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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kuusivuotias poika kuolee peruuttavan 

lumitraktorin alle Helsingissä. Uutinen 

pysäyttää, sillä juuri paria päivää aiemmin 

toinen lumitraktori oli vaarassa peruuttaa tutun 

lapsen päälle koulumatkalla. Lapsi ehti väistää alta 

pois.

Pimeänä tammikuun aamuna töihin autolla 

matkaava aikuinen kohtaa liikenteessä pieniä 

lapsia, jotka tarpovat tai polkevat pakkasessa isot 

reput selässään kahdeksaksi kouluun. Vain osalla 

heistä on heijastimet.

Työmatkalainen näkee usein myös kiireisiä 

autoilijoita, jotka eivät väistä lapsia edes suojatielle 

kääntyessään. Liian moni 

aikuinen painaa kaasua 

ja lapsi pysähtyy, vaikka 

lapsella olisi oikeus mennä 

ensin.

Silloin tulee ajatelleeksi, 

kuka näitä lapsia koulutiellä 

suojelisi.

Aikuisten itsekkyys ja välinpitämättömyys 

lapsia kohtaan liikenteessä lisäävät lasten 

turvattomuuden tunnetta koulutiellä.

Ei ole liioittelua opettaa lasta väistämään autoa 

aina, sanoivat säännöt mitä tahansa, sillä tien 

päällä vallitsee villin lännen laki.

Fiksu aikuinen antaa lapselle tietä aina. 

Pieni koululainen ei kykene hahmottamaan 

monimutkaisia tilanteita liikenteessä, vaikka hän 

säännöt tuntisikin. Silti hän joutuu selviämään 

matkasta yksin.

Uutiset terrori-iskuista ja veriteoista maailmalla 

lisäävät meissä turvattomuuden ja toivottomuuden 

tunnetta. Emme pysty omilla teoillamme estämään 

kaikkea pahuutta tai järjellämme ymmärtämään 

kaikkea julmuutta.

Maailman parantaminen alkaa 

kuitenkin pienistä asioista 

läheltä.

Liikenteessäkin 

riittää, kun toimimme 

muita kohtaan niin 

kuin toivoisimme 

muiden toimivan 

itseämme kohtaan. 

Näin lapsille taataan 

turvallinen koulutie 

ja lisätään heidän 

luottamustaan 

ihmisten hyvyyteen.

Painetaan 
kaasun sijasta 
jarrua koulutiellä

Suvaitseva ihminen antaa 
tilaa erilaisuudelle, vaik-
ka se olisi ristiriidassa 
hänen oman kantansa 

kanssa. Hän on avarakatseinen, 
ymmärtävä ja sivistynyt. Hän 
on vapaa ilmaisemaan ajatuk-
sensa sellaisena kuin itse ne 
näkee. 

Kaikille tällainen ajattelu 
ei ole kuitenkaan itsestään-
selvyys, kuten Pariisin viime 
viikon tapahtumat osoittivat. 

Voiko suvaitsevaisuus lou-
kata? Kuuluuko suvaitsevaisuu-
teen oman ja toisen arvomaail-
man kunnioitus? 

Ollakseen 
suvaitsevainen 
ja kasvaakseen 
suvaitsevaiseksi 
on uskallettava 
muodostaa oma 
maailmankuva.

Yksi määritelmä löytyy 
Unescon julkilausumassa: ”su-
vaitsevaisuus on kulttuureiden, 
ilmaisutapojen ja inhimillisten 
elämänmuotojen rikkaan mo-
ninaisuuden kunnioittamista, 
hyväksymistä ja arvostamista”. 
Mitä siis on kunnioittaminen 
tai arvostaminen? 

Lausuma jatkuu: ”suvaitse-
vaisuus ei merkitse yhteiskunnal-
lisen epäoikeudenmukaisuuden 
sietämistä eikä omasta vakau-
muksesta luopumista eikä sen 
heikentämistä”.  

Tähän jännitteeseen kätkey-
tyy suvaitsevaisuuden pysyvä 

Uskontojen 
alkuperään kuuluu 

rauhan julistus

Pariisissa viime viikolla tehty 
terrori-isku satiirisista pila-
kuvista tunnettuun Charlie 
Hebdon toimitukseen jär-

kyttää muiden tavoin Oulujoen 
seurakunnan pastoria Ilkka Mä-
kistä ja Oulun seurakuntien yli-
opistopastoria Ari Savuojaa. 

Julkisuudessa olleen tiedon 
mukaan iskun tehneet veljekset 
olivat ilmoittaneet olevansa pro-
feetta Muhammedin puolustajia. 
Charlie Hebdon julkaisemien pi-
lapiirrosten aiheena oli usein ol-
lut profeetta Muhammed.

Mäkinen ja Savuoja eivät suos-
tu tekemään uskonnoista syypäi-
tä lehtitalossa tapahtuneeseen 
joukkomurhaan.

Uskonnot kehottavat 
keskinäiseen ymmärrykseen
Islamilaisuus ei ole ainoa uskon-
to, jossa on ääriliikkeitä. Pitäisikö 

siis Ranskan terroritekojen seu-
rauksena uskontoihin ottaa etäi-
syyttä, jotta fanaattisuuden seu-
rauksilta vältyttäisiin?

– Ajatus uskontojen poistami-
sesta ei ole järkevä. Ei ole uskon-
non syy se, mitä terroristit teki-
vät. Kärjistys uskonnoista syypäi-
nä ei ole perusteltua, Ari Savuo-
ja toteaa.

– Se, mitä tapahtui Ranskas-
sa, ei ole myöskään kuva islami-
laisuudesta.

Jos jokin muutos uskontojen 
suhteen olisi toivottavaa, eikö us-
kontoihin tulisi suhtautua kaiken 
jälkeen pikemminkin aiempaa 
myönteisemmin ja perehtyä nii-
hin, Savuoja ja Mäkinen pohtivat.

– Uskonnot ovat ennen muuta 
rauhan asialla. Niihin kuuluu ke-
hotus kansojen keskinäiseen ym-
märrykseen ja yhteiseen eloon. 

Uskonnot korostavat lähim-

mäisyyttä. Ihmisten tulee toimia 
hyvän puolesta. Sovinto on va-
littava taistelun ja riitelyn edelle, 
oululaispapit sanovat.

Kaikenlainen väkivalta
on vääryyttä
Savuoja ja Mäkinen tuomitsevat 
terrori-iskun satiirilehden toimi-
tukseen. Minkäänlaista väkival-
taa ei tule hyväksyä, he toistavat 
monesti.

Sitten se vaikea kysymys: 
Ovatko viikkolehti Charlie Heb-
don julkaisemat – räävittömiksi-
kin kutsutut – piirrokset profeet-
ta Muhammedista henkistä väki-
valtaa, joka on myös tuomittavaa? 

– Onko satiiri sitä, se on veteen 
piirretty viiva, Savuoja miettii.

Ilkka Mäkisen mukaan moni-
arvoinen yhteiskunta, Euroopan 
kaltainen maailmankylä, ei pääs-
tä ketään helpolla. 

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Ari Savuoja seurasi perjantai-iltapäivällä tiiviisti kännykästään uutisia Ranskan terroristijahdista. Ilkka Mäkinen kuunteli kollegansa uutisvälitystä.

vaikeus. Tunnistaa ja arvostaa 
omaa ja kunnioittaa toista.

Me suomalaiset olemme 
kunnostautuneet oman kult-
tuurimme ja uskontomme 
aktiivisessa häivyttämisessä. 
Suvaitsevaisuuden nimissä. 

Tätä on hyvä pohtia vaikkapa 
aikamme keskustelussa kris-
tillisen sanoman näkymisestä 
joulujuhlissa tai suvivirrestä.

Avoin, ymmärtävä ja toi-
sen hyväksyvä voi olla vain 
ihminen, joka tietää, kuka on 
ja kykenee arvostamaan omaa 
perinnettään.

Ollakseen suvaitsevainen ja 
kasvaakseen suvaitsevaiseksi on 
uskallettava muodostaa oma 
maailmankuva.

Vain tältä pohjalta voi aidosti 
kohdata toisen ihmisen, antaa 
hänelle tilaa ja kunnioittaa hän-
tä ja hänen vakaumustaan.

Suvaitsevaisuuden sietämätön vaikeus

MATTI PIKKARAINEN
Tuomiorovasti

– Länsimaissa on muuta maail-
maa enemmän tottumusta siihen, 
että sananvapaus koettelee pyhyy-
den tuntoamme, Mäkinen sanoo. 

Savuoja ja Mäkinen kysyvät, 
olisiko mahdollista, että pilapiir-
rokset vain ohitettaisiin suvaitse-
vaisessa, erilaisia kulttuureja si-
sältävässä yhteiskunnassa. Olisi-
ko niille mahdollista sanoa: So 
what? Mitä väliä?

Kirkossa rukoillaan
uhrien ja omaisten puolesta
Savuojan ja Mäkisen mukaan 
kirkko puolustaa sananvapautta. 
Uskonnot eivät voi olla kritiikin 
ulkopuolella. 

– Kirkon paikka on heikoim-
man puolella. Jos pilapiirtäjät 
kokevat tämän jälkeen pelkoa 
tehdä työtään, kirkko on hei-
dän puolellaan, Mäkinen ja Sa-

Kirkon paikka on 
heikoimman puolella. 
Jos pilapiirtäjät kokevat 
tämän jälkeen pelkoa 
tehdä työtään, kirkko 
on heidän puolellaan.

Ilkka Mäkinen
Ari Savuoja

Uskonnot eivät ole syypäitä Ranskan 
terrori-iskuihin, sanovat oululaispastorit

Kolumni

vuoja sanovat.
– Ennen muuta kirkoissa ru-

koillaan nyt surmattujen ja hei-
dän läheistensä puolesta. Kir-
kossa on rukoiltava valtioiden ja 
päättäjien puolesta, jotta he pys-
tyisivät ratkaisuillaan rakenta-
maan Eurooppaa ja maailmaa, 
jossa eri tavoin ajattelevat kunni-
oittaisivat toisiaan ja voisivat elää 
rinnakkain. 

– Mikäli hirmutekojen taus-
talla on syrjäytymistä, kirkon pi-
tää entistäkin enemmän taistel-
la sen eteen, että kaikki ihmiset 
tulisivat kuulluiksi. Myös väki-
vallan tekijät, vaikka heidän te-
kojaan ei tule koskaan hyväksyä, 
Savuoja lisää.

