltavat arjen keskel-
lä elää evankeliumia todeksi ja 
olla toistensa rinnalla vaikeis-
sakin tilanteissa”.

ANNE LOpONEN 
sairaanhoitaja-diakonissaopiskelija 

OuTI HOKKANEN
sosionomi-diakoniopiskelija

HANNu LEINONEN
sosionomi-diakoniopiskelija

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu

lisää vapaaehtoisia tarvitaan 
tukemaan arvokasta vanhuutta

asemakadun Vanha 
pappila kutsui 
kaupunkilaiset 
kahvittelemaan 
yhteisvastuun hyväksi.

Kuorokaverukset Mirva 
Marjeta ja Minna Törmä-
nen jutustelevat hiljaa em-
pire-tyylisessä salongis-

sa. Taustalla soi elävä musiikki – 
pianisti Ilona Sekiguchin taitavi-
en käsien ilmoille saattelemana.

– Todella tunnelmallinen 
paikka, kehuu Törmänen istues-
saan mennyttä maailmaa huo-
kuvalla sohvalla Aukusti Koivis-
ton taideteos Tulkaa minun tykö-
ni yläpuolellaan.

Samaa mieltä Oulun Asema-
kadulla sijaitsevasta Vanhasta 
pappilasta on Marjeta.

– Kyllähän tälle saisi olla 
enemmänkin käyttöä.

Vanha pappila tarjosi ystävän-
päivänä oululaisille mahdollisuu-
den kahvitella historiallisen lois-
tokkaassa ympäristössä – ja kan-
taa samalla kortensa Yhteisvas-
tuukeräykseen. 

Tuiran seurakunnan järjes-
tämässä yhteisvastuukahvilassa 
merkittävässä osassa oli iltarip-
pikoululaisten työpanos.

– Riparilaiset tekivät suurim-
man osan kahvilan leivonnaisista, 

osa saatiin lahjoituksena, kertoo 
seurakuntapastori Riikka Hon-
kavaara.

Riparilaiset hoitivat kahvilan 
kassaa, minkä lisäksi kaksi nuor-
ta kulki yv-lippaiden kanssa lähi-
maastossa ja ohjasi samalla ohi-
kulkijoita pappilaan kahvittele-
maan. 

Juhlahuoneistona toimivassa 
Vanhassa pappilassa järjestetty 
ystävänpäivätempaus oli ensim-
mäinen laatuaan.

Mistä tunnet sä ystävän?

– Mietimme, että kahvila voisi 
olla kiva yhteisvastuukeräysjuttu, 
kertoo Tuiran seurakunnan kap-
palainen Stiven Naatus.

Naatuksen mukaan ystävän-
päivän aikana ihmiset löysivät 
tiensä kahvilaan tasaiseen tah-
tiin, vaikka suurta väentungosta 
ei nähtykään. 

KATI LuOmA

rauhan Tervehdys pyysi ystä-

vänpäivänä Vanhassa pappilas-

sa olleita ihmisiä kertomaan, mikä 

juuri heidän hyvässä ystävässään 

on parasta.  

– Hyvä kaveri kuuntelee, on kiin-

nostunut asioista, on hauska, tyk-

kää samoista asioista kuin minä ja 

hänen kanssaan pystyy tekemään 

asioita yhdessä. 

Joel Haara, riparilainen

– Ystäväni on hyväntahtoinen ja 

meillä synkkaa hyvin yhteen. 

Ilona  Sekiguchi, muusikko-opiskelija

– Ystävääni voi luottaa ja hänen 

kanssaan ymmärrämme toisiamme 

paremmin kuin kenenkään muun 

kaverin kanssa. 

Biitu Krudsuk, riparilainen

– Hyvän ystävän kanssa tuntee yh-

teenkuuluvuutta, jota on vaikea 

selittää. Saamme piristystä ja voi-

mia toinen toisiltamme. 

Mirva Marjeta, kuoroharrastaja

– Ystävän kanssa meillä on yhtei-

nen taival takanamme ja hänen 

kanssaan vain on kiva olla.

Minna Törmänen, kuoroharrastaja

Ilona Sekiguchin soitto viihdytti Vanhaan pappilaan kahville piipahtaneita Mirva Marjetaa ja Minna Törmästä (oik.).  

K a t i  L u o ma
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Kukkohovi 
kirkon paasto-
mannekiiniksi
Seitsemän viikkoa kestävä 
Ekopaasto-kampanja käydään 
jo kolmatta kertaa. 

Ympäristötalkoisiin kan-
nustavat tänä vuonna juonta-
ja Anne Kukkohovi, sosiaali-
huollon johtava ylitarkastaja 
Satu Taiveaho sekä Faceboo-
kissa omalle keskoslapselleen 
suosituksi tulleen 875 g -si-
vuston perustanut Tomi Ta-
kamaa.

Ekopaasto kannustaa ihmi-
siä pienentämään omaa hiilija-
lanjälkeään ja löytämään hil-
jentymisen ja kohtuullisuu-
den merkityksen omassa arjes-
sa. Paastonaika alkaa 5. maa-
liskuuta ja päättyy pääsiäisenä 
19. huhtikuuta.

Paastoajat saavat vinkkejä 
ympäristöä säästävään arkeen 
Suomen ympäristökeskuksen 
sekä Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston asiantuntijoilta. 

Kampanjan järjestävät yh-
teistyössä Suomen evankelis-
luterilainen kirkko, Suomen 
ympäristökeskus ja Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto.

Katolilaiset 
vierastavat 
kirkon oppeja
Kuluneen talven aikana maa-
ilman katolilaisille tehdyn ky-
selyn alustavat tulokset paljas-
tavat, että varsinkin länsimais-
sa enemmistö katolilaisista ei 
kannata kirkkonsa tiukkoja 
oppeja  seksuaalietiikasta.

Katolinen kirkko ei ole 
maailmanlaajuisesti paljas-
tanut kyselyn tuloksia, mutta 
esimerkiksi Saksan ja Sveitsin 
katolisista hiippakunnista on 
tietoja saatu.

Niiden mukaan enemmistö 
molempien maiden katolilai-
sista esimerkiksi torjuu kirkon 
opetuksen ehkäisystä, homo-
suhteista ja avioeroista. Asias-
ta uutisoineen Huffington Post 
-lehden mukaan monia kir-
kon seksuaalieettisiä opetuk-
sia pidetään uskovien keskuu-
dessa yksinkertaisesti epärea-
listisina.

Ympäri maailmaa kerätty-
jä kyselyn tietoja on aikomus 
hyödyntää syksyllä pidettäväs-
sä ylimääräisessä synodissa, 
jossa pohditaan kirkon ope-
tusta perheestä.

Maata kiertelemässä

Chicagolainen muslimi-
nainen tuli vahingossa 
kokeilleeksi, mitä tapah-
tuu, kun kanssaihmiset 

eivät tiedä hänen käyttävän hija-
bia, päähuivia.

Helmikuun alussa nainen kir-
joitti blogitekstin, jossa kertoi al-
kaneensa pitää historiallisen kyl-
män sään vuoksi kaulaliinaa ja 

neulottua myssyä, jotka peittivät 
alleen hänen hijabinsa.

”Ihmiset alkoivat puhua mi-
nulle enemmän. Naiset juttelivat, 
kuin olisimme tunteneet toisemme 
vuosien takaa. Miehet katsoivat 
minua, kuin olisin ollut lähestyttä-
vissä. Ja minusta tuntui, kuin oli-
sin itse asiassa tältä planeetalta.”

Kun hän ymmärsi, että tällä 

Ankara talvi aiheutti ihmiskokeen
kaikella oli jotain tekemistä sen 
kanssa, että talvivaatteet peittivät 
hijabin, hän tunsi itsensä itsevar-
memmaksi – kuin olisi siirtynyt 
kokonaan toiseen maailmaan yh-
deksi vuodenajaksi. 

Toisin kuin useimmat chicago-
laiset hän alkoi odottaa ulos me-
nemistä ja kokeensa jatkamista.

”Tämän kokeilun voima on sii-

nä, että se oli tahaton. Se tapahtui 
kylmän sään vuoksi, sillä minun 
oli pakko pukea ylleni niin paljon 
lämmintä vaatetta kuin mahdol-
lista.”

KATJA KIISKINEN

Lähde: Huffington Post

Kuolla voi itseltään salaa
Myllyojan seurakunta-

kodin salin etuosas-
sa istuu neljä ihmistä, 
joille kuolema on tul-

lut tutuksi työn kautta tai omas-
sa lähipiirissä.

Aleksi Mikkonen on viiden-
nen polven hautaustoimistoyrit-
täjä, joka sanoo eläneensä koko 
elämänsä kuoleman äärellä. Sira 
Moksille kuolema on tullut luon-
tevaksi osaksi työtä hoivakodin 
ohjaajana. Juha Hänninen opis-
kelee papiksi ja on ollut mukana 
iäkkäiden vanhempiensa viime 
vaiheissa. Eija Alamartimo koh-
taa kuolemaa työssään sairaan-
hoitajana saattohoito-osastolla ja 
saattohoitoringissä.

Paneelikeskustelua johdatte-
lee sairaalapastori Juha Kyllö-
nen. Yksi kysymyksistä kuuluu: 
milloin kuolemaan valmistautu-
minen tulisi aloittaa?

Aleksi Mikkonen kertoo koke-
neensa lähipiirissään kaksi ääri-
päätä:

– Isoäitini teki mielessään 
kuolemaa niin kauan kuin mi-
nä muistan. ”En näe sitä päivää 
kun…”, näin hän usein puhui.

– Isotätini sen sijaan ei puhu-
nut kuolemasta koskaan, ei ennen 
kuin aivan elämänsä viime viik-
koina. Hoitolaitoksesta käsin hän 
määräsi tehtäväksi muutamia asi-
oita kuolemansa jälkeen. 

Juha Hänninen muistelee käy-
neensä kasvattiäitinsä kanssa lä-
pi tämän hautajaisia viisi vuotta 
varmaan viikoittain.

– Hautajaisista oli kirjoitettu 
valmiiksi kaikki muu paitsi pa-
pin puhe.

Aiesopimus Elma-
mummon kanssa
Sira Moksi kannustaa ihmisiä 
olemaan enemmän läsnä ja osal-
lisina, kun lähimmäisellä on kä-
sillä elämän viime hetket.

– Kuolema on medikalisoi-
tu. Lääkärit koetaan kuoleman 
asiantuntijoiksi. Ehkä ihmiset 
voisivat olla vaativampia?

Moksi itse toteutti viime vuon-
na äidinäitinsä kanssa solmiman-
sa ”aiesopimuksen” ja saattohoi-
ti 97-vuotiaan Elma-mummon-
sa.  Moksi sanoo kantavansa ko-

kemusta aarteena sydämessään.
– Rohkaisen ihmisiä tulemaan 

kuolevan luo, olemaan lähellä, 
koskettamaan.

Aleksi Mikkonen harmitte-
lee, että kuolema on 60–70 viime 
vuotta viety piiloon.

– Sairaaloissa vainajat viedään 
talon kauimmaiseen nurkkaan. 
Diakonissalaitoksella sentään on 
hieno linjaus: sieltä kuollut läh-
tee aina pääovesta.

Että olisi joku vierellä 
silittämässä päätä
Kuolemaa työssään kohtaavat ja 
läheisiään viimeiselle matkal-
le saattaneet paneelikeskustelijat 
toivoivat kaikki, että saisivat itse 
kuolla kotonaan.

Panelistit pohtivat tilaisuudes-
sa muun muassa hyvän kuoleman 
määritelmää.

– Että vieressä on ihminen, jo-
ka silittää päätäni kuten äiti teki, 
Moksi toivoo.

Hänninen toivoo voivansa läh-
dön hetkellä todeta, että kuolee 
kylläisenä elämään.

Mikkonen ja Alamartimo toi-
vovat kivutonta lähtöä läheiset 
ympärillään.

– Toivottavasti jälleennäkemi-
sen usko lieventää hetken surulli-

suutta, Alamartimo lisää.
Hän on työssään nähnyt erilai-

sia tapoja suhtautua kuolemaan.
– Osa potilaista kertoo avoi-

mesti, mitä ajattelee lähestyvästä 
kuolemasta. Osa sulkeutuu täy-
sin. Voikin sanoa, että he kuole-
vat itseltään salassa, kieltäen kuo-
leman tulon viimeiseen saakka.

On saattohoidossa
parannettavaakin
Panelistit eivät allekirjoittaneet 
väitettä, että Suomi olisi saatto-
hoidon takapajula. Parannetta-
vaakin kuitenkin löytyy.

Moksi esimerkiksi ihmettelee, 
että potilas saattaa saada riittä-
mättömän kipulääkityksen, kos-
ka kipulääkkeeseen lääkärin mie-
lestä voi syntyä riippuvuus.

– Hei haloo! Vaikka niin kä-

visikin, onko sillä elämän viime 
viikkoina tai päivinä enää väliä, 
Moksi kyseenalaistaa.

Mikkonenkin on kuullut, että 
omaisten ja hoidettavan tahto ei 
aina ole sama kuin lääkärin.

– Itse ajattelen, että saattohoi-
dossa pitää tehdä kaikki mahdol-
linen, jotta ihmisen olisi hyvä olla.

Alamartimon mukaan Ou-
lussa halutaan tosissaan kehittää 
saattohoitoa. Vielä paremmin sii-
nä onnistuttaisiin, jos lääkärien 
vaihtuvuus saattohoito-osastolla 
ei olisi niin suuri kuin nyt.

Hetki, jona kiire 
on loppunut
Saattohoidosta puhuttaessa käy-
tetään usein termiä palliatiivi-
nen hoito.

– Termillä tarkoitetaan oireen-
mukaista hoitoa, jota voidaan an-
taa vielä kun parantava hoito on 
jo lopetettu.

– Saattohoito tarkoittaa ih-
misten saattamista hyvään kuo-
lemaan. Saattohoitoaika pitää si-
sällään ihmiselämän tärkeim-
mät viikot, joiden aikana ei saa 
säästellä rakkautta, Alamartimo 
määrittelee.

mINNA KOLISTAJA

Jos ei pelkää itse kuolemaa, saattaa pelätä kipuja tai sitä, että joutuu olemaan lähdön hetkellä yksin.

osa potilaista 
kertoo avoimesti, 
mitä ajattelee 
lähestyvästä 
kuolemasta.

Eija Alamartimo

M inna Ko l i s t a ja
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La 22.2. klo 15.00 ALFA KURSSI
Su 23.2. klo 11.00 YHDISTYKSEN 

VUOSIKOKOUS
Ma 24.2. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 26.2. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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!

Ahdistuksesta iloon - apua elämäsi kiemurois-
sa. Muusikko-evankelista Keijo Salmelan sarja 
alkaa su 23.3. klo 15-17 ja jatkuu ma 24.3. klo 
17-19, ke 26.3, to 27.3. ja pe 28.3 klo 17-19 sekä 

la 29.3. klo 11-13. Päätöskonsertti klo 14-15. Joka ilta välipala ja mahdolli-
suus jutella. Aiheina mm. yksinäisyys, uupumus, masennus, ilo, mieheys ja 
naiseus, Jumalan suunnitelma kärsimyksissä. Tarkemmat tiedot  
www.oulu.adventist.fi ja Keijon musiikki www.ketse.suntuubi.com.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 21.2. klo 20 Lift Up-ilta lähetyskahviossa. 
”Rakkautta ilmassa”-työpajat. La 22.2. klo 11-14 
Soppaa ja Evankeliumia-tapahtuma Toppila- 
Centerissä, Paakakatu 2. Su 23.2. klo 11 Jumalan-
palvelus, kaste, Hannu Orava, Reijo Komu, Holy 
Wind. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 23.2. 

klo 17 Church@78 International Service, Uusikatu 78. Su 23.2. klo 18 Israel-
rukousilta. Ma 24.2. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 26.2. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Raili Harjula, Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 27.2. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 20.2. Raamattupiiri aihe: Tyytyväisyys.
Su 23.2. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 ja 

Kannatusryhmä klo 13.00.
Ma 24.2. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.

TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

To 20.2. klo 19 Lähde-ilta, Tuomo Kokko, Teija Kalermo. Pe 21.2. klo 18 Vark-
ki-ilta, 11-14-vuotiaille, pulkkamäki. La 22.2. klo 17 Israeljuhla, Pekka Tuomi-
nen, Heimo Mattila, heprealaisia lauluja, tarjoilu. Su 23.2. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint`club, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, aihe: Korinttolaiskirje 
osa 13. Su 23.2. klo 18 Kristus yhdistää rukousilta Kaukovainion kappelissa, 
aihe: ”Sovinto.” Ke 26.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Ilmoitusaineistot  
osoitteeseen:  

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Radio Dei on tehnyt uuden 
aluevaltauksen tuomal-
la seurakuntaelämästä am-

mentavan huumorisarjan radio-
aalloille. 

"Väsymättömiksi seurakun-
tasisariksi ja Jumalan juoksuty-
töiksi" itseään tituleeraavat sket-
sihahmot Irja ja Inkeri paneutu-
vat uskoon ja uskontoon liittyviin 
vakaviin aiheisiin huumorin kei-
noin. 

Ohjelmassa käsitellään vaka-
via aiheita kuten pelkoa, syntiä 
ja maailman luomista, kuiten-
kin otsan rypistymistä karttaen. 
Osansa sanailusta saavat risti-
kansan moninaiset ongelmakoh-

Irja ja Inkeri ammentavat 
huumoria uskosta 

dat Irja & Inkeri -duon ylistyslau-
luesityksillä höystettynä.