RIITTA HIRVONEN

Maailman 
parantaminen 
alkaa kuitenkin 
pienistä asioista 
läheltä.

coincidence

R i i t t a  H i r vo n e n
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Seurakuntayhtymä hakee korvauksia puukartellijutussa

Oulun seurakuntayhty-
mä hakee puukartelli-
jupakassa metsäyhtiöil-
ta noin 70–80 000 euron 

korvauksia, kertoo yhtymän ta-
loussuunnittelija Jouko Hanhela.  
Yhtymä ja siihen myöhemmin liit-
tyneet Ylikiimingin, Oulunsalon, 
Yli-Iin, Haukiputaan ja Kiimin-
gin seurakunnat möivät vuosina 
1997–2004 Stora Ensolle, UPM:lle 
ja Metsäliitolle raakapuuta lähes 
300 000 euron arvosta. 

Kolme metsäyhtiötä piti kysei-
senä ajanjaksona ostokartellia eli 
ne syyllistyivät laittomaan hin-
noista sopimiseen. Vuonna 2009 
markkinaoikeus tuomitsi Stora 
Enson ja Metsäliiton sakkoihin. 
UMP välttyi sakoilta, sillä se pal-
jasti kartellin.

Korvauksista päättää aikanaan 

Helsingin käräjäoikeus, jonne on 
jätetty runsaat 1 700 kannetta. 
Korvauksia ovat hakeneet muun 
muassa yksityiset metsänomista-
jat, kunnat ja seurakunnat.

Oulun seurakuntayhtymä ha-
kee Hanhelan mukaan korvauk-
sia Suurisavotta 2 -hankkeen kaut-
ta. Muuramelainen yrittäjä Reijo 
Lahtonen on organisoinut kysei-
sen kannekeräyksen.  

Lahtonen on kerännyt kantei-
ta ennenkin. Suurisavotta I -hank-
keeseen osallistui noin 700 met-
sänomistajaa, mutta heidän vaa-
timuksiaan Helsingin käräjäoi-

keus piti vanhentuneina. Helsin-
gin hovioikeus kuitenkin katsoi, 
että vaatimukset olivat voimassa 
vuoden 2015 alkuun saakka. Rei-
jo Lahtonen aloitti tällöin Suuri-

savotta 2 -hankkeen, jolloin kor-
vauskanteita tuli tuhat lisää.

Hanhela kertoo, että Oulun 
seurakuntayhtymän puukaupat 
olivat niin pieniä, ettei pelkästään 
niiden perusteella kannattaisi ha-
kea korvauksia. Sen sijaan yhty-
mään liittyneiden seurakuntien 
Ylikiimingin, Oulunsalon, Hau-
kiputaan, Yli-Iin ja Kiimingin 
kaupankäynti oli niin suurta, et-
tä mahdolliset korvaussummatkin 
nousevat mittaviksi.

Hanhela myöntää, että oikeu-
denkäynti saatetaan hävitä. Riski 
on olemassa, mutta markkinaoi-
keuden ennakkopäätös antaa yh-
tymälle Hanhelan mukaan pont-
ta uskoa, että käräjäoikeuden pää-
tös on samansuuntainen.

PEKKA HELIN

Puusta maksettiin vuosikausia kartellihintoja. 

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Ihmisiä

Rukousaiheena sopu

Oululainen Risto Hämeenkorpi vaihtoi luterilai-
suudesta katolisen kirkon jäseneksi 1993. Kirk-
kokunnan vaihtamista edelsi paljon rukous-
ta, kyselyä ja epäilyä siitä, onko liittyminen toi-

seen kirkkoon synti. 
Hämeenkorpi sanoo arkaillen seuraavan lauseen:
– Kyselemisen keskellä kuulin äänen: Minä en erotte-

le kirkkoja. 
Kuka näin puhui, sitä Hämeenkorpi ei selittele. 
Risto Hämeenkorpi ei katso luterilaista kirkkoa kriit-

tisesti, vaikka sen jättikin. Hän sanoo, että Suomen 
evankelisluterilainen kirkko tarvitsee rukousta, mutta 
myös muiden kirkkojen puolesta on rukoiltava.  

Sitä Hämeenkorpi tekeekin. Hän on osallistunut 
vuodesta 1998 saakka Oulun ekumeniaan: kolmen kir-
kon, ortodoksien, katolisten ja luterilaisten yhteiseen ju-
malanpalvelukseen, joita pidetään kaupungissa kerran 
kuukaudessa. Seuraavan kerran jumalanpalvelus on  
25. tammikuuta Oulun katolisessa kirkossa kello 14 
kristittyjen ykseyden rukousviikon päätöspäivänä.

Ekumeenista jumalanpalvelusta on Hämeenkorven 
mukaan helppo suunnitella: vaikka kirkkojen välillä on 
käyty jopa sanaharkkaa esimerkiksi suhtautumisesta 
homoseksuaalisiin suhteisiin, yhteistä hartautta tehdään 
ilman näkemyseroja.

– Jokaisesta kirkosta löytyy Jumalan valoa, pyrki-
mystä hyvään, yritystä välittää ja rakastaa. 

Hämeenkorvelle ei ole tärkeää ehdoton oikeassa ole-
minen, viimeisen sanan saaminen kirkkojen oppikysy-
myksissä. 

– Annan toisten olla oikeassa. Se sopii minulle pa-
remmin.

RIITTA HIRVONEN

Muu media

JUMALAN PYHYYDEN 
kunnioittamiseksi pitäisi 
Katekismukseen ensimmäisen ja toisen 
käskyn väliin lisätä siitä puuttuva käsky. 
Se on selvästi ilmoitettu Kymmenen 
käskyn laissa: Älä tee itsellesi kuvaa 
Jumalasta.

Jumala on rakkaus. Kristityn ei tule 
tehdä Jumalan kuvia vaan olla itse 
sellainen.

Kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen 
Askeleessa 1. tammikuuta.

Viikko sitten julkaistut 
Oulun ev.lut. seurakun-
tien uusitut nettisivut on 
otettu positiivisesti vas-

taan, kertovat vs. viestintäjohta-
ja Rebekka Naatus ja tiedotta-
ja Mirjami Ritola Oulun seura-
kuntayhtymän viestinnästä.

– Palautetta ei ole tullut suuria 
määriä, mikä on positiivinen juttu. 
Nettisivuja voi verrata tilojen siis-
teyteen; niistä ei anneta palautetta, 
mikäli kaikki toimii ja on paikoil-
laan, Naatus toteaa naurahtaen.

Seurakuntien toiminta tavoit-
taa monenikäisiä ja erilaisissa elä-

mäntilanteissa olevia ihmisiä. Si-
ten myös nettisivuilla on paljon 
erilaisia käyttäjäryhmiä, joten 
niitä ei voi suunnitella suoraan 
esimerkiksi jollekin tietylle ikä-
ryhmälle. 

Naatus ja Ritola kertovat, et-
tä uudet sivut on pyritty kuiten-

kin suunnittelemaan niin, että 
ne palvelisivat mahdollisimman 
hyvin ihmisiä, jotka eivät ole ak-
tiivisia seurakuntien palvelujen 
käyttäjiä, mutta suhtautuvat po-
sitiivisesti kirkkoon ja ovat kiin-
nostuneita tarjolla olevasta toi-
minnasta. 

Itselle sopivien tapahtumien etsintä on tehty entistä helpommaksi uusituilla Oulun ev.lut. seurakuntien sivuilla. Tapahtumakalenteri hakuineen löytyy etusivulta.

helppo käyttää kännykällä ja 
tablettitietokoneella. 

Jo aiemmin esimerkiksi lei-
reille ja kerhoihin ilmoittautu-
miset ovat tapahtuneet nettisivu-
jen kautta.

– Pyrkimyksenä on, että jat-
kossa yhä suurempi osa asioin-
nista tapahtuisi verkossa, he ker-
tovat.

Lisää jakamista ja 
suoria lähetyksiä 
Uusilla sivuilla on painotettu 
myös vuorovaikutteisuutta. Mie-

lenkiintoisesta tapahtumasta voi 
vinkata omille kavereille jaka-
malla sen sosiaalisessa medias-
sa kuten Facebookissa tai Twitte-
rissä. Tätä mahdollisuutta ei ol-
lut aiemmin. 

Osallisuuteen kannusta-
vat myös suorat radiolähetykset 
kaikkien seitsemän seurakunnan 
jumalanpalveluksista. Virtuaali-
kirkon kautta jumalanpalveluk-
sia ja musiikkitapahtumia pääsee 
myös katsomaan suorana. 

ELSI SALOVAARA
– Emme esittele organisaatio-

ta, vaan keskipisteessä ovat käyt-
täjän tarpeet, Naatus tiivistää.

Esimerkiksi, jos ei ole aivan 
varma, mihin Oulun seurakun-
taan kuuluu, sivuilta löytyy lo-
make, jolla asia selviää oman ko-
tiosoitteen avulla.

Haku toimii 
etunimelläkin
Eniten Oulun seurakuntien net-
tisivuilta etsitään erilaisia tapah-
tumatietoja ja yhteystietoja. Uu-
situilla sivuilla tapahtumia pää-
seekin selaamaan heti etusivulta. 

Tiettyä tapahtumaa tai toi-
mintaa voi etsiä asiasanojen li-
säksi myös henkilön nimellä. Esi-
merkiksi musiikkitapahtumis-
ta voi etsiä ne, joissa soittaa tiet-
ty kanttori.

– Seurakunnissa on joka päivä 
satoja tapahtumia, joten hakutoi-
minnosta on paljon apua, Naatus 
ja Ritola toteavat.

Helppokäyttöisyyteen on pa-
nostettu siinäkin, että sivuja on 

Liminkaan ja 
Ouluun uudet 
puheenjohtajat

Limingan kirkkovaltuus-
to valitsi maanantai-
na puheenjohtajakseen 
Marjo Junttolan keskus-

tan ja kokoomuksen yhteises-
tä Katse-ryhmästä. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Veli-
Pekka Tahkola, joka edustaa 
vanhoillislestadiolaisten Kris-
tillisten perusarvojen puoles-
ta -listaa. 

Kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajaksi valittiin Jukka 
Raitio Katse-ryhmästä. Hän 
on toiminut varapuheenjohta-
jana myös edellisellä kaudella.