Makasiinityyppisessä huumo-
riohjelmassa kuullaan muun mu-
assa KKR (Koko Kansan Raamat-
tupiiri) ja Postilaatikko-osiot se-
kä Irjan ja Inkerin toimittamia 
Reportageja.

Irja & Inkeri Radio Deissä kes-
kiviikkoisin kello 19.55–20.10. 
Ohjelma uusitaan lauantaisin kel-
lo 23.45–00.00. 

Radio Dein taajuus on 106,9 
MHz ja kaapeliverkossa 94,1 
MHz. Kanavaa voi kuunnella 
myös verkossa osoitteessa www.
radiodei.fi. Sivuilta löytyy myös 
ohjelma-arkisto.

Kempeleen kirkkoherraksi haki viisi, 
hiippakuntasihteeriksi kuusi

Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherran viran haku 
päättyi viime perjantaina.

Virkaan hakijoita on viisi: Li-
mingan seurakunnan seurakun-
tapastori Kimmo Helomaa, Tui-
ran seurakunnan vs. seurakunta-
pastori Jukka Kolmonen, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan seu-
rakuntapastori Jouko Lankinen, 
Kempeleen seurakunnan kappa-

län seurakunnan kanttori Pir-
jo Hellevirta, Ruokolahden seu-
rakunnan vs. seurakuntapastori 
Aki Hätinen, Messukylän seu-
rakunnan ma. seurakuntapasto-
ri Hannele Juutinen, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki, vt. hiip-
pakuntasihteeri, kanttori Raimo 
Paaso sekä palveluvastaava Ulla-
Maija Saari Laukaalta.

"Onko järkeä uskoa?"
vielä kaksi kertaa

Tammikuussa käynnistynyt 
keskustelusarja ”Onko jär-
keä uskoa?” jatkuu vielä kah-

den kokoontumisen verran Kes-
kustan seurakuntatalon isossa 
seurakuntasalissa Oulussa. 

Sunnuntaina 23.2. kello 17–18 
pohditaan, onko rukous yhteyttä 
Jumalaan vai pelkkää sananheli-
nää. Illan alustuksen pitää pastori 
Hanna-Maija Ollanketo. 

Päätöskerralla sunnuntaina 
9.3. kello 17–18 on kysymysten il-
ta, jonka aikana on mahdollisuus 
kysyä ja keskustella kirkosta, seu-
rakunnasta ja Raamatusta. 

Iltojen sisällöt rakennetaan 
toiveiden mukaan. 

–Keskusteluilloissa halutaan 
pureutua seurakuntalaisia kiin-
nostaviin aiheisiin. Kokemukse-
ni mukaan esimerkiksi elämän ja 
kuoleman kysymykset sekä hen-
gellisyyden kokeminen ovat ih-
misten arjessa läsnä ja aiheita, 
joita he mielellään pohtivat, sa-
noo Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen.

Keskusteluilloissa on muka-
na Tuomiokirkkoseurakunnan 
työntekijöitä ja seurakuntalaisia, 
jotka kertovat oman tarinansa il-
tojen teemoista.

Molempien tilaisuuksien päät-
teeksi tarjotaan kahvit. 

Uusheräys juhlii kesällä Kempeleessä

Uusheräyksen suurin vuotui-
nen tapahtuma, kesäseu-
rat, pidetään Kempeleessä 

25.–27. heinäkuuta. Kesäseuroi-
hin odotetaan noin tuhatta kävi-
jää eri puolilta Suomea. Kesäseu-
rojen yhteydessä pidetään myös 
Uusheräyksen vuosikokous, jo-
hon itsenäiset paikallisyhdistyk-
set lähettävät edustajansa.

Lestadiolainen Uusheräys 
syntyi yli sata vuotta sitten, kun  
lestadiolaisuudessa tapahtui ha-
jaannusta. 

Aluksi Uusheräys toimi Suo-
men Lähetysseuran haaraosasto-
na tukien lähetystyötä ja pitäen 
seuroja eri puolilla Suomea. Vii-
sikymmenluvulla Uusheräys re-
kisteröityi herätysliikkeeksi lu-
terilaiseen kirkkoon ja nykyisin 
sen kattojärjestö on Uusheräyk-
sen Keskusliitto ry.

Uusheräyksellä on aina ollut 
hyvät yhteydet niihin kymme-
niin seurakuntiin, joissa sillä on 
toimintaa. Uusheräys järjestää 
seuroja ja raamattuopetusta sekä 
kerää varoja lähetystyön tukemi-

seksi kymmenillä paikkakunnil-
la. Toiminta tavoittaa vuosittain 
tuhansittain ihmisiä. 

Kirkon piirissä Uusheräys tun-
netaan edelleen lähetystyötä tu-
kevana liikkeenä. Yhteistyötä 
Suomen Lähetysseuran kanssa 
on ollut 107 vuotta. Uusheräyk-
sen hengellinen kuukausilehtikin 

on nimeltään Lähettäjä.
Lähetystyön tukea on laajen-

nettu vuoden 2012 alussa myös 
Medialähetysjärjestö Sanansaat-
tajien (Sansa) suuntaan. Venäjäl-
lä toimitaan yhteistyössä Inkerin 
kirkon kanssa. Uusheräys tukee 
myös Venäjän Keltossa tapahtu-
vaa hengellistä koulutusta. 

lainen Jaakko Tuisku sekä Tuiran 
seurakunnan kappalainen Pette-
ri Tuulos.

Oulun hiippakunnan hiippa-
kuntasihteeriksi on kuusi haki-
jaa. Viranhaltijan keskeisiin teh-
täviin kuuluvat jumalanpalve- 
luselämästä ja kirkkomusiikista 
sekä ympäristötoiminnasta vas-
taaminen Oulun hiippakunnassa.

Virkaan hakevat Sodanky-

Jukka Kolmonen Jouko Lankinen Jaakko Tuisku Petteri TuulosKimmo Helomaa

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

Uusheräyksen kesäjuhlille odotetaan noin tuhatta kävijää.
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Luin vastikään naisesta, joka pitää yöpöydäl-
lään kiveä. Kivi muistuttaa häntä uudesta il-
tarutiinista. 

Aina nukkumaan käydessä hän ottaa ki-
ven käteensä ja käy läpi mielessään ainakin kym-
menen asiaa, joista sillä hetkellä, sinä päivänä on 
kiitollinen. 

Erinomainen idea! oli ensimmäinen ajatukseni. 
Päättelin, että kiitoslistaa tehdessä ajattelu suun-
tautuu puolipakolla positiivisille raiteille ja ikävis-
sä asioissa vellominen jää vähemmälle. 

Huonona päivänä oloa helpottaa, kun on kes-
kityttävä miettimään, mikä omassa elämässä saa 
kiitolliseksi. Jos alkaa tuntua siltä, ettei listattavia 
kiitollisuuden aiheita löydy, on sokeutunut omal-
le ympäristölleen. 

Jokapäiväinen lis-
taus tekisi varmasti 
hyvää kaikille meil-
le melankolisille, it-
seään vähätteleville ja 
pessimismiin taipu-
vaisille suomalaisille! 

Voisi se unikin 
tulla helpommin sil-
mään, kuin jos jää 
rypemään jokaisessa 
päivään sisältyneessä 
mahdollisessa potu-
tuksen aiheessa. Nii-
tähän riittää, varsinkin jos niitä etsimällä etsii.

Elämäni ei ole mitenkään erityisen hohdokasta 
tai yltäkylläistä, mutta kymmenen kiitollisuuden 
aiheen listaaminen ei ole ongelma eikä mikään. 

Listan kärjessä ovat varmasti kiitollisuus per-
heestä, kodista, terveydestä, työstä ja ystävistä. 
Mutta sen lisäksi on paljon pienempiä asioita – 
varsinkin kun rimaa ei aseta liian korkealle. 

Ei varmasti ole liian pientä asiaa, josta olla kii-
tollinen. Ja itsehän minä listani kriteerit määrit-
telen!

Maailmanrauhaa ei ole saavutettu ja ympärillä 
tapahtuu monenlaista pahaa, mutta joka päivä ta-
pahtuu hyviä asioita; bussiin ehtiminen aamulla, 
leppoisa keskusteluhetki, uusi kampaus, kaivattu 
lumisade, makoisa pulla, oikealla hetkellä napat-
tu valokuva. 

Olisiko niin, että kun pieniin asioihin kiinnit-
tää huomiota, ne kasvavat kokoa? Tämä taitaa toi-
mia niin hyvässä kuin pahassa, niin kiitoksen kuin 
valituksenkin aiheissa.

Taidan etsiä hangen alta itselleni oman kiven.  

ELSI SALOVAARA

Sinappia

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

Se kaikkein  
helpoin lista

• 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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

limingassa pääsiäistä 
tulkitaan kehon kielellä 

Limingan seurakunta ahkeroi 
jälleen pääsiäistapahtumaa. 
Tänä vuonna se kantaa ni-
meä Via Caelum.

– Se tarkoittaa taivastietä. Tee-
mana ovat kärsimys sekä ilo ja 
ylösnousemus, kertoo Limingan 
seurakunnan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg.

Hanke on vielä suunnittelu-
vaiheessa, mutta pääpiirteet on 
jo mietitty. Aiempien vuosien Via 
Dolorosa- ja Via Lucis -esityksis-
tä poiketen taiteellisena keinona 
käytetään ihmispatsaita.

– Pienillä, harkituilla eleil-
lä voi viestiä hyvin voimakkaas-
ti. Hyödynnämme myös jokai-
sen osallistujan tuntoja ja elä-
mänkokemuksia kärsimyksestä 
ja ilosta.

Huipennus
pääsiäisyönä
Via Caelumin käsikirjoituksesta 
ja ohjauksesta vastaa luovuusoh-
jaaja Helena Tornberg.

– Hitaan patsastyylin käyt-
täminen sopii mielestäni hyvin 
kirkkoon. Tarina on vahva, jo-
ten tyyli antaa mahdollisuuden 
pysähtyä ja heijastaa omia tunto-
jaan, joita ei oikein voi sanoittaa, 
Helena Tornberg kuvailee.

Hän kertoo, että mukana esi-
tyksessä on myös vaellusta. Yksi-
tyiskohdat hioutuvat suunnitte-
lun edetessä. 

Esitykset sijoittuvat hiljaisen 
viikon iltoihin. Jännitettä kasva-
tetaan koko viikon ajan ja esitys 
huipentuu pääsiäisyön messuun 
ja valon juhlaan.

Jokainen ilta ja esitys on oma 
kokonaisuutensa. Tapahtuma-
paikkoina ovat ainakin kirkko ja 
keskuspuisto. 

– Kuulostelemme myös päivä-
näytösten tarvetta, Ilkka Torn-
berg sanoo.

Helena Tornbergin mukaan 
esimerkiksi kiirastorstain vael-
luksesta halutaan tehdä sellainen, 
että myös liikuntaesteiset pääsisi-
vät paremmin mukaan. 

Kaikenlaisia osaajia
halutaan mukaan
Tapahtumaa toteuttamaan kaiva-
taan monenlaisia osaajia.

– Kuoroja on sekä omia että 
muualta ja kartoitamme myös yh-
teistyötä eri oppilaitosten kanssa. 
Meillä on Limingassa myös taide-
koulu, johon olemme yhteydessä 
asian tiimoilta.

Ensimmäinen rekrytointiti-
laisuus oli viime viikon tiistaina, 
jolloin mukaan saatiin parikym-
mentä osallistujaa. Ilkka Torn-
berg on tyytyväinen tulokseen.

– He tulivat mukaan, vaikka 
eivät tienneet vielä muuta kuin 
tapahtuman nimen. Kun Via Do-
lorosaan rekrytoitiin ensimmäi-
sen kerran ihmisiä kutsumalla 
heitä erikseen järjestöistä ja muu-

alta, paikalle saapui vain kahdek-
san, Ilkka Tornberg muistelee.

Enemmänkin vapaaehtoisia 
mahtuu mukaan.

– Rooleja ja tekemistä kyllä 
löytyy. Osa rooleista voidaan ja-
kaa useammallekin, sillä kaikki 
eivät pääse kaikkiin tilaisuuksiin 
mukaan.

Elävien patsaiden maskeeraa-
minen on myös oma taiteenla-
jinsa, johon toivotaan yhteistyö-
tä alan oppilaitoksilta.

– Monenlaisia taiteellisesti 
lahjakkaita ja harrastuneita ote-
taan mielellään mukaan. Jos tällä 
rikotaan rajoja, niin rikotaan sit-
ten, toteaa Ilkka Tornberg.

KATJA KIISKINEN

Viime vuonna Limingassa järjestettiin pääsiäisenä vaellusdraama Via Lucis, Valon tie.

A r k i s t o  /  Ve s a R a n t a

Ilmoittaja, 

ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jos alkaa 
tuntua siltä, 
ettei listattavia 
kiitollisuuden 
aiheita löydy, 
on sokeutunut 
omalle 
ympäristölleen.
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Yhdistykset

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herättäjän päivä: su 23.2. klo 10.00 messu Kemin kirkossa ja seurat  
seurakuntakeskuksessa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 21.2. klo 18.00 Keijo Piiraisella, Juko-
lantie 26 as. 2, Pudasjärvi, su 23.2. klo 14.00 seurakuntakodin alasalissa 
Rovaniemellä, su 23.2. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 38, Oulu,  
su 23.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Vihannin seurakuntatalossa,  
su 23.2. klo 18.30 Aino ja Heikki Kaikkosella, Kangastie 23, Kempele,  
ti 25.2. klo 18.00 Jussilassa, Jussilantie 3, Liminka, to 28.2. klo 18.00 
Pattijoen Pappilassa
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 27.2. klo 19.00 Sanna ja Juuso Pitkäsel-
lä, Menninkäisentie 6 C 28, Puolivälinkangas, Oulu
Valtakunnalliset Talviveisuut: Mieslahden Opistolla Paltamossa  
15-16. maaliskuuta. Tied. ja ilm. opiston toimistoon 020 7856830  
toimisto@kainuunopisto.fi
Matka Unkariin: HY järjestää matkan Unkariin 1.-8. elokuuta, Siofok ja 
Budapest. Tied. ja ilm. Matti Nuorala 040 779 6871 matti.nuorala@h-y.fi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

TALVIPÄIVÄT OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 22. – 23.2.2014
La 22.2. klo 18 puheenvuoro aiheesta ”Vain yksikö sinulla on siunaus?”, 
keskustelu, iltahartaus
Su 23.2. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa, klo 13 päiväseurat,  
klo 14.30 puheenvuoro aiheesta “Lapsemme nykymaailman keskellä”,  
klo 17 viikkomessu Oulun tuomiokirkossa, klo 20.30 iltahartaus
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Su 23.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Su 23.2. klo 18 Yhdistyksen 
vuosikokous.
To 27.2. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Tänään Op/Na-ilta klo 19. Tyyne 
Louhimaa. Lindelä p. 044 263 4424.
Seurat su 23.2. klo 14.  
Heikki Myllylä, Olli Hiitola.
3K. ma 24.2. klo 18.30.  
M.Heinilä: Lopunajan ihminen.
Action & Bible, ti 25.2. klo 18, 
12-14 v. pojille.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

ISRAEL-iltapäivä   
La 22.2. Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34. 
klo 14.30 piirikokous, väliajalla tarjoilua ja myyjäiset,  
klo 17 Israel-juhla, jossa mukana mm. Heimo Mattila. 
Heprealaista musiikkia!               Tervetuloa! 

Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 

P
voimasanoja 

IPLiA.  

 P

Suomen Pipliaseura  |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi

Tilaukset myynti@piplia.fi , puh. 010 8386520 

www.piplia.fi  ■  

P
voimasanoja

IPLiA.
oimasanoja

RIPARIPIPLIAT

Farkkuraamattu  ■  Raamatussa vetoketju ja oikea tasku. 
Ristiaskelia DVD    ■   Pipliaa ja stand up –huumoria. 

Värikäs valikoima 
pienoisraamattuja  

PÄIVITETYT 
KARTTA- JA 
LIITEOSAT!

RUKOUS OULUN HERÄTYKSEN PUOLESTA.  
Sanan ja rukouksen ilta

Keskustan srk-talon pienessä salissa (Isokatu)  
Sunnuntaina 23.2. klo 18.30.

Puhuvat evankelista Merja Salminen ja Juha Tervaskanto.  
Musiikkia ja esirukouspalvelu. Tervetuloa! (lahja kaikille).

tapahtumia

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi       

020 754 2267

Kristus yhdistää 
-tilaisuus sunnuntaina 
Kaukovainiolla
Tammikuussa 2009 Oulussa aloi-
tettujen Kristus yhdistää -tapah-
tumien sarja saa jatkoa tänäkin 
vuonna. 

Tilaisuuksia on ollut vuosit-
tain 4–5 kertaa eri seurakunnissa, 
ev.lut. seurakuntien lisäksi myös 
muun muassa vapaa-, helluntai- 
ja adventtikirkoilla. 

Tulevana sunnuntaina 23.2. ti-
laisuus järjestetään Oulun Kau-
kovainion kappelissa. Kello 18.30 
alkavan illan aiheena on sovinto. 
Siihen johdattelevat Ari Kaup-
pila ja Mats Sundfors. Kauppi-
la tuo terveisiä Ugandan ja Sund-
fors Pohjoiskalotin rukouskonfe-
rensseista. 