Oulussa ja Muhoksella 
kirkkovaltuustot kokoontui-
vat tiistai-iltana, joten tieto va-
linnoista ei ehtinyt lehteen en-
nen painoon menoa. Oulussa 
yhteisen kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajaksi kuitenkin esi-
tettiin Matti Kakkoa Katse-
ryhmästä ja varapuheenjohta-
jaksi Mikko Salmea Elävä seu-
rakunta lähellä ihmistä -ryh-
mästä. 

Yhteisen kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajaksi esitet-
tiin Arto Kiviojaa Kristillisten 
perusarvojen puolesta -listal-
ta. Kivioja on toiminut vara-
puheenjohtajana myös edelli-
sellä kaudella.

Muhoksella kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajaksi esitettiin 
aiempaa puheenjohtajaa, Ai-
mo Mikkosta Kristillisten pe-
rusarvojen puolesta -listalta ja 
varapuheenjohtajaksi Minna 
Kemppaista Kotiseurakunta 
yhteinen asiamme -listalta.

Kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajaksi esitettiin Liisa 
Ruottista Kirkko keskellä ar-
kea -listalta. 

ELSI SALOVAARA

Risto Hämeenkorpi rukoilee kirkoille ykseyttä.

Pyrkimyksenä 
on, että jatkossa 
yhä suurempi 
osa asioinnista 
tapahtuisi verkossa.

Rebekka Naatus 
Mirjami Ritola

Johdatusta. Ei näin iso systeemi voi 
olla ihan sattuman kauppaa. Kyllä 
joku sitä ohjaa.

Tuovi Rekinen, Oulu

Johdatusta. Taivaan Isä on luonut 
maailman, siihen minä olen aina 
uskonut. 

Irma Rekinen, Hailuoto

Sattumaa. Asteroidi törmäsi maa-
palloon ja toi eliöitä mukanaan. Sii-
tä kaikki sai alkunsa.

Sinikka Vehkalahti, Oulu

Sattumaa vai johdatusta?Gallup

Käyttäjän näkökulmasta
 Oulun uudet nettisivut on suunnattu satunnaiselle kävijälle

Ilmaiset sivut seurakunnille

Valtakunnallinen seurakuntien verkkopalveluhanke aloitet-
tiin vuonna 2008. 

Hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa koko 
ev.lut. kirkko löytyy yhden osoitteen takaa. 

Kaikilla ev.lut. seurakunnilla on mahdollisuus käyttää verkko-
palvelun valmiita sivupohjia ja valtakunnallista materiaalia. Verk-
kopalveluun liittyminen on seurakunnille vapaaehtoista ja toistai-
seksi ilmaista. 

Uudet sivut ovat käytössä pilottiseurakunnilla eli Seinäjoella ja 
Oulussa. Tällä hetkellä 17 seurakuntaa tai yhtymää valmistelee jul-
kaisua, joka toteutuu tulevien kuukausien aikana. Sen jälkeen jonos-
sa on jälleen uusia seurakuntia.

Oulun seurakuntayhtymä toimi hankkeen pilottina syksyllä 2013 
ja uudet sivut olivat koekäytössä keväällä 2014. Koekäytön aikana 
muun muassa tapahtumien ja viikkotoiminnan näkyvyyttä paran-
nettiin palautteen pohjalta. 

Sivuista voi antaa palautetta osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/anna-palautetta-www-sivuista

VERKKOKIRKKO Nettiradion 
kuunteleminen Oulun 
kirkoista ja Virtuaalikirkon 
lähetysten katselu. Lisäksi 
videoita, radio-ohjelmatiedot 
ja linkki Rauhan 
Tervehdykseen.

Elsi Salo
vaara

TUTKI USKOA 
Tietoa kirkkovuoden 
juhlista ja uskon 
perusteista. Uutisia, 
blogeja, linkit Ylen 
hartauksiin ja maan 
seurakuntalehtiin. 
Omille kysymyksille 
oma lomake.

OSALLISTU 
Perustietoa kirkon 
ja seurakuntien 
toiminnoista ja siitä, 
miten toimintaan 
pääsee mukaan. 
Talousarviot 
ja toiminta-
suunnitelmat.

APUA JA TUKEA 
Apua henkisten 
tai taloudellisten 
ongelmien, 
sairauksien tai 
ihmissuhdeongelmien 
kanssa painiville, 
päihdeongelmaisille 
sekä rikoksen uhreille.

PERHEJUHLAT 
Tietoa kirkollisista 
juhlista ja 
käytännön apua 
(mm. tilat ja 
tarjoilut) niiden 
järjestämiseen. 

TAPAHTUMAT 
Jaoteltu viiteen 
pääryhmään. 
Tapahtumia voi 
etsiä päivän, 
hakusanan tai 
seurakunnan 
mukaan.

Korvauksista 
päättää aikanaan 
Helsingin 
käräjäoikeus, jonne 
on jätetty runsaat 
1 700 kannetta. 
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Kirkko kiinnosti 
kansaa siksikin, 
että se oli ollut ainoa 
neuvostovaltaa 
vastustava 
organisaatio.

Urmas Nagel

Viron seurakunnissa 
maallikoilla on iso rooli
Viron evankelisluterilai-

sella kirkolla riittää haas-
tetta sisälähetyksessä, sil-
lä Viro on yksi Euroopan 

maallistuneimmista maista. 
Maan noin 1,3 miljoonas-

ta asukkaasta kirkkoon kuuluu 
170 000 –200 000.

– Tämä määrä on siis kastet-
tuja. Jäsenmaksun maksavia on 
noin 40 000, täsmentää virolai-
nen kirkkoherra Urmas Nagel.

Kirkolla ei Virossa ole verotus-
oikeutta. Jäsenmaksusuositus on 
prosentti tuloista. Käytännössä 
moni maksaa vähemmän.

– Ja vaikka maksu jäisi hoi-
tamatta, ihminen luetaan kir-
kon jäseneksi, kunhan hänet on 
kastettu eikä hän ole erikseen 
sanoutunut irti kirkosta, Nagel 
täsmentää.

Virolaiset eivät 
tunne uskontoja
Neuvostomiehityksen aikana vi-
rolaisten yhteys kristinuskoon 
hiipui. 

– Koska suurin osa kouluista 
ei tälläkään hetkellä anna uskon-
nonopetusta, virolaisilla on erit-
täin huono yleissivistys uskonto-
jen suhteen. 

Vuosia 1988–1992 Nagel ku-
vaa luterilaiselle kirkolle erityi-
seksi ajaksi.

– Virossa koettiin suuri hen-
gellinen herätys. Kirkko kiinnos-
ti kansaa siksikin, että se oli ollut 
ainoa neuvostovaltaa vastustava 
organisaatio.

– Mutta ne vuodet olivat eri-
tyislaatuisia. Aika on erilainen 
nyt, Nagel sanoo. 

Räpinan seurakunnan kirkko-
herra ja Võrun lääninrovasti on 
silti optimistinen:

– Ei kristinusko mihinkään 
ole häviämässä. Kirkosta haetaan 
kaikesta huolimatta turvaa. Kir-
kon täytyy vain löytää keinot ker-
toa ihmisille kristinuskosta.

Viroon on esimerkiksi alettu 
perustaa luterilaisen kirkon omia 
kristillisiä kouluja ja kastettujen 
määrä on monissa seurakunnis-
sa kasvussa. Suurin osa on aikuis-
kasteita.

Täysin ateisteja Virossa on var-
sin vähän.

– Ennemmin on kyse siitä, et-
tä kun ihmiset eivät tunne us-

kontoja, he eivät osaa määritel-
lä itseään.

Pienellä seurakunnalla
ei ole varaa pappiinkaan
Luterilaisten seurakuntien talou-
dellinen tilanne Virossa on vai-
kea. Etenkin maaseudun seura-
kunnat ovat ahtaalla. 

– Keskisuuri seurakunta pys-
tyy palkkaamaan papin, pienet 
eivät sitäkään, Nagel kuvaa. 

Seurakunnallisista tehtävistä 
kaksi kolmasosaa hoitavat vapaa-
ehtoiset maallikot.

Jos kirkko saisi enemmän tu-
loja, Nagel suuntaisi niitä kir-
kon sisälähetyksen ja diakonia-
työn vahvistamiseen. Myös kirk-
komuusikkojen palkkaus kaipaisi 
kohennusta. 

MINNA KOLISTAJA

Onko Jumala sattuman takana?
Kaksi professoria, 
Turun yliopiston 
fysiikan professori 
Kalle-Antti Suominen 
ja eläkkeellä oleva 
kirkkohistorian professori 
Jouko N. Martikainen 
pohtivat väitteiden avulla  
sattuman ja johdatuksen 
olemassaoloa elämässä. 

Maailma on täynnä pelkkiä 
sattumuksia.

Kalle-Antti Suominen: Fyysi-
sen maailman käytös noudattaa 
luonnonlakeja – ainakaan muus-
ta ei ole varmistettua havaintoa. 
Se tarkoittaa, että ihan mitä ta-
hansa ei voi tapahtua. Myös ih-
misten toiminta on pääasiassa 
määrätietoista ja perustuu valin-
toihin, joita teemme jatkuvasti. 

Monet sattuman kaltaiset ta-
pahtumat, kuten yllättävä tutta-
van kohtaaminen kadulla, perus-
tuvat kuitenkin eri ihmisten te-
kemiin valintoihin. Voidaan to-
ki ajatella että kohtaaminen – tai 
kohtaamatta jääminen – on sat-
tumaa, ja siten kaikki ovat pelk-
kiä sattumuksia.

Sellaisella ajattelulla emme 
pääse kovin pitkälle. Loppujen lo-

puksi luonnonlakien olemassao-
lokaan ei tue tällaista näkemystä. 

Jouko Martikainen: Väite ei pidä 
paikkaansa. Yötä seuraa päivä ja 
päivää yö. Vesi virtaa alaspäin, ja 
höyry nousee ylöspäin. Lapsuut-
tamme seuraa nuoruus, sitten ai-
kuisuus ja lopulta vanhuus. 

Kaikkea elämää koskee yhtä-
lailla syntymisen, kasvamisen ja 
lopulta kuoleman laki. 

Sattuman takana voi olla 
Jumalan ohjaava käsi, sillä Jumala 
johdattaa usein tavallisten ja 
luonnollisten asioiden kautta, 
jotka näyttävät sattumilta.

Kalle-Antti Suominen: Tämä 
on toki yksi mahdollisuus, mut-
ta meillä ei ole mitään kokemus-
ta siitä, että jatkuvasti jokin toi-
mija puuttuisi luonnonlakien ja 
syy-seuraus-suhteen mukaiseen 
tapahtumien kulkuun. 