Ugandan kansanmurhassa 
1970-luvulla kristitytkin joutui-
vat pakenemaan henkensä edestä 
metsiin. Näissä oloissa löytyi vah-

va perusta kristittyjen rukouksel-
le ja Ugandan seurakunta jatkaa 
edelleen vahvaa rukoustaistelua. 

Kolarissa on jo pitkään pidetty 
useasta eri maasta ihmisiä kokoa-
via Pohjoiskalotin rukouskonfe-
rensseja. 

Kolarista terveisiä tuova Mats 
Sundfors oli valmistelemassa jo 
maan ensimmäistä Kristus -päi-
vää syksyllä 2008. Tuo Turussa to-
teutettu 10 000 ihmisen kokoon-
tuminen oli lähtökohta myös nyt 
Oulussa jatkuvalla prosessille. 

Illan järjestäjinä ovat Kristus 
yhdistää -verkosto ja Karjasillan 
seurakunta. Musiikista vastaavat 
Heikki Jämsä ja Keijo Salmela. 
Kaikki ovat tervetulleita tilaisuu-
teen.

 
mARTTI HANNuLA

Sansalle ennätyksellinen 
keräystulos juhlavuonna

Viime vuonna 40-vuotisjuh-
liaan viettänyt Medialähe-
tys Sanansaattajat keräsi 

viime vuonna ennätyssuuren ke-
räystuloksen, liki 370 000 euroa. 

Sansa keräsi alkuvuodesta va-
roja kristilliseen mediatyöhön 
Intiassa, Kiinassa ja muualla Aa-
siassa, syksyllä hindinkieliseen 
tv-työhön Intiassa ja jouluna sa-
telliittitelevisio-ohjelmiin Iraniin 
ja Keski-Aasiaan. 

Rajattomia lahjoja -keräyksen 
tuotto mahdollistaa Sansan me-
diatyön jatkumisen ja laajentami-
sen Aasiassa.

– Kaikki on Jumalan lahjaa, 
niin varat kuin teotkin. Iloitsem-
me erityisesti siitä, että juhlake-
räyksen kautta mediatyö tavoit-
taa monia suurkaupunkien yksi-
näisiä, kertoo Sansan  medialähe-
tysjohtaja Juha Auvinen.

Keräystulos mahdollisti uu-
sia aluevaltauksia muun muassa 
Kiinassa ja Intiassa: vuoden 2014 
alussa Sansa ryhtyi tukemaan 
mandariinikiinankielistä mobii-
lisovellusta, jolla voi kuunnella 
radio-ohjelmia, jakaa niitä sosi-

aalisessa mediassa ja lukea käsi-
kirjoituksia.

Tammikuussa pyörähti käyn-
tiin myös uusi hindinkielinen tv-
ohjelma, joka näkyy yli 30:ssa In-
tian kaupungissa kaapelikanaval-
la ja internetin välityksellä kaik-
kialla maailmassa.

Rajattomia lahjoja -keräyk-
sen tuotto kanavoitiin Aasiaan 
Sansan yhteistyökumppaneiden, 
medialähetysjärjestöjen TWR ja 
FEBC sekä satelliittitelevisio SAT-
7:n kautta. 

Sansan kolehtipyhää viete-
tään sunnuntaina 23. helmikuu-
ta. Kaikissa evankelis-luterilaisis-
sa seurakunnissa kerätään kolehti 
Sansan suurkaupunkityölle.

Ko la r i n  H e l l u n t a i s e u ra ku n t a

Kuva on Kolarin rukouskonferenssissta vuodelta 2010.



9   Nro 7     20.–27.2.2014

Jumalanpalveluksen radiointi 
on minuuttipeliä
Sunnuntaina 6. huhtikuuta 
kajahtavat Yle radio 
1 -kanavalta tyrnävän 
kirkonkellot. Seurakunta 
valmistautuu jo täyttä 
päätä jumalanpalveluksen 
radiointiin.

Radiojumalanpalveluksen 
tekeminen on minuutti-
peliä.

– Kaikki pitää kellottaa, 
vahvistaa Tyrnävän kirkkoherra 
Timo Liikanen.

Liikanen, seurakunnan kap-
palainen Outi Pohjanen ja kant-
tori Pentti Korkiakoski pyörähti-
vät tammikuussa Helsingissä saa-
massa aiheesta koulutusta.

Pyyntö radioida jumalanpal-
velus Tyrnävältä tuli kirjaimel-
lisesti pyytämättä ja yllättäen, 
mutta valmistautumisaikaa on 
onneksi ollut runsaasti:

– Kirkon tiedotuskeskukselta 
tuli pyyntö jo viime kesäkuussa. 
Siitä sitten rupesimme asiaa ma-
kustelemaan.

Ohjelma, aikataulu ja 
musiikki raportoidaan
Saarnat, virret, rukoukset, teks-
tinluvut, siirtymät – ihan joka 
ikisen jumalanpalveluksen osan 
kesto pitää mitata ja merkitä lis-
taan. 

Tämän niin kutsutun ajolis-
tan perusteella Yleisradion ääni-
tarkkailija tietää tarkalleen, mitä 
kirkkosalissa tapahtuu, milloin ja 
millä paikalla.

Vähintään kuusi viikkoa ai-
kaisemmin seurakunnan pitää 
lisäksi lähettää mahdollisimman 
täydellinen listaus jumalanpalve-
luksen ohjelmatiedoista Kirkon 
tiedotuskeskukselle, joka välittää 
tiedot Yle Radio 1:n kuuluttajil-
le, lehtiin ja Ylen internetsivuille.

Jumalanpalveluksen radiointia 
seuraavalla viikolla on vielä lähe-
tettävä raportti esitetystä ja käy-
tetystä musiikista.

– Jumalanpalveluksen radioin-
tiin on kyllä olemassa tarkat oh-
jeet ja hyvät tietopaketit, Liika-
nen kiittää.

Lähetys Suomen 
suurimmalle seurakunnalle
Huhtikuun kuudentena Tyrnä-
vältä lähetetään suoraa radiolä-
hetystä 58 minuuttia.

Viiden minuutin yhteensoitto 
kello 9.55 alkaen lähetetään nau-
hoitettuna Yle-keskuksesta Helsin-
gin Pasilasta. Kaikki muu on suo-
raa lähetystä Tyrnävän kirkosta.

– Tässähän ei ole kyse siitä, et-
tä Tyrnävän seurakunta esittäisi 
jumalanpalveluksen, vaan radios-
ta lähetetään ihan aito jumalan-
palvelus, jonka Yleisradio lähet-
tää radioverkossa koko valtakun-
nan kuultavaksi.

– Meille on tärkeää, että niin 
kirkkoväellä kuin vastaanottimi-
en äärellä olisi hyvä olla. Että ju-
malanpalveluksen virret, ruko-
ukset ja sana tulisivat yksittäistä 
kuulijaa lähelle.

– Normaalista poikkeavak-
si jumalanpalveluksen tekee sen 
kuulijajoukko: radioitavia juma-
lanpalveluksia kuuntelee keski-
määrin 180 000 korvaparia joka 
sunnuntai kello 10. Suomen suu-
rimmaksi seurakunnaksihan si-
tä kutsutaankin, Liikanen tietää.

Radioitavassa jumalanpalve-
luksessa saarnan pitää Pohjanen, 
liturgina toimii Liikanen.

Kirkkokuoro esiintyy ja luvassa 
on myös instrumentaalimusiikkia. 
Virsiä mukaan mahtuu viisi.

Muutamia seurakuntalaisia 
pyydetään tekstinlukijoiksi ja esi-
rukousavustajiksi.

Tyrnävältä tallennetaan sana-
jumalanpalvelus.

– Saarnalle, esirukoukselle 
ja muulle jää pidempi aika kuin 
jos olisimme päätyneet messuun. 
Näin koko jumalanpalvelus myös 
mahtuu tunnin lähetysaikaan.

paljon väkeä,
parempi veisuu
– Mielenkiintoinen hankehan tä-
mä on, sanoo Liikanen, joka itse-
kin on usein sunnuntaisin  radio-
jumalanpalveluksen äärellä.

– Kyllä niitä tämän jälkeen 
kuuntelee hieman eri korvalla kuin 
tähän asti, kirkkoherra arvelee.

Tällä hetkellä jokainen harjoit-
telee ja kellottaa osioitaan omilla 
tahoillaan.

Jumalanpalvelusta edeltävänä 
päivänä pidetään yhteisharjoitus.

Tyrnävän kirkkoon mahtuu 
istumaan 700 ihmistä, jos oikein 
tiiviisti asetutaan.

Kirkkoherra uskoo ja luottaa, 
että väkeä on paikalla runsaasti.

– Kuulostavathan virretkin 
paremmilta, kun laulamassa on 
enemmän kuin kanttori ja kou-
rallinen seurakuntalaisia.

mINNA KOLISTAJA

Radiojumalanpalveluksia on kuultu 
Yleisradiosta jo yli 80 vuoden ajan. Ne 
ovat Ylen vanhinta ohjelmistoa.

Yleisradio otti luterilaisen juma-
lanpalveluksen ohjelmistoonsa 12.9.1926, 
kun oli kulunut vasta muutama päivä val-
takunnallisen yleisradiotoiminnan aloitta-
misesta.

Ensimmäinen suomenkielinen juma-
lanpalvelus kuultiin Tampereen tuomio-
kirkosta.

Johanneksen kirkko ja Vanha kirkko Hel-
singissä olivat jumalanpalveluksen lähetys-

paikkoja lähes kymmenen vuotta. Vuonna 
1934 ryhdyttiin jumalanpalveluksia radioi-
maan eri puolilta Suomea.

Alkuaikoina jumalanpalvelusten radioi-
miseen liittyi myös vastustusta. Pelkona oli, 
että radiointi vähentäisi kirkossakävijöiden 
määrää tai toimituksen hartautta.

Luterilaisten jumalanpalvelusten ohella 
on vuodesta 1930 alkaen radioitu ortodok-
sisia liturgioita.

Ensimmäinen vapaakirkollinen juma-
lanpalvelus lähetettiin 1945 ja ensimmäinen 
Pelastusarmeijan jumalanpalvelus yhdeksän 

vuotta myöhemmin. Katolinen messu radioi-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 1969. 

Radiojumalanpalvelus on yhä YLE Radio 
1:n viikon kuunnelluin yksittäinen ohjelma. 

Radioitavat jumalanpalvelukset seura-
kuntien ja Ylen kanssa sopii Kirkon tiedotus-
keskuksen radiotoimitus. Hartauksien tuot-
taminen kuuluu Ylen lakisääteisiin julkisen 
palvelun tehtäviin. Jumalanpalvelukset tuot-
taa Kirkon tiedotuskeskuksen radiotoimitus.

Lähteet: Kirkon tiedotuskeskus, yle.fi

Viikon kuunnelluin yksittäinen ohjelma

Radiojumalanpalveluksia kuuntelee jatkossa varmasti hieman eri korvalla kuin tähän asti, arvioi kirkkoherra Timo Liikanen. 
Tyrnävältä 6.4. suorana lähetyksenä radioitavat 58 minuuttia edellyttävät kellontarkkaa harjoittelua.

M inna Ko l i s t a ja
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Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz,
www.radiodei.fi

Su 23.2. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa pastori Maija Konttinen 
Karjasillan seurakunnasta puhuu 
aiheesta Jumalan sanan kylvö.
Su 23.2. aluelähetys klo 9.55–12:
Kello 10 messu Kiimingin kirkos-
ta. Toimittaa Seija Helomaa.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Toivevirte-
ni-yhteislaulutapahtumasta, jos-
sa lauletaan yhdessä tunnettujen 
oululaisten valitsemia virsiä.
Ma 24.2. klo 18–18.30 Rukous-
radiossa on vieraana sairaala-
pastori Hannele Lusikka. Esiru-
kouspyynnöt: www.oulunseura-
kunnat.fi/rukousradio. Alueelli-
nen lähetys.

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

Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17.

Ke 26.2. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerrotaan 
Toivevirteni-yhteislaulutapah-
tumasta, jossa lauletaan yhdessä 
tunnettujen oululaisten valitse-
mia virsiä. Lue juttu s. 14.

Radio pooki 88,0 mHz,  
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi

Su 23.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa pastori Maija Konttinen 
Karjasillan seurakunnasta puhuu 
aiheesta Jumalan sanan kylvö.
Su 23.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta. 

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

Su 23.2. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.
To 27.2. klo 19 Toivevirteni-yh-
teislaulutilaisuus, jossa lauletaan 
yhdessä tunnettujen oululaisten 
valitsemia virsiä. Lue juttu s. 14.
 
Radio YLE 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1

Su 23.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Imatrankosken kirkosta. Vir-
ret: 525, 705, 334:5-8, 186, 426, 
416:1,6-7.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
 
 

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.

Turvallisia vuokra-asuntoja 

VVO:n asunto on turvallinen asua ja asuminen on 
helppoa ja vaivatonta. Meiltä löydät kodin kaikkiin 
elämäntilanteisiin. Tutustu monipuoliseen vuokra-asun-
totarjontaamme Oulussa osoitteessa: www.vvo.fi tai tule 
käymään VVO-kotikeskuksessamme!

VVO-kotikeskus | Saaristonkatu 2 | 
90100 Oulu | Avoinna ma-ke, pe 8.30 
-15.30, to 10.30 - 15.30 |
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi |
www.vvo.fi Y
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Haluaisitko kertoa Jeesuksesta lapsille?
Etsitkö ”kanavaa” työnäyllesi? Voisit tehdä työtä omassa 
seurakunnassasi tai laajemminkin.

Tule Lastenmission infotilaisuuteen
SUNNUNTAINA 23.2. KLO 18
Uusheräyksen rukoushuone, Koulukatu 41, Oulu

Lisätietoja: pekka.siitonen@lastenmissio.fi, puh. 040 535 7567
www.lastenmissio.fi

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

MuHoKSen kirkossa kuullaan 
kitaramusiikkia sekä hengellisiä 
lauluja eri aikakausilta sunnun-
taina 23.2. kello 18 alkavassa kon-
sertissa. Esiintymässä ovat kok-
kolalaiset oopperalaulaja Hannu 
Ilmolahti, kitaristi Ilkka Hack-
man ja pianisti Janne Palmiola.

Konsertti järjestetään Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Ohjel-
mistossa on muun muassa Jaak-
ko Löytyn ja Oskar Merikannon 
sävellyksiä. Laulujen välissä kuul-
laan vanhaa kitaramusiikkia ku-
ten J.S. Bachin Preludi ja fuuga. 
Ohjelman hinta on 10 euroa.

oulunSalon kirkossa toteutuu 
sunnuntaina 23.2. kello 18 monen 
seurakuntalaisen musiikkitoive, 
kun Uusi Ääni -kuoro konsertoi 
johtajanaan Taru Pisto. Kuoroa 
täydentävät vieraileva solisti Rai-

mo Paaso ja huilisti Johanna Ki-
viharju. 

Konserttiin on vapaa pää-
sy. Yhteisvastuukeräystä tuetaan 
konsertin aikana kerättävällä ko-
lehdilla.

Ohjelmisto pohjautuu seura-
kuntalaisilta syksyn mittaan ke-
rättyihin musiikkitoiveisiin. Lu-
vassa on kokoelma juuri nii-
tä kaikkein rakkaimpia ja laule-
tuimpia virsiä ja muita hengelli-
siä lauluja, jotka soivat ihmisten 
mielissä vuosikymmenestä toi-
seen.  Tällä kertaa suosikit kuul-
laan kuorosovituksina, sopivin 
soolo-osuuksin täydennettyinä.

KiiMingin seurakuntakeskuk-
sessa kuullaan torstaina 27.2. kel-
lo 18 Kuorokavalkadi, jossa ää-
neen pääsevät useat paikalliset 
kuorot. Tilaisuus alkaa puolen 

Seurakunnissa lauletaan 
tukea Yhteisvastuulle

Oulunsalolaiskuoro Uusi Ääni vietti helmikuun alussa viikon leireilemällä Paltamossa. Leiri päättyi kuoron esiintymiseen 
Paltamon kirkossa.

tunnin kahvittelulla ja arpojen 
myynnillä, minkä kälkeen pääs-
tään laulamaan.

HauKiPutaan seurakuntakes-
kuksessa kuullaan hengellisen 
musiikin toivekonsertti torstaina 
27.2. kello 18.30 alkaen. Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, seura-
kunnan lapsikuoro ja oman pitä-
jän solistit esittävät seurakunta-
laisten toivomia kappaleita. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, Yhteis-
vastuukeräystä tuetaan arpajai-
silla. 

oulun tuomiokirkossa järjeste-
tään torstaina 27.2. kello 19 al-
kaen yhteislaulutilaisuus, jossa 
kuullaan tunnettujen oululais-
ten toivevirsiä. Konsertista lisää 
sivulla 14.
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Hoos. 10: 12–13
Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen.
Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden 
peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.

1. Kor. 3: 7–15
Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, 
vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo 
kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa 
työssä, mutta kumpikin saa palkan oman 
työnsä mukaan. Me olemme Jumalan 
työtovereita, te olette Jumalan pelto ja 
Jumalan rakennus.
    Jumalalta saamani armon mukaan 
olen taitavan rakentajan tavoin laskenut 
perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. 
Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. 
Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus 
Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi 
laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle 
kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, 
heinistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä 
kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen 
paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, 
ja tuli koettelee, millainen itse kunkin 
aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, 
saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, 
kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, 
mutta kuin tulen läpi. 

Joh. 4: 31–38
Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: 
”Rabbi, tule syömään.” Mutta hän sanoi 
heille:”Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä.” 
Opetuslapset kummastelivat keskenään:”Onko 
joku tuonut hänelle syötävää?” Mutta 
Jeesus jatkoi: ”Minun ruokani on se,että 
täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen 
työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljäkuuta 
kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa 
tuonne! Vainio on jo vaalennut,vilja on kypsä 
korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo 
nyt, hän kokoaa satoaiankaikkiseen elämään, 
ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan 
kanssa. Tässä pitääpaikkansa sanonta: 
’Toinen kylvää, toinen korjaa.’ Minä olen 
lähettänyt teidätkorjaamaan satoa, josta 
ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet 
työn, mutta tepääsette korjaamaan heidän 
vaivannäkönsä hedelmät.”

Kaikella on aikansa
Aika on suhteellinen käsite. Toisaalta se on aina vakio. Aika hallitsee elämäämme, luo-
den siihen rytmin: päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet. 

Viime viikkoina mielessäni ovat usein pyörineet Vanhan testamentin Saarnaajan kir-
jan 3. luvun sanat: ”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.” Taval-
lisimmin luen nämä sanat arkun äärellä, kun puhutaan ihmisen elämästä, sen erilaisista 
vaiheista ja ajan rajallisuudesta, peilinä ikuisuuden ajattomuus. Nyt olen käyttänyt Saar-
naajan kirjan sanoja peilinä viettäessämme seurakuntamme juhlaa: päivälleen tänään 
on tullut kuluneeksi 125 vuotta siitä, kun keisarillisen senaatin käskykirjeellä Tyrnävä 
erotettiin itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Limingasta. Saarnaajan kirjan sanat sopi-
vat itsenäisen seurakunnan aikaan mitä parhaiten, kun ajattelen 125 vuoden historian 
kaarta: lukematonta määrää ainutlaatuisia tilanteita ja hetkiä. 

Seurakunnan arki ja juhla ovat lopulta yksittäisten ihmisten arkea ja juhlaa. Elämän 
eri vaiheissa kokoonnutaan pyhän kirjan sanoman äärelle.  Seurakunnan olemassaolo 
liittyy olennaisesti tulevan pyhän aiheeseen: Jumalan sanan kylvöön. 

Kuva kylväjästä on lakeuksillamme erityisen tuttu. Seurakunnassa eletään viime 
kädessä sanan siemenestä. Vuosien ja vuosisatojen aikana lukemattomat ihmiset ovat 
olleet mukana tässä työssä. Papit toki on erikseen tätä tehtävää varten vihitty, mutta suu-
rin osa kylvötyöstä jää näkymättömiin. Sitä esimerkiksi tekevät isät ja äidit kodeissaan 
silloin, kun he kasvattavat lapsiaan Kristuksen tuntemiseen. Kylväjä ei aina saa nähdä 
työnsä tulosta, kuten Jeesus toteaa Johanneksen evankeliumin 4. luvussa: ”Toinen kyl-
vää, toinen korjaa.” Kasvu on Jumalan kädessä. 

Seurakunnan keskellä, sanan alla meitä muistutetaan ainoasta pysyvästä, Jumalasta. 
Sanan siemeneen kätketty Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima kaikkina aikoina. 
Se kantaa tämän päivän matkalla, missä kuljetkin.

TImO LIIKANEN
Tyrnävän kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 23.2.2014

Psalmi: Ps. 44: 2–5
1. lukukappale: Hoos. 10:12–13

2. lukukappale: 1. Kor. 3:7–15
Evankeliumi: Joh. 4:31–38
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”elämän haurauden 
ymmärtäminen, se miten 
pienestä ihmiselämän 
alku on kiinni, vaikka 
neljästä verisuonesta 
istukassa, niin kuin 
toivolla, on muuttanut 
käsitystäni elämästä 
ja tuonut nöyryyttä 
ja kiitollisuutta sitä 
kohtaan. ”

Taru Hallikainen ker-
too kokemuksiaan koh-
tuun kuolleen lapsen äiti-
nä viime syksynä julkais-

tussa kirjassaan Pikkuveljet eivät 
ole perhosia (Basam Books 2013). 
Hän puhuu useassa kohdin kii-
tollisuudesta. 

– Yksi sellainen mielenkiin-
toinen ristiriita minulla liittyy 
kiitollisuuteen, että saatan olla 
yhtä aikaa sekä kiitollinen että 
surullinen tai muutoin alakuloi-
nen, alavireinen. 

– Kiitollisuus on ikään kuin 
kaiken ohessa kulkeva tapa kat-
soa maailmaa, silloinkin kun 

Olen kolmen elävän ja 
yhden kuolleen pojan äiti

maailma näyttää ikäviä puoliaan.
Hallikaiselle kiitollisuus kum-

puaa eräänlaisesta nöyryydes-
tä elämää kohtaan ja sen tiedos-
tamisesta, että kaikki hyvä, mitä 
ihmisellä on, on ikään kuin lai-
naksi annettua. 

– Se voidaan myös viedä mi-
nulta – olipa kyse sitten tervey-
destä, lapsista, puolisosta tai toi-
meentulosta, Hallikainen toteaa 
tyynesti. 

Hän sanoo, että häneen on pa-
kosta tullut eräänlaista kovuutta. 
On pakko sulkea joitakin asioita 
ulkopuolelle, että ylipäänsä sel-
viää hengissä ja saa arjen kulke-
maan, vaikka sitten välillä nil-
kuttaen.

Hallikaisella on kolme elävää 
poikaa. Hän luonnehtii olevan-
sa kolmen keskoslapsen ja yhden 
kuolleen pojan äiti. 

Taru Hallikainen on päättä-
nyt valita kiitollisuuden ja kes-
kittymisen hyviin asioihin, mikä 
ei tarkoita sitä, että tummat sävyt 
olisivat kadonneet. 

Katkeruus, syyllisyys, pelko ja 
ahdistus häivähtävät usein mie-
lessä, varsinkin silloin kun on 
uupunut ja unenpuute kalvaa. 

Silloin pelkästään se, että kuulee 
jonkun saaneen yhden täysiaikai-
sen terveen lapsen, synnyttää kai-
puun häivähdyksen. 

Ihminen vaikuttaa omalla 
suhtautumisellaan ja omalla toi-
minnallaan asioihin ja siihen mil-
tä ne näyttävät. Kuitenkaan elä-
mä ei ole hallittavissa. 

– En voi oman osuuteni teh-
tyäni muuta kuin luottaa siihen, 
että kaikki menee ennemmin tai 
myöhemmin parhain päin. 

– Vaikka olen aktiivinen ja ta-
voitteellinen toimija, minun on 
hyväksyttävä, että kaikkeen en 
voi itse vaikuttaa, oli kyse sit-
ten elämän ja kuoleman asioista, 
säästä tai hidastelevasta kaupan 
kassajonosta.

Taru Hallikainen on koonnut 
kuolleen poikansa Toivon muis-
tolaatikkoon pieniä muistoesinei-
tä. Hän on laittanut sinne myös 
kortin, jossa on tyyneysrukous:

"Anna minulle tyyneyttä hy-
väksyä asiat, joita en voi muut-
taa, ja rohkeutta muuttaa ne, joi-
ta voin sekä viisautta erottaa nä-
mä kaksi toisistaan. Amen." 

Kiitolliset 

TEKSTIT JA KuVAT: mARJO pÄÄKKÖNEN

Kiitollisuuteen oppiminen on joskus kivuliasta. Hankalissakin 
elämäntilanteissa on aihetta kiitokseen, mutta sen näkeminen vaatii 

ponnistelua ja kamppailua. Kiitollisuus ei tule itsestään, sanovat 
haastateltavamme taru Hallikainen, ulla Kaislaranta ja Markus H. Korhonen.

Hallikainen on neljän pojan äiti, mutta lapsista vain kolme on elossa. 
Kolmivuotiaitten kaksosten ja heidän viisivuotiaan isoveljensä äitinä 

oleminen on jatkuvaa muutosta, kaaosta, uupumuksen ja selviytymisen 
kanssa taistelua. arjen tuoksinassa kulkee mukana menetetyn lapsen varjo, 
joka muuttaa muotoaan sitä mukaan, kun eloon jäänyt kaksosveli kasvaa.

ulla Kaislaranta on lasten ja nuorten taidekoulun rehtori ja kuuden lapsen 
äiti. tilapäisen lapsettomuuden ja keskenmenonkin kokenut Kaislaranta on 

kiitollinen kaikista lapsistaan, myös pojasta, joka teki itsemurhan seitsemän 
vuotta sitten.

oululainen kulttuuripersoona, historioitsija Markus H. Korhonen joutui 
työmatkalla pahaan auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena hän menetti 

työkykynsä ja entiset sosiaaliset kuviot.
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”olen onnellinen 
jokaisesta lapsesta, 
vaikka yksi heistä päätyi 
tekemään itsemurhan. 
Jokainen meistä on koko 
ajan syrjäytymisvaarassa, 
koska emme tiedä, 
mitä meille tapahtuu 
seuraavaksi.”

Lapselta ei saa vaatia kiitol-
lisuutta sellaisista asiois-
ta, jotka kuuluvat kaikkien 
lasten perusoikeuksiin, sa-

noi Ulla Kaislarannan äiti ai-
koinaan.

Kaislaranta ei saanut sisaruk-
sia, joita hän on aina kaivannut, 
siksi hän jo nuorena ajatteli halu-
avansa useita lapsia. 

– Kun toivoin kolmatta lasta, 
sitä ei vain kuulunut. Sain hor-
monihoitoa, mikä tuntui epä-
onnistumiselta. Sitten kun lap-
si syntyi, tuntui että minulle on 
suotu mahdollisuus. En tiedä mi-
hin minä sitä kiitollisuutta lähe-
tän, minne ja kenelle, luonnolle-
ko, mutta kiitollinen olen.

Yksi lapsista on kirkkomaa-
han saateltu, kuten äiti  asian il-
maisee. Poika teki itsemurhan ai-
kuiseksi ehdittyään. 

– En ole löytänyt perustelua, 
miksi näin piti käydä. 

Tapahtuma kaikkine seuraa-
muksineen on opettanut ja avan-

Sain kasvattaa poikani aikuiseksi asti

nut jokaista jäsentä Kaislaran-
nan perheessä. Vuosien mittaan 
ne viisi lasta, jotka ovat tässä elä-
mässä, ovat löytäneet paikkansa, 
mistä äiti on äärimmäisen kiitol-
linen. 

Myöhemmin Ulla Kaislaran-
ta on oppinut olemaan kiitolli-

nen myös siitä ajasta, jonka hän 
sai elää itsemurhan tehneen po-
jan kanssa. Vaikka nuori elämä 
päättyi hirvittävällä tavalla, äiti 
sai kuitenkin seurata hänen kas-
vuaan nuoreksi aikuiseksi.

Oulun lasten ja nuorten taide-
koulun rehtorina toimiva Kais-

laranta nimeää kaksi asiaa, jois-
sa hänellä on juuret ja jotka ovat 
kantaneet hänet kaikkien vai-
keidenkin kausien läpi: taidekou-
lu ja perhe. 

– Olen etuoikeutettu, kun saan 
tehdä hienoja juttuja nuorten ih-
misten kanssa.

Kiitollisuus tekee nöyräksi, saa 
kunnioittamaan toisia ihmisiä ja 
ponnistelemaan tärkeiden asioi-
den vuoksi. Mutta sitä pitää ope-
tella. Se on asioiden tarkastelua ja 
tajuamista, koska mikään ei ole 
itsestäänselvää. 

– Olen onnellinen jokaisesta 
lapsesta, vaikka yksi heistä pää-
tyi tekemään itsemurhan. Jokai-
nen meistä on koko ajan syrjäy-
tymisvaarassa, koska emme tiedä, 
mitä meille tapahtuu seuraavaksi, 
sanoo Kaislaranta. 

Rakkaus on suuri voima, sen 
kertominen ääneen saa ihmisistä 
paljon luovuutta irti.  

– Minä olenkin ollut aina kova 
rakastamaan, hän nauraa.

Kun omalla lapsella oli vaike-

”olen kiitollinen 
kaikista niistä ystävistä, 
jotka pitävät yhteyttä 
onnettomuuden 
jälkeen. olen kiitollinen 
kuntouttajille ja taitaville 
fysioterapeuteille, 
joiden ansiosta pystyn 
kävelemään, sekä siitä, 
ettei minulla ole kipuja.”

Viisi kirjaa, seitsemänsa-
taa kolumnia, valtavat 
määrät tieteellistä teks-
tiä – yhteensä seitsemän 

sivua julkaisutietoja. 
Markus H. Korhosen tuotan-

to on uskomattoman laaja, kai-
kista hänen pitämistään puheis-
ta ja julkisista esiintymisistä pu-
humattakaan. Oululaisten tun-
teman kulttuuripersoonan ura 
päättyi yllättäen rajussa autoko-
larissa marraskuussa 2007, työ-
matkalla Haukiputaalla. Mies jäi 
henkiin, kuntoutuminen jatkuu. 

Pystyn kävelemään ilman kipuja
Korhonen on iloinen muuta-

mista läheisistä ystävistään, kuten 
Anuirmeli Sallamo-Lavista, jo-
ka on hänen lapsuudenystävänsä 
sekä hänen kummipoikansa äiti. 

Italialais-amerikkalaiseen 
Franco Petrellan ja Jelena Lazo-
viç-Petrellan perheeseen Korho-
nen on säännöllisesti yhteydessä. 
Esko ja Päivi Nevalaisen perhe 
on Korhoselle erittäin tärkeä. 

– En pysty lukemaan, rivit 
hyppivät silmissä. Kun keskus-
telen kasvotusten jonkun kans-
sa, asiat jäävät  paremmin mie-
leen kuin esimerkiksi puhelimes-
sa puhutut asiat.

Tietotaito on tallella, mutta jos 
Korhonen alkaa puhua, äkillinen 
sanakatko voi yllättää. 

Korhosen kielitaito on säily-
nyt. Englantia hän alkoi puhua 
serkkujensa kanssa jo ennen kou-
luikää ja pystyi ennen vammau-
tumistaan esiintymään viidel-
lä kielellä. Toimittaja Helena Pe-
täistön kanssa Korhonen preppaa 
ranskankielisiä sanontoja.  

Kuntoutuminen edistyy ko-

ko ajan, mutta itse kuntoutetta-
va ei muista sen paremmin on-
nettomuutta, sen jälkeisiä tapah-
tumia kuin kuntoutuksen etene-
mistäkään. 

Ainoa hienomotorinen taito, 
joka on säilynyt, on tekstiviestin  
näpyttely. Se onnistuu vasemmal-
lakin kädellä. Korhosella on hal-
vausoireita oikeassa kädessä, häi-
riöitä näkökyvyssä eikä muisti 
toimi täydellisesti. 

Korhonen asuu yhdessä isän-
sä kanssa. Isä on vielä oikein vir-
keä, ja heillä käy viikkoavustaja  
perjantaisin. Markus H. Korho-
nen on tyytyväinen, että pystyy 
hoitamaan itsenäisesti kauppa- ja 
pankkiasiat. 

Ennen onnettomuutta Korho-
nen teki  töitä hirvittävällä tah-
dilla silloin kun niitä oli tarjol-
la, useilla eri kielillä, monenlai-
sille tahoille. Pidetty luennoija ja 
esitelmöitsijä ajoi noin neljäkym-
mentätuhatta kilometriä vuodes-
sa, kunnes tuli stoppi.

– Olen koko ikäni ollut ää-
rimmäisen säästeliäs, mutta nyt 

minulla on ensimmäistä kertaa 
säännölliset tulot. 

Kovin monet ihmiset vain tun-
tuvat määrittävän ihmisten arvon 
sen mukaan, missä asemassa he 
ovat työelämässä. 

– On paljon asioita, joista voi-
sin olla katkera ja kiukkuinen, 
mutta se ei kannata. On ollut 
pakko opetella nauttimaan pie-
nistä asioista kuten television kat-
selusta. 

Rotareitten, Ruotsalaisen klu-
bin, Jankkiyhistyksen ja Teknil-

aa, Kaislaranta ajatteli, että niin 
kauan kuin on elämää, on toivoa. 
Kun lapsi päätti oman elämänsä, 
äiti joutui miettimään, mihin sit-
ten uskoo, mihin turvautuu.

Vaikeissa paikoissa monet ilon 
aiheet löytyivät läheltä: Nyt lap-
set osaavat tätä. On sentään koti. 
Elossa olevat lapset ovat terveitä. 
Voi silittää lapsen poskelta kiha-
ran pois ihan vain sen takia, et-
tä on  saanut elämältä niin pal-
jon enemmän kuin olisi ikinä voi-
nut kuvitella, suruineen ja mur-
heineen.

Muutos ravistelee aina perhet-
tä. Kun nuori muuttaa kotoa pois, 
perheen roolit muuttuvat. 

Kaislarannan perheen poi-
ka lähti niin, ettei hän tule enää 
käymään muuten kuin muistois-
sa. Hänestä puhutaan usein, hän 
on edelleen läsnä äidille ja sisa-
ruksille. 