Onko siihen edes tarvetta? 
Maailmaan mahtuu hyvin 

paljon dramaattista ihan sellai-
senaan, lähtien maanjäristyksen 
synnyttämästä tsunamista. 

Jokaisen kohdalle tulee var-
masti ilman ohjaustakin tilantei-
ta, joissa meitä testataan ihmisinä.

Ohjaavan käden mahdollisuus 
pakottaa pohtimaan, miksi koet-
telua tunnutaan jakavan niin epä-
tasaisesti.  

Asioiden ajatteleminen terveellä 
järjellä on perustellumpaa 
kuin jumaluskoon liittyvän 
johdatuksen etsiminen esimerkiksi 
kärsimyksestä.

Jouko N. Martikainen: Teesi on 
väärä. Ihmisen niin sanottu terve 
järki ei löydä kärsimyksestä – ei 
varsinkaan syyttömästi kärsivän 

– mitään myönteistä. Sitä ei sen 
mukaan saisi olla olemassakaan. 

Terve järki haluaisi kaiken ole-
van ehjää, kaunista ja kukoista-
vaa. Mutta se sulkee silmänsä sil-
tä, että elämää testataan ihan kai-
kessa. 

Jos se ei kestä koettelemista, ei 
se myöskään selviä vaikeuksista. 
Usko Jumalaan hyväksyy tämän 
testatuksi tulemisen ja pitää sitä 
välttämättömänä. 

Vain koeteltu usko kestää kuo-
lemankin edessä. Usko Jumalaan 
ei tiedä kaiken kärsimyksen mer-
kitystä, mutta se ei hylkää si-
tä vaihtoehtoa, että Jumala voi 
muuttaa mykistävän kärsimyk-
senkin ihanaksi voitoksi. 

Juuri siitä kasvaa kukistuma-
ton toivo ja tyhjentymätön riemu.

RIITTA HIRVONEN

Professorit Kalle-Antti Suominen 
ja Jouko N. Martikainen kom-
mentoivat nettisivuillamme www.
rauhantervehdys.fi lisää sattumaa 
vai johdatusta -aiheeseen liittyviä 
väitteitä.

Sattuma oli aiheena Tieteen päi-
villä Helsingissä viime viikolla. 
Kalle-Antti Suomisen alustuksen 
aiheena päivillä oli Heittääkö Ju-
mala noppaa? 

Maailmaan mahtuu paljon dramaattista, tulipaloja, maanjäristyksiä, yllättäviä sairastumisia. Kristitty punnitsee, onko kohtaloiden takana Jumalan ohjaava käsi vai heittääkö Kaikkivaltias noppaa ihmiskohtaloilla. 

Kuolinpäiväämme emme kui-
tenkaan tiedä. Jo huomenna voin 
kuolla autokolarissa tai elää vie-
lä kymmenen vuotta ja nukah-
taa vasta satavuotiaana kuolon 
uneen. 

Kaiken sisällä on siis joustoa, 
vapautta ja tilaa yllätyksille. Sattu-
mana pidämme asiaa, jonka jäsen-
tymistä suurempiin tapahtuma-
kokonaisuuksiin emme tiedä tai 
ymmärrä omalta kannaltamme.

Jo huomenna voin 
kuolla autokolarissa 
tai elää vielä 
kymmenen vuotta 
ja nukahtaa vasta 
satavuotiaana 
kuolon uneen. 

Pekka Jarkko, Karmen Nurme, Maarika Loodus, Urmas Nagel, Roy Mattson, Antero Aakko, Pertti af Hällsröm ja Niilo Pesonen 
keskustelivat lauantaina Räpinan ja Tuiran seurakuntien tulevista ystävyyshankkeista.

M inna Ko l i s t a ja

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Eronnut vanhemmalla iällä?

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen.
Elämällä on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk.

Vuoden 2015 Erosta eheäksi® -kurssit
3.–7.3.2015  Lehmirannan lomakeskus, Salo
31.8.–4.9.2015  Ilkon kurssikeskus, Kangasala
6.–10.10.2015  Lehmirannan lomakeskus, Salo

Tiedustelut puh. 09 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille
p. 09 7257 1155 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Lehtipisteissä
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

• 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

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

Ve i j o  Ko i v u laTu r u n y l i o p i s t o  /  Ha nna O k s a n e n

Kalle-Antti Suominen Jouko N. Martikainen

ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

25 vuotta ystävyyttä

Räpinan seurakunta 60 kilometriä Tartosta kaakkoon on ol-
lut oululaisen Tuiran seurakunnan ystävyysseurakunta 25 
vuoden ajan.

– On hienoa, että yhteys on säilynyt, vaikka seurakunnas-
sa väki on osin vaihtunut, sanoo Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen.

Vuosien saatossa ystävyystoiminta on muuttanut muotoaan.  
1990-luvuilla se keskittyi konkreettiseen avustamiseen. Tuira tuki 
seurakuntaa taloudellisesti ja antoi apua esimerkiksi diakoniatyön-
tekijöiden koulutukseen. 

– Ystävyydessä molemmat seurakunnat ovat aina olleet saama-
puolella. Tavatessa oppii, Pesonen kokee.

– Räpinassa palkallisina ovat vain pappi ja kanttori. Meillä on 
oppimista siitä, miten toimia pienillä resursseilla.

Viime vuosina ystävyyssuhteita on vaalittu enemmän henkilö-
kohtaisella kanssakäymisellä. Esimerkiksi kuorot ovat käyneet vie-
raisilla, ja nuorisolle on järjestetty yhteisiä leirejä.

Joukko räpinalaisia teki tiivisohjelmaisen vierailun Ouluun vii-
konvaihteessa. Neuvonpidossa luottamushenkilöiden ja työnteki-
jöiden kesken todettiin, että ainakin lapsi- ja nuorisotyön sekä mu-
siikkityön yhteistyökuvioita halutaan jatkaa.

Lisäksi Räpinan seurakunta pyysi tukea hankkeelleen, jossa se 
kunnostaa isosta vanhasta pappilasta seurakuntakeskusta.
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Siikalatvalle 
haetaan jälleen 
pastoria

Siikalatvan seurakunta 
uusii seurakuntapasto-
rin hakuprosessin. Syk-
syllä tehtävään valit-

tu henkilö ei pysty ottamaan 
paikkaa vastaan, joten paikka 
laitetaan uudelleen auki, ker-
too kirkkoherra Merja Jyrkkä. 

– Oulun tuomiokapitulissa 
varsinainen hakuprosessi laite-
taan alkuun mahdollisimman 
pian, hän kertoo. 

Jyrkkä on saanut järjestet-
tyä alkuvuodeksi sijaisia paik-
kaamaan yhden papin vajetta. 
Tavoitteena on kuitenkin löy-
tää yksi sijainen, joka voi hoi-
taa tehtävää kokopäiväisesti. 
Jyrkkä kertoo, että toiveissa on 
valmis pappi, jonka ei tarvitse 
odottaa pappisvihkimystä. 

ELSI SALOVAARA

Miesten
ryhmä tuli
täyteen

Limingan seurakunnan 
uusi miesten elämäntapa-
ryhmä aloitti toimintansa 
maanantaina.

Seurakunnan diakonis-
sa Marika Kamps kertoo, että 
ryhmä saatiin täyteen elämän-
muutoksesta kiinnostuneita 
miehiä.

– Meillä on koossa nyt kuu-
den hengen porukka. Ryhmään 
osallistuu neljä liminkalaista, 
yksi mies Kellosta ja yksi Ou-
laisista asti, Kamps sanoo.

Miehet ovat iältään 
40–65-vuotiaita. Ryhmä ko-
koontuu kerran viikossa ja jat-
kaa kesään asti.

HELI VÄYRYNEN

Niemelä jatkaa 
puheenjohtajana

Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä toimii 
Oulun seurakuntayh-
tymän yhteisen kirk-

koneuvoston puheenjohtajana 
vuosina 2015 ja 2016. Asiasta 
päätti Oulun tuomiokapituli.  

Seurakuntayhtymän yh-
teinen kirkkoneuvosto johtaa 
seurakuntayhtymän toimintaa, 
taloutta ja hallintoa. Se toimii 
myös yhteisen kirkkovaltuus-
ton valmistelu- ja täytäntöön-
panoelimenä. 

Yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana toimivat yh-
tymään kuuluvien seurakun-
tien kirkkoherrat vuorollaan.

RIITTA HIRVONEN

Samalla pallolla

Tutkijat uskovat, että 
Herodes Suuren ra-
kennuttaman palatsin 
perustukset on löydet-

ty.  Monet asiantuntijat arve-
levat, että juuri tässä palatsissa 
roomalainen maaherra Pon-
tius Pilatus piti Jeesuksen oi-
keudenkäynnin.

Palatsin jäännökset sijaitse-
vat Jerusalemin vanhassa kau-
pungissa, pienen kävelymat-
kan päässä Kristitystä kort-
telista ja oletetusta Jeesuksen 
haudasta, jonka kohdalle Py-
hän haudan kirkko myöhem-
min rakennettiin.

Palatsi sijaitsee hylätyn 
vankilan alla. Vankila on osa 
niin sanottua Daavidin tornia, 
linnoitusta, jossa nykyään si-
jaitsee museo. 

Alueella tehtiin kaivauk-
sia vuosina 1999–2000. Sen 
jälkeen kaivaukset suljettiin  
14 vuodeksi suureksi osaksi ra-
hanpuutteen vuoksi.

Herodeksen palatsi raken-
nettiin juutalaisen historioitsi-
jan Josephuksen (k. noin 100 
jKr.) mukaan ensimmäisenä 
vuosisatana ennen Kristusta. 

Palatsin kerrotaan olleen 
valtava. Se oli koristeltu Jo-

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetytyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

sephuksen mukaan kullalla ja 
hopealla ja varustettu viemä-
röintijärjestelmällä. Talossa 
oli erillinen osasto myös vie-
raille. 