Ensimmäisenä vuonna ei men-
nyt päivää, ei tuntia ilman että äi-
ti olisi ajatellut kuollutta poikaan-
sa. Ajan kanssa suru on muutta-
nut muotoaan. 

Jossakin vaiheessa tuli romah-
dus, jolloin äiti tarvitsi ulkopuo-
lista apua. Surumielisyys ei katoa 
mihinkään, mutta se ei enää tun-
nu ahdistavalta.

– En ole sellainen hautaus-
maalla seisoskelija. Poikani tun-
tien voin kuvitella, kuinka hän 
sanoisi: Mitä sinä yhtenään täällä 
ramppaat? Mene kotiin siitä.

lisen seuran kaltaisten yhteisöjen 
jäsenyydet ja tapahtumat tuovat 
iloa ja seuraa.

Lasten seurasta ja sutkauksis-
ta Markus H. Korhonen nauttii 
erityisesti. Kulttuurihistorioit-
sija ilahtuu kovin, kun Antellin 
kahvilaan sattuu tulemaan hä-
nen ystävänsä, piirtäjä Ville Ran-
ta puolisonsa ja kaksiviikkoisen 
vauvansa kanssa. Pientä ihmistä 
pitää käydä ihailemassa ihan lä-
heltä.

Minä olenkin 
ollut aina kova 
rakastamaan.

Markus H. Korhonen 
kertoi toipumisestaan 
ja myös 26.3.2009 
ilmestyneessä Rauhan 
Tervehdyksessä. Juttu 
on luettavissa lehden 
nettisivujen arkistosta.



14    Nro 7     20.–27.2.2014

Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.2.2014

Leikkaa talteen!

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

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

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

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

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

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Joonas Ola-
vi Ruokonen, Lili Hellin Ruo-
konen.
Haukipudas: Eeli Verne-
ri Karvinen, Joonas Eemeli 
Juutinen.
Karjasilta: Pieta Ella Emilia 
Enovaara, Pihla Maaria Hie-
tala, Mette Susanna Lau-
ri, Veikko Antti Micklin, Si-
su Jussi Jesperi Moilanen, 
Jalmari Onni Matias Rautio, 
Peppi Emma Sainsalo, Max 
Villenpoika Tanhuala, Kaar-
lo Eevert Vinkki, Mea Anna 
Lyydia Ylikärppä.
Kiiminki: Enniina Salme So-
fia Liuska, Sanniina Mirja 
Maria Liuska, Iivari Johannes 
Rousu, Jalmari Aatos Ala-
kärppä, Olavi Juho Johannes 
Oijusluoma, Aapo Emil An-
dreas Sarkkinen.
Oulujoki: Viljami Jeremias 
Hanhela, Lilli Sofia Hannula, 
Hulda Eliisia Hiltunen, Sisu 
Matti Jäväjä, Kira Saara Ve-
ronika Kanervala, Milja He-
leena Laitila, Pinja Mira An-
neli Purkunen, Pekko Eeme-
li Tiirola, Iivari Antti Julius 
Turkka.
Oulunsalo: Eveliina Minna 

Ilona Tamminen, Pyry Pauli 
Ilmari Teppo.
Tuira: Veera Matilda Alatar-
vas, Aatos Juho Verneri Ala-
tarvas, Max Leon Jääskeläi-
nen, Julius Artturi Karppila, 
Santeri Johannes Keskikallio, 
Paul Eemeli Ohlmeier, Siri Eli-
sabeth Ohlmeier, Peetu Sa-
muel Pahkala, Alma Siri Ali-
na Ristiniemi, Inna Maria Eli-
sabeth Savilaakso, Kalle Ras-
mus Seluska, Pihla Amalia Eli-
sabeth Tönkyrä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Kimmo Jo-
hannes Nikula ja Elina Karo-
liina Riekki.
Oulujoki: Kari-Pekka Oska-
ri Mikkola ja Jenni Johanna 
Peltoniemi, Harri Matias Ne-
vala ja Päivi Anneli Laukka-
nen.
Tuira: Juha-Matti Mikael Ve-
sala ja Marja Helena Alaraa-
sakka.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Vilho Olavi 
Kärsämä 84, Eeva Maria Fisk 
91, Reijo Frans Henrik Qvick 
77.
Haukipudas: Elsa Inkeri Ha-
lonen 88, Maija Tellervo 

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.

Torstaina 27.2. kello 
19 Oulun tuomiokir-
kossa lauletaan tun-
nettujen oululaisten 

valitsemia virsiä. Kukin 
heistä esittelee oman toi-
vevirtensä ja kertoo, mik-
si kyseinen virsi on hänel-
le tärkeä. Sen jälkeen virsi 
lauletaan yhdessä.

Toivevirtensä kertovat 
toimitusjohtaja Jarmo J. 
Husso, Oulun yliopiston 
rehtori Lauri Lajunen, ra-
vintoloitsija Anne Mik-
kola, hiippakuntasihtee-
ri Raimo Paaso, opetta-
ja, lauluntekijä Maria Por-
taankorva, runoilija Niilo 
Rauhala, aluehallintovi-
raston ylijohtaja Terttu Sa-
volainen, Oulun kaupun-
ginvaltuuston puheenjoh-
taja Mari-Leena Talvitie, 
Yle Oulun toimittaja Ar-
to Veräjänkorva ja palve-
luesimies Sirkka Viitanen 
Oulun kaupunginsairaalan 
A2-osastolta.

– Tilaisuus järjestetään 
Yhteisvastuukeräyksen in-
noittamana. Ideana on tuo-
da virsilaulua esille sellais-
ten tuttujen henkilöiden 
välityksellä, jotka eivät ole 
yleensä näissä yhteyksissä 
tunnettuja, kertoo Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttori Elias Niemelä.

Ylijohtaja Savolainen ja rehtori 
Lajunen jatkavat yv-urakkaansa

Ylijohtaja mummon  
jalanjäljillä
Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston ylijohtaja 
Terttu Savolainen pitää vir-
siperinteen vahvistumista 
hienona asiana. 

– Virret kuuluvat meille 
kaikille, koskettavat meitä  
ja kulkevat tavallaan elä-
män tärkeissä kohdissa 
mukana – lohduttavat, an-
tavat niin lupauksen pa-

remmasta kuin myös mah-
dollisuuden iloon, kiitolli-
suuteen ja elämän ylistyk-
seen. 

Savolaista kiehtoo virsi-
en kauneus ja ikiaikaisuus. 

– Mummoni oli körtti-
läinen ja  siinä mielessä vir-
sien veisuu on tuttua.  Vas-
ta aikuisiällä olen käsittä-
nyt virren veisuun tärkey-
den ja omakohtaisuuden.

Tilaisuudessa kerätään 

kolehti Yhteisvastuulle, 
jonka kotimaankohteena 
on tänä vuonna saattohoito 
ja ulkomaankohteena Gua-
temalan ihmisoikeudet. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy.

Tilaisuutta voi seurata 
suorana lähetyksenä Vir-
tuaalikirkossa, www.virtu-
aalikirkko.fi.

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

Terttu Savolainen osallistui yv-keräystempaukseen Rotuaarilla Oulun yliopiston rehtorin Laurin Lajusen 
(toinen vasemmalta) ja piispa Samuel Salmen kanssa. Petri Pulli antoi roponsa kaikkien lippaisiin. 
Torstaina Savolainen ja Lajunen ovat mukana myös toivevirsi-illassa.

Kiuttu 70, Ilkka Kalervo Kou-
taniemi 54.
Karjasilta: Yrjö Antero Ali-
koski 81, Aino Maija-Liisa 
Peura 76, Erkki Heikki Ola-
vi Nieminen 70, Marina Vii-
tanen 54.
Kiiminki: Maija Tuulikki Rim-
peläinen 70.
Oulujoki: Aino Päivyt Maija-
Leena Ylimaula 95, Raili Pau-

liina Viitala 85, Väinö Heik-
ki Karasti 83, Erkki Johannes 
Piira 75, Heidi Terhi Anneli 
Isokoski 30.
Tuira: Enni Kristiina Kaikko-
nen 95, Tekla Annikki Juntu-
nen 91, Toini Annikki Murto-
vaara 91, Aaro Heikki Palos-
te 90, Eeva Kaisa Toppila 89, 
Reijo Kalervo Törmälehto 72, 
Arja Helena Varlamoff 62.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 23.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa Mat-
ti Pikkarainen. Kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Elias 
Niemelä. Fröökynät. 60-vuo-
tiaiden syntymäpäiväkahvit 
Vanhassa pappilassa. Koleh-
ti kristilliseen mediatyöhön 
suurkaupungeissa. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 23.2. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Messu su 23.2. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Veijo Koivula, lapsille py-
häkoulu.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 20.2. 
ja 27.2. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Lähetyspiiri to 20.2. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 20.2. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Sana elää pe 21.2. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 22.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 24.2. klo 16, Vanha pap-
pila.
Raamattupiiri ke 26.2. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 26.2. 

klo 18, Vanha pappila. Min-
na Salmi.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
26.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 27.2. klo 14, 
Vanha pappila. Ari-Pekka 
Metso.

Musiikki ja kulttuuri
Toivevirteni-yhteislauluti-
laisuus to 27.2. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa  maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
419, Keskustan seurakunta-
talo.
Diakonian aamu ti 25.2. klo 
9–11, Keskustan seurakun-
tatalo. Maksuton aamupala 
alueen vähävaraisille ja työt-
tömille. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 26.2. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 27.2. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
matti Järven päivystys to 
27.2. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu, taaperoikäisten 
musiikkikerho to 20.2. klo 

15, Heinäpään seurakuntata-
lo. Ilmoittautuminen lasten 
ohjaaja Tea Lakkalalle, p. 050 
5207 757, tea.lakkala@evl.fi. 
Pyhäkoulu su 23.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, jossa saa oppia tunte-
maan Taivaan Isää, hiljentyä, 
leikkiä, askarrella ja puuhail-
la monenlaista muiden las-
ten kanssa.Pyhäkouluun voi-
vat tulla 4 vuotta täyttäneet, 
pienimmille toivomme oman 
aikuisen mukaan, mutta ko-
ko perheenkin voimin voit-
te osallistua. Ennakkoilmoit-
tautumista ei ole ja toiminta 
on maksutonta.
Intiön perhekerho to 20.2. 
ja 27.2. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, johon lapsi tulee ai-
kuisen kanssa. Perhekerhos-

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

    Keskustelusarja

"Onko 
järkeä 

   uskoa?" 
     

sunnuntaina 23.2. klo 17 
Keskustan 

seurakuntatalossa. 

Rukous, yhteys 
Jumalaan vai pelkkää 

sananhelinää? 
Hanna-Maija Ollanketo. 

Kahvitarjoilu.

sa aluksi hiljennymme har-
tauteen, sitten on kahvien ja 
mehujen aika. Lisäksi kerhos-
sa leikitään, lauletaan, askar-
rellaan ja touhuillaan kaiken-
laista. Perhekerhoon ei ole il-
moittautumista.
Heinätorin perhekerho ti 
25.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 26.2. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo/ Monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Avariohjaajina toimi-
vat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Lenkkiryhmä, Kahavila ko-
lomio, Punainen lanka – 
neuletapaaminen, Nuorten 
aikuisten raamis ja Tuomio-
klubi. Ks. ilmoitus s. 20. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 20.2. 
ja 27.2. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Kaikille 
eläkeläisille avoin, yhteinen 
kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkolalta p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
20.2. ja 27.2. klo 12.30, In-
tiön seurakuntakoti. Seura-
kunnan ja kaupungin yhtei-
nen porinapiiri eläkeläisille. 
Jutustelua kahvin lomassa. 

Muut menot
Silmukka ke 26.2. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Keskiviikon käsityö- ja askar-
telupiiri, jossa tehdään mo-
nenlaista myytävää lähetyk-
sen hyväksi. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 27.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Tuomasmessu
lauantaina 22.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Helmikuun Tuomasmessua vietetään teemalla 
"Ansaitsematon armo." Messun juontaa Soili 
Pitkänen, esirukousjohtajana on Pertti af Hällström, 
liturgina Erja Järvi, saarna Eine Rautiainen, 
avustavat Pirjo Parviainen ja Tuulia Taskila. 
Musiikkitoteutuksen valmistaa Riitta Piippo ja 
Kappelin laulu. Sanaosan aikana lapsille pyhäkoulu. 
Vapaaehtoisten valmistamat kirkkokahvit. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle. 

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, Kiiminki, Tuomiokirkko 
+Oulunsalo + Yli-Ii + Ylikiiminki

Ilmoittaudu osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 14.4. mennessä!

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.

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: 
olavi.makela@evl.fi.

Parisuhde

Toivevirteni 
-yhteislaulutilaisuus 

torstaina 27.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 

Laulutilaisuus yhteisvastuun hyväksi. 
Mukana tunnettuja oululaisia: Mari-Leena Talvitie, 
Jarmo J. Husso, Niilo Rauhala, Arto Veräjänkorva, 
Lauri Lajunen, Terttu Savolainen, Sirkka Viitanen, 

Anne Mikkola, Maria Portaankorva ja Raimo Paaso. 

Kolehti yhteisvastuulle, tervetuloa laulamaan! 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

J. Jyrä akustisesti
 
Mies ja kitara lauantaina 1.3. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

 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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Hengellisen musiikin 

toivekonsert ti 
torstaina 27.2. klo 18.30
 seurakuntakeskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita 
toteuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan lapsikuoro, trio MeLeKo ja oman 
pitäjän solistit.Juontaa FM Rauno Kinnunen,

 iltahartaus Jari Flink. 
Arpajaiset ja kolehti Yhteisvastuulle.
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Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.2.2014

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
Konfirmaatiomessu su 23.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana syys-
loman 1. leiririppikouluryh-
mä. 
Konfirmaatiomessu su 23.2. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Jari 
Flink, saarna Juha Sarkkinen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Konfirmoitavana syysloman 
2. leiririppikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.2. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 20.2. ja to 
27.2. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Kellonhovin hartaushetki 
ke 26.2. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneella. Mukana 
Leena Brockman.

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. 
Pyhäkoulu su 23.2. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkoulu on 
tarkoitettu kaikenikäisil-

le lapsille ja se kestää n. 45 
min. Pienet lapset voivat tul-
la saattajan kanssa. Pyhä-
koulusta saa Messupassiin 
tarran.
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 26.2. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista vaan 
sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11. Joke-
lan perhekerho pe 28.2. ko-
koontuu Martinniemen srk-
kodilla klo 10-11.30. Vakku-
rilan perhetupa perjantaisin 
klo 9.30–11.30. Perhekerhot 
ja perhetupa ovat aikuisten 
ja lasten yhteisiä kerhoja, joi-
hin ei ole ilmoittautumista.

Nuoret
Nuorten ilta pe 21.2. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
RaJu-ilta ke 25.2. klo 18.30 
Wirkkulassa. 

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ilta ti 
25.2. klo 18 Vakkurilan nuo-
risotilassa. Ks. ilmoitus s.20.

Seniorit
Seurakuntakerho to 20.2. 
klo 13 srk-keskuksessa. 

Yhteisvastuu 
Martinniemen talvitapah-
tuma la 22.2. klo 11–13 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ohjel-
massa ulkoleikkejä, ponirat-
sastusta (pakkasraja -20 C), 
kasvomaalausta, onnenpyö-

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 23.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 23.2. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sari 
Wallin, kirkkokuoro.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 20.2. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 
Naisten saunailta to 20.2. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Juttunurkka  ma 24.2. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 24.2. klo 
11–12 Jäälin kappe-
lilla. Aterian hin-
ta 3 €.
Työttömien ja 
pienituloisten 
aamupuuro ma 
24.2. klo 10–11 
Kolamäen kerho-
huoneella.
Mielenterveyskun-
toutujien omaisryhmä ti 
25.2. klo 13–15 Montin-sa-
lissa.
Naisten kasvuryhmä ti 25.2. 
klo 14 Suvelan saunalla.
Omaishoitajien ryhmä ke 
26.2. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelin neuvotteluhuone 

(Huom. kokoontumispaikka 
muuttunut). Ryhmä on ver-
taistukiryhmä omaistaan ko-
tona hoitaville. Tervetuloa!

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla.
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. Ter-
vetuloa laulamaan ja kuun-
telemaan!

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 

maanantaisin klo 9.30–
11 ja Jäälin kappelil-

la torstaina 9.30–
11. Huom! Jäälis-
sä ei ole perhe-
kerhoa ensi vii-
kolla 27.2.
Perhekahvilat 

Kirkkopirtillä tiis-
taisin klo 9.30–11 ja 

Jäälin kappelilla per-
jantaisin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374/ lastenohjaajat.

Kuoro-
kavalkadi 

to 27.2. klo 18 
seurakunta-
keskuksessa 

Yhteisvastuun 
hyväksi. 

Pyhäkoulu su 23.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila 
perjantaina 21.2. klo 18.30–
22 Jäälin kappelilla.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 25.2. klo 13 
Montin-salissa. Mukana Ri-
ku Korkeamäki Pipliaseuras-
ta. Lämpimästi tervetuloa 
kaikki lähetyksestä kiinnos-
tuneet. Kahvitarjoilu.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 23.2. klo 
17 seurat ry:llä, Teuvo Aho ja 
Martti Murtoperä.
Rauhan sana: seurat su 23.2. 
klo 15 Montin-salissa, Esko 
Leinonen.

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.

Seurakunta-
retki 
Tartoon 
la–ti 17.–20.5.