Rauniot löydettiin Jo-
sephuksen kuvailemalta pai-
kalta. Vielä ei ole kyetty osoit-
tamaan, että Jeesuksen oikeu-
denkäynti pidettiin todella 
Herodeksen palatsissa. Johan-
neksen evankeliumi kertoo, 
että oikeutta olisi käyty maa-

herran palatsin ulkopuolel-
la, kivipihalla lähellä porttia. 
Nämä yksityiskohdat sopivat 
oletetun Herodeksen palatsin 
löydöksiin. Erään tulkinnan 
mukaan maaherra Pilatus oli-
si ollut vieraana palatsissa.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service, 
Wikipedia, the Washington Post

Daavidin torniksi kutsutun linnoituksen lähietäisyydeltä on löydetty perustukset, 
jotka asiantuntijoiden mukaan saattavat olla kuningas Herodes Suuren palatsista.

x x x

Pappina on 
helppo armahtaa 
muita, mutta ei 
itseään. 

Metropoliitta Elia

Amerikka opetti piispaa
Metropoliitta Elia ymmärtää maailmaa sanojen kautta

Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan metropoliitta 
Elialla, 53, oli maanan-
taina ensimmäinen työ-

päivä. Heti yhdeksältä hän asteli 
virka-asunnostaan hiippakunnan 
kansliaan ja antoi Rauhan Terveh-
dykselle haastattelun.

Opiskelijat lukivat tenttiin yh-
dessä, mikä hitsasi ryhmän yh-
teen. Opiskelu oli muutenkin tii-
vistä ja yhteisöllistä.

Seminaarissa tuleva piispa op-
pi aiempaa enemmän hyväksy-
mään ihmisten puutteellisuuden 
ja heikkouden sekä oman heik-
koutensa. 

– Kun eletään yhteisössä, jossa 
käyvät kyynärpäät yhteen, oppii 
tuntemaan toiset ja itsensä aika 
hyvin. Itsensä tutkiskelua ja sa-
malla ihmisyyden tutkistelua se 
oli. Oikea ihmisyyden koulu, Elia 
muistelee.

Elian äiti kuoli, kun poika vie-
lä opiskeli. Hän ei ehtinyt hyväs-
tellä äitiään.

Suuria tunteita, suuria muutok-
sia ja vaikeita asioita. Näitä olivat 
Elian opiskeluvuodet täynnä.

Pärjää yhdeksällä 
kielellä
Oulun metropoliitta on kielel-
linen lahjakkuus. Hän kertoo 
pärjäävänsä yhdeksällä kielellä. 
Kaikki kielet eivät ole kuitenkaan 
yhtä hyvin hallussa. 

Parhaiten hän osaa ruotsia 
ja englantia, keskikastissa ovat 
tšekki, saksa, puola ja venäjä. Hei-
koimpaan kastiin kuuluvat viro, 
espanja ja serbia.

Piispa on opiskellut kieliä luki-
ossa ja yliopistossa ja hän on pitä-
nyt kielitaitoaan myös yllä. Lisäk-
si hän on matkustellut, mikä on 
pitänyt kielet muistissa.

– Minulla on ihmeellinen kie-
likorva. Nappaan kielet nopeasti 

ja muistan ne. 
Hahmotan maailmaa puhu-

en. Ilmaiseni itseäni ja ymmär-
rän maailmaa sanojen kautta.  Si-
tä kautta kieletkin ovat tarttuneet 
minuun.

Itsekriittinen 
piispa
Sanotaan, että ihmiset, jotka hah-
mottavat maailmaa sanojen kaut-
ta ovat kriittisiä. Onko Oulun 
metropoliitta kriittinen?

– Sanoisin, että ainakin itse-
kriittinen, vastaa Elia ja nauraa 
iloisesti. 

– Olen itsekriittinen vähän lii-
kaakin. Joskus pitää olla armah-
tavainen myös itseä kohtaan. Se 

Oulun metropoliitta Elian silmäteriä ovat hänen kaksi kissaansa. Kuvaan pääsi Momče.

on sellainen asia, joka ei ole ihan 
helppoa. Pappina on helppo ar-
mahtaa muita, mutta ei itseään. 

Kahden kissan 
omistaja
Piispalla on kaksi kissaa, Momče 
ja Muusa.

– Siinä ovat minun perhesuh-
teeni.  Kissat ovat silmäteräni. Ne 
jäivät juoksemaan tuonne seinän 
taakse. Ne ovat ystäviä, ja niiltä 
saa niin hirveän paljon. Ihmiset, 
jotka eivät tykkää kissoista, eivät 
tiedä, kuinka paljon kissat voivat 
omistajilleen antaa. 

PEKKA HELIN

Kielitaitoinen metropoliitta
• Metropoliitta Elia (Matti Wallgrén, s. 8.12.1961) kirjoitti yliop-

pilaaksi Kajaanissa vuonna 1981 ja lähti opiskelemaan ruotsin 

ja tšekin kieltä sekä fonetiikkaa Tukholman yliopistoon. Vuon-

na 1983 hän aloitti myös luokanopettajan opinnot Tukholman 

opettajakorkeakoulussa.

• Valmistuttuaan Matti Wallgrén toimi luokanopettajana Ruot-

sissa ja jatkoi kielten opintoja Tukholman yliopistossa. Opiske-

lujen aikana hän toimi loma-aikoina matkaoppaana Tšekissä.

• Wallgrén täydensi opettajantutkintoaan Helsingin yliopistos-

sa. Hän toimi Helsingissä ruotsin kielen kielikylpyopettajana 10 

vuoden sekä ortodoksisen uskonnon opettajana kahden vuo-

den ajan.

• Ortodoksista teologiaa Wallgrén opiskeli Pyhän Vladimirin teo-

logisessa koulussa vuosina 2001–2003 Yhdysvalloissa.

• Wallgrén ei ole aviossa, sillä ortodoksipiispojen on oltava nai-

mattomia.
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Täälläkö Jeesus tuomittiin?
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Muut seurakunnat

To 15.1. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Hannu Orava. Pe 16.1. klo 
19 Helmi (nuortenilta), Richard Svensson Ruotsista. La 17.1. klo 10-13 
Näkypäivä, nykyisille ja tuleville vastuunkantajille, ilmoittaudu Ristolle. Su 
18.1. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Henri Tuhkala, Richard 
Svensson, musiikki: Puolinuotti. Klo 17 Iltajumis, Päivi Tuohimaa, Richard 
Svensson. Ti 20.1. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 21.1. klo 18 
Varkki-ilta (11-14-vuotiaille).  Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 16.1. klo 19.30 Nuorten ilta. Su 18.1. klo 
11 Jumalanpalvelus, Petri Ojala, Fresh-tiimi. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 18.1. klo 
17 International Service, Uusikatu 78 (in Russia 
and English). Ma 19.1. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta 
naisille. Ke 21.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen 

ilta, Hannu Orava, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. To 22.1. klo 12 Päiväpiiri. Pe 
23.1.– Su 25.1. Israel-viikonloppu, Heikki Kangas. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   
TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Su 18.1.klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 21.1.klo19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net
Herätys Suomeen - rukouskokous 
la 17.1. Klo 18.
Tilaisuus on kaikille avoin!
Su 18.1. Klo 16. vierailee Marko 
Hassinen Hattulan Kotikirkosta 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Kirkosta voi löytää puolisonkin
Haukipudas keräsi hyviä syitä kuulua kirkkoon

Kirkkohäät. Kuorossa lau-
laminen. Isoskoulutus. 
Mahdollisuus löytää puo-
liso. Mainiot papit.

– Jokaisella on oma henkilö-
kohtainen syy kuulua kirkkoon. 
Syy ei ole välttämättä sama kuin 
naapurilla, kertoo Haukiputaan 
seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Katri Haapakorva.

Haukiputaan seurakunta kerä-
si vuosi sitten kuntalaisilta perus-
teita kuulua kirkkoon. Syitä ky-
seltiin kylänraitilla esimerkiksi 

kauppojen ja uimahallin ovilla ja 
kirjattiin ylös paperilapuille.

Syistä koottiin vihko, joka il-
mestyi viime syksynä. Se sisältää 
sata tiedonkeruun aikana saatua 
perustetta kuulua seurakuntaan.

Syy numero 101 on jätetty tyh-
jäksi: siihen saa vihkon omistaja 
kirjoittaa oman perusteensa.

– Vaikka jokaisella on persoo-
nallinen tapa kuulua kirkkoon, 
vastausten perusteella taustalta 
kuitenkin aina löytyy usko, Haa-
pakorva jatkaa.

Seurakuntaan liittyneitä
kutsuttiin kirkkoon
Vihkoa on jaettu syksyn aika-

Vielä vähän aika sitten Elia oli 
Vaasan seurakunnan kirkkoherra 
ja tunnettiin nimellä Matti Wall-
grén. Valinnan myötä hänelle an-
nettiin kirkollinen nimi Elia.

Eliaa on opettanut paljon opis-
kelu Pyhän Vladimirin teologi-
sessa seminaarissa Yhdysvallois-
sa, josta hän valmistui vuonna 
2003.

– Ne olivat elämäni parhaim-
mat ja raskaimmat vuodet. En 
vaihtaisi pois niitä ikinä.

Oppimiskulttuuri oli Elialle 
sokki, sillä koulussa vallitsi ko-
va kuri. Tentin sai suorittaa kaksi 
kertaa. Jos ei päässyt läpi, opiske-
lu loppui siihen.

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 18.1. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Kirkkokahvit.
Ma 19.1. klo 13 Maanantaikerho, klo 15 lauluharjoitus.

Ti 20.1. klo 10 hartaus, klo 10-13 ”Taukopaikka”, avoimet ovet, pikkupurtavaa 
ja rentoa yhdessäoloa. Tervetuloa kaikki!

na haukiputaalaisille eri paikois-
sa. Vastaanotto on ollut pääosin 
myönteinen. 

– Moni on ottanut vihkosen 
mielenkiinnolla vastaan. Jot-
kut ovat sanoneet, että en tarvit-
se, kun kuulun jo kirkkoon. Toi-
set ovat kommentoineet, etten tee 
tuollaisella mitään.

Syiden keruu ja listaaminen oli 
seurakunnan vastaisku kirkosta 
eroamisille. Vihkoon kirjattujen 
kommenttien toivotaan herättä-
vän ihmisiä miettimään omaa jä-
senyyttään.

– Kirkosta eroaminen puhut-
taa ja näkyy tilastoissa. Se on va-
kava asia meidänkin seurakun-
nassamme, vaikka eroaminen on 
maltillisempaa kuin kaupunkien 
keskustoissa.

Haukiputaalla järjestettiin 4. 
tammikuuta jumalanpalvelus, 
jonne kutsuttiin erityisesti viime 
vuonna kirkkoon liittyneitä seu-
rakuntalaisia.