Kiimingin seurakun-
nasta tehdään seu-
rakuntaretki Tar-
toon. Lähtö on la 
17.5. aamuvarhaisel-
la ja paluu ti 20.5. il-
tamyöhäisellä. Tutus-
tumme 
matkalla Peetrin 
ystävyysseurakuntaan sekä Tarton kaupunkiin ja sen 
nähtävyyksiin. Matkan hinta on 265–300 € riippu-
en lähtijämäärästä. Matkan hintaan sisältyy bussikul-
jetukset, laivamatkat, majoitukset sekä aamiaiset. 
Matkan johtajana toimivat kirkkoherra Pauli Niemelä 
ja diakoni Erja Haho. 
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot pe 14.3. men-
nessä Erja Haho, p. 0400 775 164, erja.haho@evl.fi.
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Nuorten toteuttama 
Yhteisvastuu-ilta 
lauantaina 22.2. klo 17 
seurakuntakeskuksessa. 

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

rä ja lelunvaihtopöytä, ota 
vaihtolelu mukaan. Vieraak-
si saapuu klo 12.30 konser-
toimaan Pallomerimies. Myy-
tävänä hernekeittoa 5 €/ l ja 
laskiaispullia 1 €/ kpl, makka-
raa, arpoja ja Yhteisvastuu-
tuotteita. Ennakoidut herne-
keitto- ja pullavaraukset Lai-
la Juntille, p. 040 8668 319, 
laila.juntti@evl.fi ke 19.2. 
mennessä. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykseen. 
Kellon talvitapahtuma la 
22.2. klo 11–13 Kellon srk-
kodilla. Kahviosta jauheli-
hakeittolounas ja pullakah-
vit. Onnenpyörä, kasvomaa-
lausta, askartelua ja arvon-
taa. Pallomerimies esiintyy 
klo 11–11.30. Poniratsastusta 
klo 11.30 alkaen (pakkasra-
ja -20 C). Ulkona myös mak-
karamyyntiä ja ulkoleikkejä. 

Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
seen.

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 24.2. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. Käsitöitä, keskustelu-
ja ja kahvittelua hyvänteke-
misen merkeissä.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. Hernekeittopäivä 
pe 28.2.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 23.2. klo 14 
Kultasimpussa sekä vuosiko-
kous ja seurat klo 17 ry:llä. 
Kello: vuosikokous ja seurat 
su 23.2. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa. Jokikylä: Vuosikokous 
su 23.2. klo 17 ry:llä.

Talvitapahtumat 
Yhteisvastuukeräykselle 
lauantaina 22.2. klo 11–13 
Martinniemen ja Kellon srk-kodeilla. 

Lue lisää Yhteisvastuu-otsikon alta.
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Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 22.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 14.
Messu su 23.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 23.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa teol.harj. 
Soile Tuusa, kanttorina Riit-
ta Piippo.
Messu su 23.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avusta-
vat Juha-Matti Seppä, Anna 
Savuoja ja Jenni Hepo-oja, 
kanttorina Eeva Holappa. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
Messu su 23.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.2. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Toimittaa teol.harj. Pirjo 
Parviainen, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti Kristilliseen me-
diatyöhön suurkaupungeissa 
Intiassa, Kiinassa, Japanissa, 
Mongoliassa ja Thaimaassa, 
Medialähetys Sanansaattaji-
en kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 20.2. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat pe 21.2. klo 18.30, 
Kastellin kirkko.
Herännäisseurat su 23.2. klo 
14, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ti 25.2. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 25.2. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
26.2. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 27.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 27.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 27.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Diakonia
Aamupuuro to 20.2. ja 27.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko p. 
044 3161 579 tai paikan pääl-
tä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 24.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 24.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 25.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Melko Nuoret Naiset ke 
26.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Ks. ilmoitus.

Lähetys
Sukanvarsi ke 26.2. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Hanna-ryhmä to 27.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 25.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

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

Lapset ja lapsiperheet
Kaakkurin olohuone ke 
26.2. klo 14.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ks. ilmoitus.
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma su 
9.3. klo 14, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa. 
Ks. ilmoitus.

Nuoret
ToivonSatama-nuortenilta
ke 26.2. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lämpimästi 
tervetuloa uudet ja vanhat 
matkaajat Suuren Majakan 
valoon! Nuortenillan aikana 
on mahdollisuus ihan vain 
olemiseen, pelailemiseen, 
kahvitteluun, musisointiin ja 
muiden kanssa jutusteluun. 
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 27.2. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Seniorit
Eläkeläiskerho to 20.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 24.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 25.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma 24.3. 

klo 9–to 27.3 klo 16, Pik-
ku-Syötteellä Pudasjärvellä. 
Lähde mukaan eläkeläisten 
leirille ulkoilemaan, hiljenty-
mään ja nauttimaan upeas-
ta luonnosta! Leirille etusijal-
la Karjasillan seurakuntalai-
set. Leirin hinta on 125 € si-
sältäen matkat, majoituksen 
2 hengen huoneissa, ruokai-
lut ja tapaturmavakuutuk-
sen. Lasketteluliput omaan 
piikkiin. Ilmoittautuminen 
28.2.2014 mennessä p. 08-
5313 200 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirillä mu-
kana diakoniatyöntekijät Sir-
pa Kemppainen p. 040 5747 
163 ja Seppo Meriläinen p. 
044 7884 035.

Muut menot
Tämmönen tommonen yh-
teen soppii – Erilaiset tem-
peramentit parisuhteessa 
to 20.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 14.
Lattiakuvailta ke 26.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena on: Eteenpäin elä-
mässä, luottaen tulevaisuu-
teen. Aikuisten kertomuk-
sena Lootin vaimo ja lapsilla 
Nooa. Lattiakuvailloissa ra-
kennamme kaksi lattiakuva-
kertomusta, lasten ja aikuis-
ten kertomuksen. Lattiaku-
vakertomuksissa on tärkeää 
yhteinen kokemus ja raama-
tunkertomusten siirtäminen 
tähän päivään ja tähän het-
keen, jokaisen osallistujan 
omaksi kokemukseksi. 

Kaakkurin kinkerit 
torstaina 27.2. klo 20 Soili ja Harri Pulkkisella. 

Osoite: Iinatintie 11 as 2, 90240 Oulu. 
Mukana pastori Heikki Karppinen ja 

kanttori Eeva Holappa. 

Melko Nuoret 
Naiset 
keskiviikkona 26.2. klo 18 
Maikkulan kappelissa. 

Osallistumme Maikkulan kappelissa 
järjestettävään lattiakuvailtaan. 

Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke 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 ilta 
jatkuu vapaamuotoisesti. 
Sururyhmä ke 12.3. klo 17, 
Maikkulan kappeli. Sururyh-
mä on keskusteluryhmä, jos-
sa voit jakaa kokemuksia-
si, tunteitasi ja ajatuksiasi 
samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa. Ohjaa-
jina diakonissat Päivi Rahja ja 
Anu Kontio. Lisätietoja ja il-
moittautuminen 24.2. men-

nessä Anu Kontio p. 040 574 
7162 tai anu.kontio@evl.fi
Vapaaehtoiseksi  pääsiäis-
näytelmään 7.–11.4. Karjasil-
lan kirkolla toteutetaan pää-
siäisnäytelmä, jossa seurataan 
Jeesuksen viimeisiä elämän-
vaiheita Raamatun kertoman 
mukaisesti. Rooleja ja tehtäviä 
voi vastaanottaa niin kahvin-
keittäjästä enkeliin, opetus-
lapseen kuin lavastajaankin. 
Kokoonnumme ensimmäisen 
kerran torstaina 20.2. klo 18 
Karjasillan kirkolla. Lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen seura-
kuntapastori Mirjami Dutto-
nille p. 044 3161 473, mirjami.
dutton@evl.fi.

Koko perheen 
talvitapahtuma      
tiistaina 25.2. klo 17.30 Iinatin luistelukentällä.
Koko perheen ulkoilutapahtumassa ohjelmassa ruset-
tiluistelua, kasvomaalausta, onnenpyörä, tarjolla me-
hua ja makkaraa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Jär-
jestää Myty, Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma sunnuntaina 9.3. klo 14 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma. Lasten hiih-
tokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa paikan päällä klo 
13 ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-
v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtä-
vät omissa sarjoissaan.  Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaa-
ehtoinen maksu menee yv-keräyksen hyväksi. Lisäksi 
myytävänä makkaraa ja arpoja. 

Kaakkurin olohuone 
keskiviikkona 26.2. klo 14.30 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille joka 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Aikuiset voivat 
jutella keskenään ja lapset viihtyvät hoitajien seuras-
sa. Tapaamisessa tarjotaan kaikille pientä purtavaa. 
Ryhmä on maksuton. Ryhmän järjestää Oulun Seudun 
Yhden Vanhemman Perheet ry yhteistyössä Karjasillan 
seurakunnan kanssa. 
Lisätietoja yhdistyksen toimistolta, p. 044 3690 844 ou-
lunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työnteki-
jöiltä: Marjaana Lassi, p. 040 5747 108, Päivi Rahja, p. 
044 3161 457. 

Karjasillan kirkolla torstaisin klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

Elämän 
haikeat hetket –
Runo- ja kuvailta 
ti 25.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa

Taivaskaipuu, yksinäisyys, ikä-
vä ja pitkää matkaa tehneen ih-
misen kypsä syvä ilo heijastuvat 
Anja Salon runoissa, joita lausu-
vat pastorit Virpi Sillanpää-Posio 
ja Satu Kreivi-Palosaari. He ovat 
valinneet omista kuvistaan ru-
noihin sopivia otoksia, joita hei-
jastetaan seinälle. Tilaisuudessa 
luetaan myös Riitta Hirvosen kir-
je saattohoidosta. 

”Laskiainen lasketaan, 
paastonaika alkaa”
sunnuntaina 2.3. klo 12  
Kaukovainion kappelilla.

Tervetuloa laskiaissunnuntain 
perhemessuun! Messun 
jälkeen hernekeittolounas, 
laskiaispullakahvit ja ohjelmaa 
lapsille ja aikuisille.



18    Nro 7     20.–27.2.2014

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 20.–27.2.2014

Jumalanpalvelukset
Messu su 23.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Pekka Kinnu-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Gaudiate-kuoro. 
Messu su 23.2. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
23.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa teologian opiske-
lija Ville Järvinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Messu su 23.2. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Tuo-
mo Rahko. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.2. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Esa Ne-
vala, Esko Kalaoja.

Diakonia
Diakoniapiiri to 20.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 24.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 25.2. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

Lähetys
Piispankamari pe 21.2. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ti 25.2. klo 18, Yli-
Iin seurakuntatalo. Illassa vie-
raana Arja Savuoja Medialä-
hetysjärjestö Sanansaattajista.

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
Jumalanpalvelus su 23.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mari 
Flink, kanttorina Taru Pisto. 

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 20.2. ja 27.2. klo 
9–10.30 Vattukuja 2.
Perhepyhäkoulu Repussa su 
23.2. klo 12–13.30, Pitkäkan-
kaan kerhotila Reppu. Per-
hepyhäkoulussa on yhdessä-
oloa kera hartauden, laulun, 
leikin ja kahvittelun.
Perhekerho Repussa ti 25.2. 
klo 9.30–11, seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
25.2. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 

Hartaudet
Hartaus ke 26.2. klo 12.30, 
Caritas-talo. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 26.2. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 27.2. klo 11.30, 
Teppolassa. Jukka Joensuu.
 

Seniorit
Seurakuntakerho to 20.2. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Sau-
li Tuuli.

Varhaisnuoret
Näytelmäkerho alakoulu-
ikäisille tytöille ti 11.2. klo 
17–19, Oulunsalon seurakun-
nan toimitalon lapsityönti-
la. Näytelmäkerhossa kaik-
ki näyttelemisestä kiinnos-
tuneet saavat kokeilla estra-
dia. Kerhossa harjoitellaan 

ilmaisemista. Harjoittelem-
me yhdessä näytelmän, jon-
ka ensi-ilta on keväällä. Ker-
ho kokoontuu seurakunnan 
toimitalolla tiistaisin. Oh-
jaajina toimii seurakunnan 
koulutettuja kerhonohjaa-
jia. Ryhmä ei kokoonnu hiih-
tolomalla. Kerho on mak-
suton. Lisätietoja Annelilta,  
p. 044 7453 852.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 20.2. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.
Mieskuoro ke 26.2. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. Tie-
dustelut Tuomo Kangas.
Musiikkikerho to 27.2. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 
laulamaan! Lisätietoja Taru 
Pistolta.

Muut menot
Herättäjäseurat su 23.2. klo 
18.30 Aino ja Heikki Kaikko-
sella Kangastie 23, Kempele.
Kirkonkylän ry:  Nuortenilta 
pe 21.2. klo 19 Salonpään ry.  
Seurat su 23.2. klo 16 Mauno 
Linnanmäki, Pertti Lahtinen. 
Lauluseurat kodeissa; Keski-
kylä; Määtällä, Heinäsuolan-
kuja 5 Kylänpuoli; Olavi Nissi-
sellä, Pinaattikuja 14. Varttu-
neiden kerho ke 26.2. klo 12.
Salonpää ry:  Seurat su 23.2. 
klo 16.

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 20.2. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Aikuisten laulukerho to 
20.2. klo 11, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 
Laulukerho to 27.2. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 20.2. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-

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

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

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

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 24.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 24.2. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 

Seurakuntakerho ti 25.2. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.
Seurakuntakerho to 27.2. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 27.2. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
tilat. 

Muut menot
Fransupiiri ti 25.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 26.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Laskiaistapahtuma 
torstaina 27.2. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalolla. 

Tarjolla hernekeittoa ja laskiaispullia (aikuiset 5 €, 
lapset alle 15 vuotta 2,5 €). Yhteislaulua ja karaokea. 
Lisäksi kasvomaalausta ja arvontaa. 
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle!

Virsilauluilta 
keskiviikkona 26.2. klo 18 
Aila ja Heimo Kuhalla, Kartanpiirtäjäntie 7.
Guatemalan terveiset kuvin Eino Mikkonen 
ja kanttori Lauri Nurkkala laulattaa virsiä.
Kahvitarjoilu ja arpajaiset Yhteisvastuulle.

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.
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Kirkon nuorisopäivät Tampereella 
pe–su 2.–4.5. 
Oulujoen seurakunnan isosten ja nuorten matka. 
Isoskoulutuslaisille retken hinta on 10 €, 
muille nuorille 40 €. 
Ilmoittautuminen osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ ilmo 14.2.–16.3. välisenä aikana. 
Lisätietoja ohjelmasta ja aikatauluista saat myöhemmin 
sinulle lähetettävästä leirikirjeestä. Lisätietoja myös 
Jonelta, p. 040 7379 643 ja Tuijalta, p. 044 3161 451.

Medialähetys-
järjestö 
Sanansaattajien 
ja Oulun seura-
kuntayhtymän 
kesäjuhlat 
14.–15.6. 
järjestetään 
Oulun 
Tuomiokirkossa
ja keskustan 
seurakunta-
keskuksessa.

Perhe-
pyhäkoulu 
su 23.2. klo 12–13.30 
Pitkäkankaan kerhoti-
la Repussa. 
Perhepyhäkoulussa on 
yhdessäoloa kera har-
tauden, laulun, leikin 
ja kahvittelun.

Askartele, tuunaa, kudo, neulo, huovuta, virkkaa, ompe-
le tai mitä ikinä keksitkin. Tuomiokirkossa myydään istuin-
pehmusteita päivien aikana ajatuksella: kaikki erilaisia, kaik-
ki samanarvoisia. Tehdään lähetystyötä näkyvästi! Tuo val-
miit työsi Oulunsalon kirkkoherranvirastoon kevään aikana!  
Tarvittaessa ole yhteydessä lähetyssihteeri Kirsi Paavolaan, 
P. 044 5760 019
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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 23.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Pekka Jarkko, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. Tuira 3 ja 4 rippikouluryh-
mät mukana messussa.
Messu su 23.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avus-
taa Matti Ketola, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Pyhä Luukas 
1 rippikouluryhmä osallistuu 
messuun.
Messu su 23.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Pert-
ti Niiranen, avustavat Ant-
ti Leinonen ja Tapio Pokka, 
kanttorina Anu Arvola-Gre-
us. OPKO:n 50-vuotismessu.
Sanajumalanpalvelus su 
23.2. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa teol. 
yo. Tiina Eskelinen, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
23.2. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu su 23.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 26.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 20.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 
Miestenpiiri ti 25.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Miehet ja nai-
set laulamaan. Laulattaa  Ar-
vo Ågren.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
26.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 26.2. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 27.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri to 
27.2. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja pastori Jukka 
Kolmoselta p. 044 3161 722.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 27.2. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Tervetuloa Palokan 
seurakuntakerhoon kaikki 
uudetkin sanankuulijat. Mu-
kana pastori Juha Valppu ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä, p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 27.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat  to 27.2. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Antti Leske-
lä, Pentti Hintsala.

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 20.2. ja 27.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti.  Aterian hinta 2 €. 
Pateniemen diakoniapiiri to 
20.2. klo 13, Keräsen kodis-
sa. Tervetuloa Pateniemen ja 
Herukan diakoniapiiriin Irja 
Keräsen kotiin, osoite Kant-
tarintie 19 D 19. Paikalla pas-
tori Jukka Kolmonen ja dia-
koni Heli Mattila. Lisätietoja 
Heliltä, p. 040 5747 145.
Vapaaehtoisten lipaskeräys 
pe 21.2. klo 9–19, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Työttömien ateria pe 21.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 24.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Vie-
raana Erkki Vuoristo. Tarjolla 
hartaus ja kahvia viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 24.2. klo 
10, Rajakylän seurakunta-
koti. Aamupala maksuton. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 25.2. klo 17–19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Vapaaehtois-
ten tapaaminen Mummon-
kammarissa! Mietitkö omaa 
paikkaa tai tehtävää seura-
kunnassa tai haluat tavata 
muita vapaaehtoisia ja vaih-
taa kuulumisia. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 26.2. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 

Lähetys
Puutyökerho ma 24.2. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila Ompelutal-
koot ti 25.2. klo 9–15, Kos-
kelan seurakuntakoti. Tule 
tekemään yhdessä käsitöitä 
lähetystyön tarpeisiin. Voit 

ottaa oman ompelukoneen 
mukaan.

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
Nuortenilta to 20.2. klo 18–
20, Tuiran kirkon nuorisoti-
la, ilta on teemallinen ja  al-
kaa varttikirkolla kirkossa. Li-
sätietoja vs. nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.
Nuorten avarit ke 26.2. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Avarit on vapaamuo-
toinen oleskeluilta nuoril-
le. Mahdollisuus pelailla, po-
rista, viettää aikaa yhdessä. 
Tarjolla myös kahvia ja lisuk-
keita. Lisätietoja vs. nuoriso-
työnohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
27.2. 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.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Aikuisten pyhäkoulu su 
23.2. klo 13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 20. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 20.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 20.2. klo 
13, Koskelan Palvelukeskus. 
Seniorien laulupiiri to 20.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Tule 

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 antavat Päivi Moilanen, p. 040 5747 064 
ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 880. Lipaskerääjille tar-
jolla kahvit Tuiran kirkolla koko päivän.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 2.3. klo 11.30–13 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laskiaissunnuntain messun jälkeen hernekeittolounas 
ja laskiaispullakahvit Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
aikuiset 5 € ja lapset 3 €. Myyjäisissä myös käsitöitä!

Myyjäiset laskiaistiistaina 
tiistaina 4.3. klo 11–13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Myytävänä lihakeittoa, hernekeittoa, ohraryynipuu-
roa, marjakeittoa, leivonnaisia, pientä suolaista ja kä-
sitöitä. Arvontaa, onnenpyörä ja askartelua. Tuotto 
yhteisvastuukeräykseen. Olet lämpöisesti tervetullut! 
Järjestää Välivainion ja Puolivälinkankaan diakoniapii-
ri ja Tuiran seurakunnan lapsityö.

Hiljaisuuden retriitti 
pe–su 4.–6.4. Juuman leirikeskuksessa. 

Tervetuloa keväiseen Kuusamon Juumaan hiljentymään 
hetkeksi hälinästä ja kiireestä. Hiljaisuuden retriitissä 
on mahdollisuus hiljentyä pienen karhunkierroksen po-
luilla tai leirikeskuksen rauhassa. 
Retriitin hinta on 163 €/ henkilö sisältäen täysihoidon 
ja yhteiskuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 26.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Retriitin vetävät Tuiran seurakunnan 
pastorit Juha Valppu ja Stiven Naatus. 

Lisätietoja: Juha, p. 044 3161423 tai 
Stiven, p. 050 3104 990.

Pyhän Tuomaan lapsikuoron sääntömääräinen 
vuosikokous pe 21.2.2014 kello 17 Pyhän Tuomaan 

kirkolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteisvastuu-
konsertti
keskiviikkona 2.3. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

Konsertissa esiintyvät Tuiran seurakunnan kanttorit, 
sekakuoro Tuike ja Oulunsalo Ensemble sekä Maija 
Tynkkynen, urut ja Veli-Matti Rautakoski, tenori. Oh-
jelmassa mm. J.S. Bachin Laskiaissunnuntain kantaat-
ti ja koraaleja.
Ohjelmamaksu 5 euroa Yhteisvastuun hyväksi.

sunnuntaina 23.2. klo 13–14 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aikuisten pyhäkoulussa lauletaan, askarrellaan, 
rukoillaan ja jutellaan sekä ennen kaikkea 

liimataan lammastarroja tauluun. 
Pyhäkoulu aikuisille on rento ja retrohenkinen 

kohtaamispaikka. 
Pyhäkouluopettajina toimivat pastorit 

Päivi Jussila ja Stiven Naatus.
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laulamaan yhteislauluja lau-
lupiiriin. Kahvittelua ja har-
taus. Mukana Pirjo Mänty-
vaara ja Paula Kyllönen. 
Eläkeläisten kerho ti 25.2. 
klo 14, Tuiran Palvelukeskus. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-

kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 27.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhteislau-
luja. Kahvittelua ja hartaus. 
Mukana kanttori Pirjo Män-
tyvaara ja diakoni Päivi Moi-
lanen. 
Eläkeläisten kerho to 27.2. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa uudet 
ja vanhat kerholaiset. 
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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. 
English Service on Sunday 23th of Febuary at 4 pm. in 
St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
23.2. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

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

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! 

Laulamme yhdessä pe 21.2. klo 12 Siivessä Ruotsin 
kirkon virsiä, Riitta Piippo.
Siipi avoinna lauantaina 22.2. klo 10–14. 

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

Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.2.2014

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

Saarenkartanon virsiharta-
us to 20.2. klo 14.
Helmikuun pyhäkoulu su 
23.2. klo 12 kirkon kerho-
huoneessa.
Eläkeliitto ti 25.2. klo 11 srk-
salissa. Vieraana pankinjoh-
taja Eija Sipola.

Seurakunnissa tapahtuu 20.–27.2.2014

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

Nuorten messu la 22.2. 
klo 18 Pulkkilan seurakun-
tatalossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Avustaa Sirk-
ku Palola sekä nuorten 
musiikkiryhmä. 
Messu su 23.2. klo 10 
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen. Kanttori-
na Arja Leinonen, avus-
taa veteraanikuoro. Syö-
päkerho tarjoaa kirkko-
kahvit. 
Messu su 23.2. klo 13 Kes-
tilän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, avustaa Eeva-Lii-
sa Kekkonen. Kanttorina 
Arja Leinonen. 70, 75, 80 
ja 85 vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla. Tarjoilu ja oh-
jelmaa messun jälkeen.
Messu su 23.2. klo 13 Piip-
polan seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, saarna Jouko Lauriala. 
Kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokahvit ja Uus-
heräyksen talviseurat, 
Merja Jyrkkä, Jouko Lau-
riala, Timo Hakkarainen ja 
Johannes Hyytinen.

Erityisdiakonia
KeHitYSVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 21.2. klo 13, Tahkokangas, juhla-
sali. 
Varttuneiden porinapiiri ti 25.2. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 25.2. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen messu su 23.2. klo 12, Piispantalon 
tallikirkko. Toimittaa kuurojenpappi Urpo Luokkala.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 26.2. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo. 

NäKöVaMMaiSet
Tuomasmessu la 22.2. klo 18, Kastellin kirkko. Osallis-
tutaan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihal-
le viimeistään klo 17.45 mennessä. Opasystävä on vas-
tassa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun jäl-
keen on tarjoilua ja vapaata yhdessäoloa.
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 27.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen, kahvittelua ja seurustelua unohta-
matta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mukaan! Opas-
ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näkövammaisten leiri pe–su 28.–30.3., Suvelan leiri-
keskus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leiri al-
kaa perjantaina klo 11 ja päättyy sunnuntaina klo 14.30. 
Leirille tulo ja paluu omin kyydein. Leirin hinta on 38 € 
ja lapsilta 4–18-v. 26 €. Ilmoittaudu 7.3. mennessä dia-
konisten erityispalvelujen toimistoon p. 044 3161 552 
tai netissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

PäiHDetYö
Aamukahvihetki pe 21.2. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros. Tarjoamme per-
jantaisin päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi kahvia 
ja teetä, sämpylää, jugurttia, tuoremehua, hedelmiä. 
Lisätietoja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 21.2. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut, Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros. Perjantaisin.
Tavoiteryhmä ma 24.2. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Keskusteluryh-
mä päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja nai-
sille. Maanantaisin.
A-leiri Juumassa ma–pe 31.3.–4.4 klo 16, Kuusamo / 
Juuman leirikeskus. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
14.3. mennessä diakonissa Tellervo Kiannolle, p. 040 
7564 022.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 20.2., Keskustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa Keskustan seurakuntatalolta torstai-
sin parillisilla viikoilla klo 18–20. Käymme tunnin reip-
pailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartau-
desta. Tervetuloa!

Kahavila Kolomio pe 21.2. ja 28.2. klo 16.30–18, Keskus-
tan seurakuntatalo, monitoimisali. Tule istahtamaan ja 
nauttimaan kuppi kuumaa. Sinulla on mahdollisuus as-
karrella, jos tahdot. Nähdään! 

Aikuisten pyhäkoulu su 23.2. klo 13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 19.  

Nuorten aikuisten ilta ti 25.2. klo 18 Vakkurilan nuori-
sotilassa. Tervetuloa viettämään aikaa nuorten aikuis-
ten iltaan Vakkurilaan. Illassa pientä tarjoilua, hartaut-
ta ja yhdessä tekemistä. Lisätiedot: Elisa Manninen, p. 
050 5133 225, elisa.manninen@evl.fi.

Punainen lanka – neuletapaaminen ti 25.2. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo/monitoimitila. Tervetuloa neulo-
maan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jotain mui-
ta käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten kanssa. 
Mahdollisuus myös opetella uusia tekniikoita, tai ope-
tella tekemään se kuuluisa kantapää. Välineitä ja ma-
teriaaleja löytyy, mutta voit tuoda mukanasi omat tar-
vikkeet. Omilla kädentaidoilla voi myös osallistua teke-
mään hyvää: valmistuneita töitä voi lahjoittaa yhdessä 
valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Lisätietoja voi 
kysellä Tiina Siloaholta, tiina.siloaho@evl.fi.

Nuorten aikuisten raamis to 27.2. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 

Tuomioklubi pe 28.2. klo 19–23.59, Keskustan seura-
kuntatalo. Joka toinen perjantai, parittomilla viikoilla. 
Keskustelua, rentoa yhdessäoloa, herkkuja ja musiikkia.

JärJeStöt
Uusheräyksen opiskelija- ja na-ilta to 20.2. klo 19, Paik-
ka: Teemu ja Mari Lindelä, Hiidentie 2 G 91, Puolivälin-
kangas. Tyyne Louhimaa. 
OPKOn opiskelijailta la 22.2. klo 18.30, Keskustan seu-
rakuntatalo, Isokatu 17. OPKO 50-v: Juhlat Oulussa, mm. 
Pertti Niiranen ja opiskelijoita eri vuosikymmeniltä.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 24.2. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Kimmo Heinilä: Lo-
punajan ihminen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 26.2. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Pelailua & pitsaa.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
27.2. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Puolivälinkan-
kaalla, os. Menninkäisentie 6 C 28. 

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.

Kuollut: Viljo Johannes 
Lapintaival 91 (Piippo-
la), Sirkka Orvokki Var-
tiainen e. Finnilä 70 (Py-
häntä).

Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014
 

Keskiviikko 12.3. klo 18
Raamatun naisia

Pastori Maija Konttinen
 

Keskiviikko 19.3. klo 18
Saarnaaja - masentunut, pessimisti vai realisti?

Pastori Heikki Karppinen
 

Keskiviikko 26.3. klo 18
Homoseksuaalisuus Raamatussa

Professori Martti Nissinen
 

Keskiviikko 2.4. klo 18
Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa

Kirkkoherra Juhani Lavanko

Kuollut: 
Jorma Sakari Iljana 67.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 23.2. klo 10 srk-talos-
sa. Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri to 20.2. klo 18 Sirk-
ku Palolla, Hytintie 5. 
Lankapiiri ma 24.2. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Hartaus pe 28.2. klo 
13 Koivulehdossa.
Diakoniapäivä 
Pyhännän rip-
pikoululaisille 
la 1.3. ja su 2.3. 
klo 10–14 srk-ta-
lossa Yhteisvas-
tuun merkeissä. 
Seurakuntaker-
ho ti 25.2. klo 12 Väinöläs-
sä, ke 26.2. klo 12 Pyhännän, 
to 27.2. klo 13 Rantsilan, pe 
28.2. klo 10 Kestilän ja tors-
taisin klo 12 Pulkkilan srk-ta-
lossa.
Perhekerho ti 25.2. klo 10 Py-
hännän kerhotilassa, ma klo 
10 Nuppulassa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa. 
Päiväkerho to klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan kerhohuoneessa, 
pe klo 10 Pyhännän kerhoti-
lassa. Nuppukerhot ti klo 10 
ja to klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuortenkerho to klo 
13.30 Kestilän kerhokodissa, 
ma klo 13.30 Pulkkilan kerho-

Syntymäpäiväsankari
tänä vuonna 70, 75, 80 tai 85 vuotta täyttävä 
piipponen ja pulkkinen, syntymäpäiväjuhla 

järjestetään su 2.3. klo 13 Piippolan seurakuntakodissa, 
ilmoittautuminen viimeistään ma 24.2. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 

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

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

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, lisätietoja kerhois-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko to 20.2. klo 10 
srk-talossa. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. To 20.2. aloitam-
me kerhon pikkukirkolla. To 
27.2. kerhokerralla mukana 
Leikkien Groupin leluesitte-
lijä.
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.
Omien käsitöiden ilta ma 
24.2. klo 17 srk-talossa. Tule 
mukaan tekemään omia kä-
sitöitäsi iloiseen joukkoon.
Lapsiparkki ke 26.2. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 26.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Sanan ja lähetyksen ilta to 
27.2. klo 18.30 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 28.2. klo 
10 srk-talossa.

Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 28.2. klo 18–19.30 
srk-talossa. Monenlaista toi-
mintaa, raamattuopetusta ja 
nyyttärit. Ota mukaan jotain 
yhteiseen nyyttäripöytään.
Rauhanyhdistys: Rauhan-
yhdistys: Pe 21.2. klo 19 raa-
mattuluokka 5.–6.-lk Sivula, 
7.–8.-lk Eskola ja nuortenil-
ta Ry:llä. Su 23.2. klo 12 vuo-
sikokous ja seurat ry:llä. Ma 
24.2. klo 10 puurokerho Ni-
kola. Päiväkerho ry:llä  klo 
17–18.30 ma, ti, ke ja to.  Ke 
26.2. klo 19 ompeluseurat 
Töllillä. 

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 5528 989 tai siikalatva@evl.fi. 

tilassa, ti klo 14.30 Pyhännän 
kerhotilassa ja ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 15.30 ja to klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la. Tyttökerho ma klo 15.30 

ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa. 

Kuorot: Lapsikuo-
ro to klo 15 Pulk-
kilan srk-talossa. 
Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsi-

kuoro to klo 17 ja 
mieskuoro to 27.2. 

klo 18.30 Pyhännän srk-
talossa. Veteraanikuoro ke 
klo 11, lapsikuoro ke klo 16.30 
ja kappelikuoro to 27.2. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Ompeluseurat pe 21.2. klo 
19 ja vuosikokous su 23.2. klo 
12 ry:llä. Pulkkila: Ompelu-
seurat pe 21.2. klo 19 Hanna-
Briitta ja Hannu Kedolla. Vuo-
sikokous su 23.2. klo 13 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus su 23.2. klo 
13 Nestorissa. Seurat su 23.2. 
klo 16 ry:llä. Lauluseurat ke 
26.2. klo 18.30 Marja ja Pau-
lus Sydänmetsällä Pyhännäl-
lä. Rantsila: Ompeluseurat pe 
21.2. klo 19 ja seurat su 23.2. 
klo 18.30 ry:llä. 

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. 
Kestilä/ Hyvölänranta: to 20.2. klo 18.30 Helena ja 
Matti Kilpelänaho, Kärkelänperäntie 249, Saila Karp-
pinen, 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 Paula Pe-
täjäjärvi.
Rantsila: ke 26.2. klo 18 Rantsilan seurakuntatalo, 
Rantsilanraitti 10, Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Ee-
va-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.

Yhteisvastuu-
tapahtumia

Yhteisvastuusählyturnaus 
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.

Yhteisvastuukahvila Luukulla (Luovontie 139) 
torstaisin klo 12–15 
Tervetuloa kahvittelemaan.

Potkukelkat kuntoon 
laskiaista varten.
Tulossa yhteisvastuun potkurimaraton 
laskiaissunnuntaina 2.3. Väliasemana Koppakota 
Tukkitien varressa. Lisätietoja ensi viikon lehdessä.