– Ihmisiä oli enemmän kuin 
hiljaisena pyhänä tavallisesti. Pai-
kalla oli uusiakin kasvoja. Kirkos-
sa oli myös niitä, jotka olivat tul-
leet paikalle 101 hyvää syytä -vih-
ko mukanaan.

Vihkoon kirjoitetun oman 
syyn kuulua kirkkoon sai leika-
ta irti ja palauttaa jumalanpalve-
luksessa.

HELI VÄYRYNEN

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

pirjo.teva@kotimaa.fi

Vaikka jokaisella on 
persoonallinen tapa 
kuulua kirkkoon, 
vastausten 
perusteella taustalta 
kuitenkin aina 
löytyy usko.

Katri Haapakorva

Haukiputaalaiset kertoivat lähes parisataa hyvää syytä kuulua kirkkoon. Niistä sata pääsi tähän vihkoon.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

nen Karjasillan seurakunnas-
ta. Pyhäkoulun aiheena on ih-
minen, Jumalan luoma ihme.
Klo 10 Jumalanpalvelus Ke-
min kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.
Su 18.1. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 18.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Kangasalan kirkosta. 
Virret: 499, 513:1-2, 334:1,5-8, 
814, 513:3-4, ja  490:1-3
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin klo 
11.05. 

Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on haastattelus-
sa kappalainen Jaakko Tuisku, 
joka on ehdolla Haukiputaan 
kirkkoherraksi.
Ke 21.1. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa on ai-
heena  kirkon ehtookello-pe-
rinne. Haastattelussa on kap-
palainen Päivi Jussila Tuiran 
seurakunnasta.  

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 18.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläi-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 18.1. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläinen 
Karjasillan seurakunnasta. Py-
häkoulun aiheena on ihminen, 
Jumalan luoma ihme.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta. Kappalainen Jaak-
ko Tuisku pitää messussa vaa-
lisaarnansa. Hän on ehdol-
la Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherran virkaan. 199, 726, 
175, 367, 452, 224 ja 345. Syn-
nintunnustus on virsikirjan 
teksti 704. 

Ps. 105: 2–5, 39–42
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,
kertokaa hänen ihmetöistään.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään.
Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,
hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa.
Herra levitti pilven heidän verhokseen
ja pani tulen valaisemaan yötä.
He pyysivät ruokaa, ja hän lähetti viiriäisiä
ja ravitsi heidät taivaan leivällä.
Hän avasi kallion, ja siitä kumpusi vettä,
vesi juoksi virtanaan pitkin kuivaa maata.
Herra muisti pyhän lupauksensa,
jonka hän oli antanut palvelijalleen Abrahamille.

Jes. 62: 1–3
Jerusalemin takia en voi vaieta,
ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko
ja pelastus kuin leimuava soihtu,
ennen kuin kansat näkevät sinun vanhurskautesi
ja kuninkaat sinun kirkkautesi.
Sinä saat uuden nimen,
jonka Herra itse lausuu julki,
ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä,
kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa.

Luuk. 4: 16–21
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja 
meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. 
Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin 
profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja 
löysi sen kohdan, jossa sanotaan:
      – Herran henki on minun ylläni,
      sillä hän on voidellut minut.
      Hän on lähettänyt minut
      ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
      julistamaan vangituille vapautusta
      ja sokeille näkönsä saamista,
      päästämään sorretut vapauteen
      ja julistamaan Herran riemuvuotta.
Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle 
ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, 
katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua 
heille: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä 
kirjoitus käynyt toteen.”

Herran sana ei tyhjänä palaa
Jeesus meni lapsuudenaikaiseen kotisynagogaan. Hän oli tottunut käymään siellä pie-

nestä pitäen. Kiitos Marian ja Joosefin! Nyt oli aika avata suunsa ja kertoa, mitä var-

ten hän on tullut ihmisten keskelle.

Synagogahartaudessa oli samoja osia kuin meidän jumalanpalveluksessamme: yhtei-

nen uskontunnustus, lukukappaleiden lukeminen, raamatunkohtien selittäminen ja 

lopuksi papin lausuma Herran siunaus.

Synagogassa kuka tahansa saattoi nousta lukemaan tekstiä ja tulkita sitä. Tulkinta 

tehtiin istuen erotuksena sille, että Jumalan sana luettiin seisten.

 

Jeesuksen saarnateksti oli Jesajan kirjan 61. luvun alusta. Luettuaan tekstin, hän aloitti 

saarnan: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen."

Jeesus muisteli puheessaan vanhan liiton henkilöitä, kuten Sarpatissa asuvaa leski-

vaimoa ja syyrialaista Naamania, joita profeetat olivat auttaneet.

Jeesuksen puhe teki vaikutuksen. Ensin he kiittelivät ja ihmettelivät. Sitten he alkoi-

vat epäillä. Miten puusepän poika voi puhua noin ihmeellisesti?

Lopulta he olivat raivon vallassa ja ajoivat Jeesuksen ulos syöstäkseen hänet jyrkän-

teeltä alas. Jeesus jätti kotikaupungin taakseen ja ajatteli varmaan mielessään sitä, mitä 

oli sanonut saarnassaan: Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.

 

Sama profeetta, jonka kirjoitusta Jeesus käytti saarnatekstinään, kirjoittaa: Herran 

sana ei tyhjänä palaa.

Pyhän Hengen kautta puhuttu Jumalan sana tekee ihmiseen vaikutuksen. Se joko 

parantaa tai pahentaa. Se parantaa haavoittunutta ja särkynyttä sielua. Jos se aiheut-

taa piston sydämeen, se on merkki siitä, että jotain täytyisi tehdä. Yksinkertainen ohje 

on Jeesuksen ohjelmajulistuksessa: Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut 

lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma.

Jeesus antoi myös yksinkertaisen saarnaohjeen ennen ylösnousemusta: Julistakaa 

evankeliumia kaikille luoduille.
 

PETRI SATOMAA
kirkkoherra, Oulunsalo

Sanan aika
Sunnuntai  18.1.

Psalmi: Ps. 105: 2–5, 39–42
1. lukukappale: Jes. 62:1–3
2. lukukappale: Tit. 1:1–3

Evankeliumi: Luuk. 4:16–21 tai Mark. 1:14–15 
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Suosikkisananlaskuni

MERVI PÄIVÄRINTA
Tiedottaja, Oulun seurakuntayhtymän viestintäpalvelut

Sananl. 25:11
Kultaomenoita hopeamaljoissa 

ovat oikeaan aikaan lausutut sanat.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Muistan, kun lapsuudessa kuvittelin, miltä kultaomenat näyttävät. Olen 
puhelias ihminen, ja olen monta kertaa palannut siihen, mitä tarkoittavat 
oikeaan aikaan lausutut sanat. Pitää osata valita kohdat, missä puhuu ja missä 
olla vaiti.
Toisaalta myös pitää olla rohkeutta puhua silloin kun on sen aika, ettei arastelisi. 
Sanat ovat voimakkaita.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Olen joskus siteerannut sananlaskua, kun joku on sanonut esimerkiksi hyvän 
kommentin. Ajatus nousee hyvin usein itselle käsitteenä mieleen, ja sitä voi 
käyttää myös hyvässä tilanteessa.  

RIKU SEILONEN
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Palstalla 
Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, 
mikä 
Raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa 
ja miten 
he sitä 
tulkitsevat.

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

Herättäjän päivä: su 18.1. klo 10.00 messu Oulujoen kirkossa, 
kirkkokahvit ja seurat Oulujoen pappilassa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 18.1. klo 15.00 seurat ja vuosikokous 
Montin-salissa, Kirkonniementie 6, Kiiminki, su 18.1. klo 18.00 Vihannin 
seurakuntatalossa, su 18.1. klo 18.30 Leena ja Osmo Laukalla, Saukkotie 
7, Kempele, ti 20.1. klo 18.00 paikallisosaston vuosikokous Muhoksen 
seurakuntatalolla ja seurat samassa paikassa klo 19.00, pe 23.1. klo 18.00 
seurat ja vuosikokous Pudasjärven seurakuntatalolla
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 18.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Bible Power pe 16.1. klo 18. 
Kerho 7-14v tytöille.
Seurat su 18.1. klo 14. 
Pentti Hukkanen, Pekka Siljander.
Bibliodraamaa: ”Joosefin kertomus” 
rukoushuoneella 23-24.1. 
Tiedustelut ja ilm. 19.1. mennessä 
Eeva Pouke 045 272 2412
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

.

Yhdistykset
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Kaupungin työ on myös seurakuntien toimintaa
 Miksi teette kaupungin töitä? Tämän kysymyksen Oulujoen seurakunnan lapsityönohjaaja Saara Hietava on kuullut lukuisat kerrat

Saarelan seurakunnan pikkukoulus-
sa Oulujoella on maanantaiaamuna 
koolla paljon lapsia, vaikka ulkona 
paukkuu 20 asteen pakkanen ja on 

viima. 
Viluisat tulijat leikkivät ensin palapeleil-

lä ja leluilla. Leikkituokion jälkeen pikku-
koululaiset kootaan alttarin äärelle. 

Lapsiaan pikkukouluun tuovat äidit 
Maija Isoaho ja Heidi Lindroos kertovat, 
että Saarelan seurakuntakoti sijaitsee lä-
hellä heitä. Sen vuoksi seurakunnan pik-
kukoulu tuntui sopivalta ryhmältä omille 
lapsille. 

– Seurakuntakodin läheisyys painoi va-
linnassa enemmän kuin se, että kyseessä on 
seurakunnan kerho, äidit toteavat.

Isoaholla ja Lindroosilla ei ollut pikku-
koulun alkaessa ennakkoluuloja kirkon toi-
mintaa kohtaan. Äidit kyselivät etukäteen 
kerhon tavoitteista, ja toimintasuunnitelma 
vaikutti heistä hyvältä.

– Uskonnollista opetusta on nykyisin 
tarjolla niin vähän missään. Itse olen huono 
kristillisessä kasvatuksessa. Siksikin seura-
kunnan pikkukoulu tuntui hyvältä ratkai-
sulta, Maija Isoaho sanoo.

Miksi emme järjestäisi
pikkukouluja?
Oulun seitsemästä seurakunnasta aino-
astaan Oulujoella järjestetään yhteistyös-
sä kaupungin kanssa koululaisten iltapäi-
väkerhoja ja pikkukouluja 3–5-vuotiaille. 
Muut pikkukoulut kaupungin alueella ovat 
kaupungin järjestämiä.

Oulujoen seurakunnan lapsityönohjaa-
ja Saara Hietava kertoo kuulleensa useas-
ti kysymyksen, eivätkö molemmat toimin-
nat olisi pikemminkin kaupungin toimin-
taa kuin seurakunnalle kuuluvaa vastuuta.

–  Saarelassa oli tarve pikkukoululle. Mi-
nä kysyin kaupungilta, voisiko seurakun-
ta olla pikkukoulun jäjestäjä. Tästä alkoi 
yhteistyömme kaupungin kanssa, Hietava 
kertoo. 

Oulujoen seurakunta järjestää pikku-
koulua kaupungin palvelusetelillä. 

Hietavan mukaan kaupunki on tiedus-
tellut myös muilta Oulun seurakunnilta 
mahdollisuutta järjestää pikkukouluja.

Työvoimaa mieluummin
muuhun toimintaan
Kaikkialla Oulun seurakunnissa ei ajatel-
la samoin kuin Oulujoella. Lastenohjaaji-
en työpanosta ei haluta sitoa päivittäisiin 
iltapäiväkerhoihin ja kolme kertaa viikossa 
kokoontuviin pikkukouluihin. Työvoimaa 
käytetään mieluummin esimerkiksi lapsil-
le ja perheille tarkoitettujen tapahtumien li-
säämiseen.

Lastenohjaajat ovat seurakunnissa mu-
kana myös perhejumalanpalveluksissa. 
Työpanosta on lisätty verkostoituvaan yh-
teistyöhön. Sillä tarkoitetaan muun muas-
sa yhteistyön tiivistämistä kaupungin päi-
vähoidon kanssa.

Iltapäiväkerhoja järjestävät myös monet 
järjestöt, ja siksi seurakunnat ovat suun-
nanneet toimintaansa muuhun työhön.

Kaupunki hyväksyy
seurakunnan ryhmän tavoitteet
Sekä pikkukouluja että iltapäiväkerhoja 
varten oulujokisten velvollisuus on antaa 
kaupungille tiedoksi toimintasuunnitelma. 

Siinä kerrotaan ryhmien tavoitteet. Pikku-
koulujen kohdalla ne ovat kaupungin var-
haiskasvatussuunnitelman mukaisia.

Jeesuksesta seurakunnan kerhoissa ei 
tarvitse puhua suu supussa. Kirkkovuoden 
juhlapäivien kristillinen sisältö kerrotaan 
lapsille. 

– Kenties osa vanhemmista haluaa juu-
ri hengellistä sisältöä lapsen kerhotoimin-
nalta. Onhan tarjolla myös kaupungin pik-
kukouluja, joissa sitä ei ole, Hietava pohtii.  

Hietavan mukaan ”yhteiskunta on yhtei-
nen”. Hän tarkoittaa tällä sitä, että kirkon 
työtä tehdään rintarinnan kuntien työnte-
kijöiden kanssa. 

– Pidän seurakunnan työntekijän roolia 
irrallisena, jos hän vain vierailee esimerkik-
si päiväkodissa. 

– Arjen jakaminen lasten ja perheiden 
kanssa on toisenlaista, kun irrotamme 
omasta työvoimasta henkilöstöä kokoai-
kaisesti varhaiskasvatuksen käyttöön.

Seurakunta ja kaupunki
kohtaavat myös neuvoloissa
Pikkukoulut ja iltapäiväkerhot eivät ole ai-
noita esimerkkejä töistä, joita Oulun seu-
rakunnissa tehdään rinnakkain kaupun-
gin kanssa.

Seurakunnissa aloitettiin vuonna 2006 
yhteistyö kaupungin neuvoloiden kanssa. 
Siitä lähtien seurakuntien työntekijöitä on 
osallistunut perhevalmennukseen.

Seurakuntien ja neuvoloiden yhteistyötä 
käynnisti Oulussa Haukiputaan diakonia-
työntekijä Johanna Kerola. 

Hän perustelee perhevalmennukseen 
osallistumista sillä, että seurakunnat ha-
luavat tukea neuvoloita yhteiskunnallises-
ti merkittävässä työssä.

– Kyse on vastuun kantamisesta ja jaka-
misesta, Kerola toteaa.

RIITTA HIRVONEN

Kirkkohallitus linjaa tämän vuoden 
aikana, millaisen roolin kirkko voi 
ottaa hyvinvointipalvelujen tuotta-
jana Suomessa. Hankkeen linjauk-

sista aiotaan tiedottaa tammikuussa 2016.
Kirkollisten toimijoiden osallistuminen 

hyvinvointipalvelujen tuotantoon on kas-
vanut. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö 
tiivistyi 1990-luvun laman aikana.

– Taloustilanne lisäsi kuntien haluk-
kuutta yhteistyöhön. Nyt tilanne on sa-
mantyyppinen, sillä kunnilla on taloudel-
lisesti tiukkaa, kirkkohallituksen diakonia- 
ja sielunhoitoyksikön johtaja Kalle Kuusi-
mäki sanoo.

Hyvinvointipalvelujen tuotantotavat mo-
nipuolistuvat. Kunnat ovat kilpailuttaneet ja 
ulkoistaneet palveluja. Järjestöjen ja yritys-
ten rooli palvelujen tuottajina on kasvanut.

– Uskonnollisten toimijoiden palvelu-
rooli on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Kirkon rooli
vahvistuu
Hankkeen työryhmässä mietitään, voiko 
kirkko tuottaa tavoitteellisesti palveluja kun-
nille esimerkiksi ostopalvelusopimuksilla.

– Linjaustyöskentelyssä ei katsota vain 
seurakuntia, vaan kirkon piiriä kokonai-
suudessaan. Siihen kuuluvat myös kirkol-

liset säätiöt ja järjestöt, Kuusimäki sanoo.
Lisäksi työryhmä arvioi kirkollisten jär-

jestöjen ja säätiöiden keskinäistä yhteistyötä.
Kuusimäki uskoo, että kirkon rooli hy-

vinvointipalvelujen tuottajana vahvistuu, 
kun huomioidaan myös kirkolliset säätiöt 
ja järjestöt.

– Se kuitenkin edellyttää, että toimintoja 
selkiytetään nykyisestä.

– Seurakunnista ja järjestöistä haetaan 
yhteistyön voimaa.

Sopimuksellinen osallistuminen vaati-
si resursseja mutta mahdollistaisi sen, että 
kirkko vahvistaisi merkitystään ihmisten 
hyvinvoinnin tukijana.

Kirkko tuottaa aiempaa enemmän hyvinvointia
 Kirkon rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana linjataan

– Monimuotoisuus ja laaja-alaisuus eivät 
välttämättä näy, sillä kirkko ei ehkä markkinoi 
omaa toimintaansa. Jotkut ovat peräänkuulut-
taneet, että olisi ehkä syytä.

Seurakunnat tarjoavat toimintamahdolli-
suuksia, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia 
monin eri tavoin. Kuusimäki mainitsee esimer-
keiksi liikuntakerhot ja kuorot.

Kohtaamisen
tarve täyttyy
Kirkosta haetaan apua yhä enemmän silloin, 
kun ihmisten hätä lisääntyy.

– Kuntien palvelujen supistaminen näkyy 
kirkon palveluiden kysynnän kasvuna, Kuu-

simäki kertoo. 
Mielenterveyspalvelujen saatavuusongelmat 

heijastuvat kirkon diakoniatyöhön. Myös Kir-
kon diakoniarahastoon tulevien hakemusten 
määrä on kasvanut.

Esimerkiksi sosiaalityötä joudutaan tekemään 
kunnissa aiempaa pienemmillä resursseilla. Ihmi-
set eivät aina saa toivomiaan palveluja kunnista.

Kuusimäen mukaan kirkon rooli kasvaa ih-
misten kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

– Seurakunnat voivat vastata ihmisen koh-
taamisen tarpeeseen. Ihmisillä on tarve saada 
toinen ihminen langanpäähän ja päästä juttele-
maan kasvotusten.

Vuonna 2008 Rauhan Tervehdys uutisoi, että seurakunta aikoo perustaa oman 
terveyskeskuksen Ruotsissa. Suomessa kirkon roolia hyvinvointipalvelujen tuottajana 
linjataan parhaillaan.

Pidän seurakunnan 
työntekijän roolia 
irrallisena, jos hän vain 
vierailee esimerkiksi 
päiväkodissa. 

Saara Hietava

Toiminta jo nyt
monimuotoista
Kuusimäki kuvaa kirkon nykyistä roolia hy-
vinvoinnin edistäjänä monimuotoiseksi. Täs-
tä esimerkkeinä ovat päiväkerhotoiminta, dia-
konia-, vanhus-, mielenterveys- ja päihdetyö 
sekä lasten, nuorten ja perheiden tukeminen.

HELI VÄYRYNEN

Ihmisillä on tarve 
saada toinen ihminen 
langanpäähän ja päästä 
juttelemaan kasvotusten.

Kalle Kuusimäki

Oulujoen seurakunnan Saarelan pikkukoulussa käy kolmena päivänä viikossa parisenkymmentä lasta. Kaupungin muut pikkukoulut ovat kaupungin itsensä järjestämiä.
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma-pe klo 9–16.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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
Puusepänkatu 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  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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: Aatu Kas-
per Kvist, Arttu Markus La-
pinlampi, Liisa Emmi Matilda 
Lassila, Minttu Matilda Läm-
sä, Leevi Eetu Einari Walleni-
us, Emma Hilma Marinka Kin-
nunen, Jouka Frans Simon-
poika Larinkari, Kaapo Vilja-
mi Metsikkö.
Haukipudas: Liisa Alicia Kart-
tunen, Eetu Juhani Kauppi-
la, Aleksi Juhani Ruostesuo, 
Wenni Timo Olavi Leskelä, 
Atso Veli Eemeli Hill.
Karjasilta: Mila Iina Olivia 
Nikkinen, Nella Maria Ka-
rihtala, Janika Vanessa El-
len Kolehmainen, Valto Iiva-
ri Makkonen, Jimi Allan Mi-
kael Raappana, Aapo Juha-
ni Rautiainen, Elina Aino Eve-
liina Rimpiläinen, Jaro Joel 
Anttooni Ruokamo, Olivia 
Ida Elea Rämet, Robert Jaak-
ko Johannes Airaksinen, Ina-
ri Martta Ida Koistinen, Lumi 
Helmi Lappalainen, Kim Kas-
peri Merkkiniemi, Leo Mark-
ku Juhana Peltonen, Ukko 
Kalle Hermanni Pörhölä, El-
la Iiris Amanda Seppälä, Silja 
Leena Väänänen.
Kiiminki: Peppi Elina Salme-
la, Elina Inkeri Hauru.