Laskiaistapahtuma 
sunnuntaina 2.3. klo 11–14 Pyhännän seurakuntatalolla 

Perhekirkko klo 11 ja perhekirkon jälkeen  
• hernekeittoa, keittoa myydään myös omiin 
 astioihin kotiin vietäväksi
• laskiaispullia, rasvarieskaa
• rekiajelua
• mäenlaskua
• arpoja ja arvailua
• värityskilpailu
• kasvomaalausta

Mieskuoro 
aloittaa 

to 27.2. klo 18.30 
Pyhännän 

seurakunta-
talossa.
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Seurakunnissa tapahtuu 20.–27.2.2014

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

Nuortenilta to 20.2. klo 18 
Nuorisonurkassa.
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 21.2. klo 12 Lähe-
tysvintillä. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Nuorten kitarapiiri la 22.2. 
klo 15 Nuorisonurkassa. 
Lähetysvintti ma 24.2. klo 12.
Seurat Niittypirtillä ma 24.2. 
klo 13.
Omaishoitajien ryhmä ma 
24.2. klo 13 seurakuntatalol-
la. Mukana diakonissa Sinik-
ka Ilmonen ja Sosiaalityönte-
kijä Illusia Kankkunen.
Perhekerho ti 25.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, valoku-
vaus.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
25.2. klo 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Mukana 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Maire Taikina-aho,  
p. 050 4302 023.
Siioninvirsiseurat ti 25.2. 
klo 18 Jussilassa, Jussilan-
tie 3. 
Perhekerho ke 26.2.  klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa, valokuvaus.
Seurakuntakerho ke 26.2. 

Kastettu: Joas Lennart Peltola, Aatu Valtteri Väisänen.
Kuollut: Martta Maria Hökkä, 97.

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 23.2. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa ja Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta, avustajina Vox Marga-
rita -kuoro Pudasjärveltä, 
Limingan Kirkkolaulajat ja 
Rauhanyhdistyksen vapaa-
ehtoiset.

kuussa torstaisin klo 17.30–
19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa; 27.2. Talvista ul-
koilua, 27.3. Musiikki-ilta ja 
24.4. Luontoilta. Jokaiseen 
iltaperhekerhoon on erilli-
nen ilmoittautumi-
nen seurakun-
nan  sähköisen 
ilmoittautu-
misen kautta. 
Mukaan mah-
tuu 25 ensiksi 
ilmoittautunut-
ta perhettä. Ker-
hot ovat maksutto-
mia ja niihin voi osallistua 
koko perheellä kaiken ikäis-
ten lasten kanssa. Lisätietoa 
kerhoista lastenohjaajilta tai 
Saijalta, p. 040 7790 375.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 26.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 

to 27.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa  ja Seurakun-
tapiiri to 27.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 27.2. klo 

18.30 Kirkonkylän srk-
kodissa.

Askeleet pe 28.2. 
klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Aamukahvila ma 
klo 10 Kirkonky-

län srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisa-

ra avoinna 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 28.2. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Pieta Elina Kaup-
pi, Nenna Anneka Heikki-
nen, Kasper Vili Alexander 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Herännäisseurat su 23.2. klo 
18.30 Heikki ja Aino Kaikko-
sella, Kangastie 23.
Avoin keskustelupiiri kris-
tinuskosta ma 24.2. klo 19 
keskustan srk-keskuksen ko-
koushuoneessa.
Hovintien palvelukeskuk-
sen kahvihetki ja ulkoilutus 
ma 24.2. klo 13. Mukana pal-
veluryhmä.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 24.2. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Iltaperhekerhot kerran 

klo 12 seurakuntatalolla. Oh-
jaajana Leena Leppäluoto, 
hartaus khra Ilkka Tornberg.
Nuorten kuoro Celeste ke 
26.2. klo 17–18 kirkossa. 
Isoskoulutusta ensimmäisen 
ja toisen vuoden isosille ke 
26.2. klo 18 Nuorisonurkassa. 
Raamattu ja rukouspiiri ke 
26.2. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Partio: Pe 21.2. Samovaa-
rit Partiokämpällä klo 18-
21. Nyyttikestiperiaatteel-
la.  Ruoktu XXXI 14 talvilei-
ri seikkailijoille, tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille pide-
tään Siiranjärven eräleirikes-
kuksessa 1.–5.3. Ilmoittautu-

minen lippukunnan kotisi-
vulta saatavalla lomakkeella 
Partiotoimistoon tai kirkko-
herranvirastoon ti 18.2. men-
nessä, jolloin on myös leiri-
läiskokous seurakuntatalolla 
klo 17–18. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Perhekerho 
to 20.2. klo 10.30 ry:llä. Ko-
dinseurat pe 21.2. klo 18.30 
Jaana ja Timo Hiltusella sekä 
Anu ja Valtteri Lumijärvellä 
sekä raamattuluokka (7.–8.) 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su klo 12 ja vuosikokous klo 
16 ry:llä. Varttuneidenkerho 
to 27.2. klo 12 ry:llä.

Messu su 23.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Olli Seik-
kula, saarna Arja Savuo-
ja, diakoni Minna Sorva-
la, kanttori Marjo Irjala. 
Musiikkiavustus lauluryh-
mä Nonetti, johtaa Tibor 
Garanvölgyi. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Lähe-
tyspyhä. Lähetystilaisuus 
kirkkokahvien jälkeen. 
Arja Savuoja Medialähe-
tys Sanansaattajista ker-
too nimikkokohteemme 
Intian radiolähetystyöstä. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Yhteisvastuutapahtumia 
Perheiden kevätrieha su 23.2. klo 14–16 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa
Tapahtumassa esiintyy Taika-Petteri. Tapahtuman avaus 
ja hartaus ovat klo 14 salissa, minkä jälkeen toimintapis-
teet avautuvat: jongleeraus, kasvomaalaus, onginta, on-
nenpyörä, askartelu, temppurata, buffetti sisätiloissa se-
kä hevosajelu ja pulkkamäki ulkona. Vapaa pääsy. Osas-
ta toimintapisteitä pieni maksu Yhteisvastuukeräykseen.

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.

Yhteisvastuu
•  Rippikoululaisia keräämässä to 20.2. 
 Kirkonkylällä klo 16.30–19.30 
 (Kokoontuminen seurakuntatalolla) 
• Lipaskerääjiä liikkeiden edessä la 22.2.
• Toivo ja Ilta -yhteisvastuunallet odottavat lippaiden 
 kera lahjaasi Tupoksen Salessa ja ABC Kasituvalla
• Yhteisvastuutuotteita ja huolinukkeja myytävänä 
 Kirkonkylän ja Tupoksen diakoniatoimistoissa

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.

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!”

Koskitalo, Fanni Helvi Auro-
ra Tauriainen, Tuuli Matilda 
Neitola.
Vihitty: Tommi Tapio Lehto-
saari ja Maria Marjaana Iso-
rinne.
Kuollut: Esko Arvo Antero 
Koskela 75.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 20.2. klo 18 Itä-
puoli: Heikkilä, Suutarintie 
12. Talvimyyjäiset pe 21.2. 
ry:llä alkaen klo 17 myyjäis-
ruokailulla, klo 18 myyjäiset. 
Pyhäkoulut su 23.2. klo 12 

Paituri: Pulkkinen A, Pulkki-
sentie 13 Linnakangas: Kan-
gas, Ritarinkuja 22 Keskus-
ta-Ollila: Pulkkinen, Caja-
nuksentie 12 Santamäki: Hy-
ry, Peltomiehentie 36 Kokko-
kangas-Haapamaa: Lampela, 
Taukopaikka 8. Vuosikokous 
su 23.2. klo 16 ry:llä. Laulu-
seurat to 27.2. klo 18 ry:llä 
Myllylä, Liedes, Mällinen.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.2. klo 19 
ry:llä. Vuosikokous su 23.2. 
klo 13 ry:llä.

Gospel-
jumalanpalvelus 

to 20.2. klo 19 
Pyhän 

Kolminaisuuden 
kirkossa.

Vox Margarita-kuoro
Hyväntekeväisyyskonsertti Limingan kirkossa 

sunnuntaina 23.2. klo 16 virolaisen Järva-Peetrin 
kirkon urkujen korjaamiseksi. Johtaa Keijo Piirainen.

Vapaaehtoinen ohjelma 10 €.
Kahvihetki konsertin jälkeen.

Limingan ja Pudasjärven seurakunnat.
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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: Adele Helmiina 
Korkala, Isla Anna Helmii-
na Pakkanen, Eena Mariia 
Törmänen.
Kuollut: Rauni Orvokki 
Väänänen e. Marttila 
s. Huumo 81.

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: Juuso Pette-
ri Hakasalmi, Neve Char-
lotta Sofia Kakko, Antti 
Onni Jalmari Tervo, Silja 
Neea Aurora Tikkanen.
Avioliittoon vihitty: 
Juha Iisakki Ristikaarto 
ja Katariina Emilia 
Kärkkäinen.
Kuollut: Paavo Matias 
Alatalo 76.

Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 20.2. klo 11 kap-
pelissa. Aiheena Yhteisvas-
tuu 2014.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 20.2. klo 13 seurakun-
tatalossa alkuvuoden aikana 
”pyöreitä” vuosia täyttäville. 
Hartaus to 20.2. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Muhoksen Talentit ”avvaus 
pammaus” to 20.2. klo 18 
Koivu ja Tähti -kulttuurikes-
kuksessa. Mukana runopoi-
ka Daniel Helakorpi, taek-
wondoa, tanssia ja laulua. 
Tilaisuus on tutustumisilta 
tulevaan Muhoksen Talent-
tiin, joka järjestetään huhti-
kuussa. 
Perhepyhäkoulu su 23.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Kirkkokonsertti su 23.2. klo 
18 Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 

Aikuisten raamattupiiri su 
23.2. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 24.2. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa diakonia- ja lähetystyön 
hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 25.2. klo 12 rukoushuo-
neella. Aiheena karjalaiset 
käspaikat, Eila Tillman-Sute-
la ja tiistaiseuran väki.
Hartaus ke 26.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Niittypirtin kerho ke 26.2. 
klo 13, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 26.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 27.2. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Tarja 
Pyy.
Lähetyslauluilta to 27.2. klo 
19 Marjatta Seppäsellä, Les-
keläntie 16, Anja Hämäläi-
nen, Simo Pekka Pekkala. 
Iltahartaus to 27.2. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 26.2. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.

Seurakunnan 125-vuo-
tisjuhlan messu su 23.2. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa lääninrovasti 
Ilkka Tornberg, saarna 
Timo Liikanen, avustaa 
Outi Pohjanen ja Merja 
Lukkari, kanttori Aino 
Juntunen. Kirkkokuoro.

Nuttupiiri to 20.2. klo 17 
Temmeksen srk-talolla. Läh-
tö klo 16.30 Tyrnävän srk-ta-
lon pihalta.
Hartaus pe 21.2. klo 13.30 
Lepolassa.
Raamatun äärellä... Pietarin 
askelissa. Raamattuilta ma 
24.2. klo 18 srk-talon takka-
huoneessa, aiheena opetus-
lapsi Pietari. Outi Pohjanen.
Hartaus ke 26.2. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa ja klo 15 
Villa Tyrnissä.
Körökörö-kirkko to 27.2. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Perhe-
kerhon tilalla lyhyt perheju-
malanpalvelus, jonka jälkeen 
kirkkokahvit kirkon taka-

Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Kylmälänkylän kap-
pelissa sekä klo 10–12 Päi-
värinteen srk-salissa, ke klo 
12.30–14.30 Päivärinteen srk-
salissa ja to klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Mu-
hoksen talentit ”avvaus pam-
maus” to 20.2. klo 18 Koivu ja 
tähti -kulttuurikeskuksessa. 
Perhepyhäkoulu su 23.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Esikot-ryhmä ke 26.2. 
klo 10–11.30 srk-talon alaker-
rassa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi. 
Nuoret/rippikoulut: Oulujo-
ki tulvii -gospel la 22.2. klo 15 
Koivu ja tähti -kulttuurikes-
kuksessa. Tapahtuma kuu-
luu Muhoksen srk:n rippi-
kouluopetukseen ja isoskou-
lutukseen, rippikoulukortilla 
vapaa pääsy. Nuortenilta to 
27.2. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
25.2. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 20.2. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. La 22.2. 

osassa. Pidetään ikään kuin 
perhekerho kirkon tiloissa.
Raamattu-ja Tuumailupii-
ri RaaTuu kokoontuu 27.2. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la tuttuun tapaan Leilan joh-
dolla.
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: Rippikouluryhmä 
II, oma nuortenilta pe 21.2. 

klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Muut nuoret ovat myös ter-
vetulleita!
Oulujoki tulvii -gospelta-
pahtuma la 22.2. Muhoksel-
la. Rippikouluryhmät I, II, ja 
III lähtevät bussikuljetuksella 
Muhokselle Tyrnävän srk-ta-
lolta klo 14.30. Paluu samaan 
paikkaan viimeistään 19.30.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 20.2. klo 19 
Sassilla, Sotalantie 10. Su 
23.2. klo 14 seurat Lepolassa 
ja klo 16 vuosikokous ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.2. klo 19 
ry:llä. Vuosikokous su 23.3. 
klo 13 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.

Tervetuloa kaikki mukaan juhlimaan seurakuntaa!

Sanajumalanpalvelus 
su 23.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, saar-
naa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.

klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4–6-lk Mertaniemi ja 
7–8-lk Urpilainen. Su 23.2. 
klo 12 pyhäkoulut: kk-Ant-
tila Mertaniemi, Korivaara 
Säily, Pälli Männikkö, Suoky-
lä Hannuksela. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
vuosikokous ja seurat ry:llä. 
Ma 24.2. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 27.2. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Marita 
ja Petteri Lehtola ja Marjo ja 
Janne Karhumaa.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 21.2. klo 19 pienten 
raamattuluokka Parviainen. 
Klo 19 veljesilta ry:llä. La 
22.2. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokka/ilta-
kylä Urpilainen. Su 23.2. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Par-
viainen, Laitasaari Parviai-
nen, Huovila Launonen. Klo 
17 vuosikokous ja iltaharta-
us ry:llä. To 27.2. klo 18.30 si-
sarilta ry:llä.

 Kirkkokonsertti 
sunnuntaina 23.2. klo 18  Muhoksen kirkossa.

 Konsertissa esiintyvät Hannu Ilmolahti, laulu, Janne 
Palmiola, piano ja Ilkka Hackman, kitara.

 Ohjelmamaksu 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

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. 

Retki varhaisnuorille
Muhoksen uimahalliin lauantaina 1.3. 
Lähtö klo 11.45 Murron koululta ja klo 12 
Tyrnävän srk-talolta. Paluu n. klo 16. Retken hinta 4 € / 
hlö, maksu peritään linja-autossa. Mukaan uintivälineet. 
Seurakunnasta otetaan eväät. Ilmoittaudu 24.2. 
mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600.

Toimintapäivät varhaisnuorille 
3.–4.3. klo 10–14 Tyrnävän srk-talolla.
Omat eväät ja liukuri mukaan. Toimintapäivä on 
ilmainen. Ilmoittaudu 27.2. klo 14 mennessä 
Merja Lukkarille, p. 044 7372 617.
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Hauskat juhlat tehdään yhdessä
MITKÄ JUHLAT?

Haukiputaan seurakunnan 
4-vuotissynttärit, joita vie-
tettiin sunnuntaina 16.2.

KEITÄ OLI KUTSUTTU?

Tämän vuoden ensim-
mäisellä puoliskolla neljä 
vuotta täyttävät lapset ja 
heidän perheensä.

OHJELMA?

Hartaushetki, jossa ker-
rottiin pelottomasta Jee-
suksesta keikkuvassa ve-
neessä, lauluja, loruja ja 
näytelmä myyränpoika 
Viiksikuonosta, joka läh-
tee etsimään, mikä on pa-
rasta maailmassa. 

TARJOILU?

Mehua, mansikkakakkua, 
keksejä ja vaahtokarkkeja. 
Aikuisille kahvia ja teetä.

LAHJAT? 

Kaikki synttärisankarit 
saivat Lasten Raamatut.

Kello 12.20. Seurakuntapastori Leena Brockman ja lapsityönohjaaja Outi Palokangas 
istahtavat kahville käymään läpi, kumpi lukee juhlassa mitäkin.

Kello 13.25. Näytelmässä peipposena esiintyvä Anne Isojämsä seuraa sivusta, kun 
keittäjä Sari Haverinen ikuistaa myyränpoika Viiksikuonon (Kati Jussila), kiiltomadon 
(Anna Reetta Lintelä), toukan (Outi Perätalo) ja auringon (Marjo Komulainen).

Kello 12.45. Lastenohjaajat Pirjo Laitila ja Anne Isojämsä tervehtivät seurakuntasalin 
ovella juhlavieraita. Usva Huttunen saapui juhlaan mukanaan nelivuotias Oiva 
Huttunen sekä hieman isommat Nuppu, Unto ja Unna.

Kello 13.55. Tuula Turunen (vasemmalla) tuli juhlaan yhdessä tyttärensä Tiina Turusen ja nelivuotiaan Eeron kanssa. Sirpa 
Pietilällä oli mukana lapsenlapset Peppi Manninen (mustavalkoinen mekko) ja Aamu Litendahl. Kaikki lapset nimesivät parhaiksi 
asioiksi maailmassa kukat ja auringon, ja Eero lisäsi vielä mukaan palikkapelit. 

Kello 14.15. Lopuksi on siivottava. Kuusikkoa laittavat matalaksi Anne Isojämsä, Kati 
Jussila, Marjo Komulainen ja Emmi Ilvo-Hepola.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Kello 14.10. Ville (5 vuotta) ja Matti (pian 4 vuotta ) Malmihuhta kertovat, että 
heidän mielestään parasta maailmassa on kesä ja trampoliini ja kaivurileikit. Matti 
toivoo kaivuria syntymäpäivälahjaksi. Kello 13.40. Ennen lahjojen jakoa leikitään. Ohjaamassa Outi Palokangas ja opiskelijat Emmi Ilvo-Hepola ja Marjo Komulainen.