Oulujoki: Oscar Olavi Juhani 
Fingerroos, Fanni Iines Hol-
ma, Iiris Aino Cecilia Koskela, 
Essi Iida Maria Väisänen, He-
ta Anna Aurora Hahtonen, 
Joosua Kaarlo Juhana Nie-
melä, Miikka Onni Olavi Oja, 
Sara Maria Kristiina Pulkki-
nen, Ella Amalia Tapaninen, 
Pihla Tuulikki Toppi, Elo Ben-
jamin Ylikoski.
Oulunsalo: Siiri Helvi Maria 
Pohjospankinaho, Pyry-San-
teri Panula, Niila Samuel Hy-
ry, Väinö Otto Alvar Vouti-
lainen.
Tuira: Matilda Eeva Alarousu, 
Ilona Helmiina Lehto, Joose 
Eemil Aleksanteri Purmonen, 
Milana Elea Aurora Ylitalo, 
Oona Emilia Haipus, Helena 
Järvelaid, Oona Maria Jär-
vinen, Eemil Mikael Kokko, 
Julius Olavi Kokko, Eeli Sulo 
Aatos Lahtinen, Liinus Mat-
ti Antero Lappalainen, Aino 
Maria Lehtomäki, Ukko Toi-
vo Oskari Luoto, Hugo Au-
kusti Manninen, Max Ville-
Viljami Partanen, Lennart Il-
mari Raunio, Elea Eeva Sofia 
Suhonen, Elmeri Matti Her-
manni Tornberg, Loviisa Elea 
Väyrynen.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Ko-
lehti kristittyjen ykseyden 
edistämiseen. Lähetys 
myös www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 19.1. 
klo 14, Hei-
nätorin seu-
rakuntatalo. 
Toimittaa An-
na-Mari Heik-
kinen. Kantto-
rina Henna-Mari 
Sivula. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
15.1. klo 18, Keskustan seura-
kuntatalo. NNKY ja Sinapin-
siemen ry. Hiljaisuutta, ruko-
usta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 15.1. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 17.1. klo 18, Vanha pappila.
Aamupiiri la 17.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Kaatuneitten omaiset ma 
19.1. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali.
Opettajien raamattupiiri 
ma 19.1. klo 16 Vanha pap-
pila.
Raamattupiiri ti 20.1. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.  
Raamattupiiri ke 21.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo

Keskiviikkoseurat ke 21.1. 
klo 18, Vanha pappila. An-
nikki Niku.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 15.1 
klo 10.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisille 
eläkeläisille avoin ryhmä. Li-
sätietoja diakoni Kaisa Jaak-

kola, p. 040 7304 117 
Intiön eläke-

läisten kerho 
to 15.1. klo 
12.30, Intiön 
seurakunta-
koti. Kaikil-
le eläkeläisille 

avoin kohtaa-
mispaikka. Tu-

le kahvikupposen, 
hartauden, keskuste-

lun ja pienen ohjelman ää-
relle. 
Lenkkiryhmä to 15.1. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo. Yhteinen iltalenkki kau-
pungin alueella. Pidämme yl-
lä omaa kuntoa ja kehittäm-
me sitä. Ajatus ja mieli le-
pää kun kroppa liikkuu. Ko-
koonnumme Monitoimisalis-
sa, josta lähdemme noin tun-
nin lenkille tai muuten reip-
pailemaan. Palattuamme 
nautimme pientä iltapalaa 
ja hengenravintona on lyhyt 
iltahartaus. Sopii hyvin sekä 
aloittelevalle että aktiiviliik-
kujalle. Jos ei muuten niin lii-
kutaan ainakin kävellen. Li-
sätietoja Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124.
Matalankynnyksen raa-
mis to 15.1. klo 18, Jössen-
sali. Iso kirja kiinnostaa. Tu-

Meijän Olokkari 
avoinna 22.1. alkaen torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Elisabeth Rehn puhuu 
humanitaarisesta työstä

Keskiviikkona 21. 
tammikuuta Ou-
lunsalon seurakun-
ta saa vieraakseen 

ihmisoikeusvaikuttaja Eli-
sabeth Rehnin. 

Oulunsalo-talolla (Män-
typellonpolku 10) järjeste-
tään kello 18–20 iltatilai-
suus, jossa Elisabeth Rehn 
kertoo kansainvälisestä 
humanitaarisesta työstään.  
Hän esittelee myös syksyllä 
ilmestynyttä elämäkertate-
osta Lillan – Elisabeth Reh-
nin epätavallinen elämä.

Oulunsalon seurakun-
nan järjestämä tapahtuma 
on kaikille avoin. Viiden 
euron hintainen ovimaksu 
menee lyhentämättömänä 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. 

Helmikuun alussa käyn-
nistyvän Yhteisvastuukerä-
yksen tuotosta 60 prosent-

tia ohjataan kansainväli-
seen diakoniaan Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. 
Tänä vuonna keräysvaroil-
la tuetaan lasten ja nuorten 
koulutusta maanjäristyk-
sen runtelemassa Haitissa.

Pian 80 vuotta täyttä-
vä Elisabeth Rehn on po-
liittisen uransa jälkeen vii-
meisten kahdenkymmenen 
vuoden ajan omistautunut 
ihmisoikeustyölle. Hän on 
keskittynyt etenkin nais-
ten aseman parantamiseen 

maailman kriisipesäkkeis-
sä. 

Rehnille koulutus mer-
kitsee avainta sekä yksilöi-
den että koko yhteiskun-
nan hyvinvointiin: 

– Kriisialueilla naiset 
muistuttavat aina siitä, et-
tä heidän tyttäriensä kou-
lutus turvattaisiin. Koulu-
tettua ihmistä ei voi mani-
puloida ja käyttää hyväksi 
samalla tavoin kuin kou-
luttamatonta, Rehn perus-
telee.

Elisabeth Rehn toimi 16 
vuotta kansanedustajana 
ja vuosina 1990–1995 koko 
maailman ensimmäisenä 
naispuolisena puolustus-
ministerinä. 

Rehn kutsuttiin Balka-
nin ihmisoikeusraportoi-
jaksi vuosiksi 1995–1997.

Vuonna 2012 Rehnil-
le myönnettiin Suomen 
evankelis-luterilaisen kir-
kon Pyhän Henrikin ris-
ti ansioista kansainvälises-
sä humanitaarisessa työssä.

K i r ko n U lko maa na p u /  Z a ra  J ä r v in e n

Hiljaisuuden 
rukoushetki 

torstaina 15.1.
 klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Esko Henrik 
Hoffren ja Leena Katri Han-
nele Häikiö.
Haukipudas: Jouni Johannes 
Karvonen ja Tiina Emilia Säk-
kinen. 
Karjasilta: Mika Juhani Timo-
nen ja Pia Maria Leppänen. 
Kiiminki: Joel Topias Ylitalo 
ja Jenni Riikka Klasila.
Oulujoki: Jarmo Emil Paavola 
ja Merja Anneli Aikio, Kimmo 
Ilmo Ossian Friman ja Marjo 
Hanne Katariina Birling, Ju-
ho Pekka Manninen ja Sofia 
Kristiina Jutila.
Tuira: Joonas Olavi Lindell 
ja Päivi Pilvi Kristiina Silvola, 
Jussi Oskari Kinnunen ja San-
na Marjaana Rautio, Rami 
Petri Niiranen ja Anri Maarit 
Janika Hurme, Jonne-Pekka 
Koljonen ja Elina Irina Kin-
nunen, Teuvo Antero Have-
rinen ja Nina Johanna Hon-
konen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Aulis 
Ahmala 78, Ritva Sisko Strand 
60, Laura Annikki Järvinen 
88, Osmo Uljas Ervasti 84.
Karjasilta: Hilja Johanna 
Kärkkäinen 92, Alli Annik-

ki Lahtinen 92, Alpo Mati-
as Miettunen 83 Tatu Kalevi 
Pikkarainen 77, Kauko Ola-
vi Ristivirta 73, Rauha Lydia 
Hakaheimo 98, Kauko Vil-
jam Palo-Oja 70, Hilkka Ma-
ria Kauppila 95, Martta Ma-
tilda Holmström 85, Sirkka 
Annikki Jaakola 82.
Kiiminki: Einari Johannes 
Kanniainen 85, Hilja Emilia 
Karjalainen 89, Toivo Johan-
nes Määttä 74.
Oulujoki: Osmo Veikko Tapio 
Leinonen 60, Kaarlo Kauno 
Johannes Mustonen 85, Kai-
sa Annikki Vähäsarja 67, Aili 
Annikki Pelkonen 90, Heikki 
Einari Ollila 74, Raili Annikki 
Lahdenperä 83, Pirjo Kyllik-
ki Sipola 69, Kirsi Irene Park-
kinen 50.
Oulunsalo: Rauha Annikki 
Remes 93.
Tuira: Hilkka Kaarina Arff-
man 70, Sirpa Anneli Hon-
konen 57, Aune Maria Otsa-
mo 93, Matti Heikki Valtteri 
Ylitalo 66, Elsa Hipponen 93, 
Kirsti Heleena Inget 94, Juho 
Mikael Mäenkoski 25, Helvi 
Maria Jounela 95, Tero Jan-
ne Samuli Pietilä 44, Pirkko 
Liisa Mäkelä 79, Toini Maria 
Laukkanen-Veijola 86, Allan 
Terho Anttila 77.

Kirkollisista toimituksista 
sopiminen on muuttunut
 
Kirkollisista toimituksista sovitaan Oulussa kunkin 
seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa. Keskus-
tan seurakuntatalossa toiminut keskitetty kirkollisten 
toimitusten varauspalvelu on päättynyt.
 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten toimi-
tusten sopimista varten ma-pe klo 9–16.
Päivystävä pappi on paikalla ma–to klo 10–14 Karjasil-
lan, Oulujoen, Tuiran seurakunnissa sekä Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnassa.
 
Näin sovit kirkollisista 
toimituksista Oulun seurakunnissa:

Kaste ja kodin siunaaminen:
Soita tai käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa, voit 
ottaa myös suoraan yhteyttä toivomaasi pappiin.
Hautaan siunaaminen:
Hautajaisiin liittyen tulee ottaa yhteyttä vainajan ko-
tiseurakuntaan. Asiointi kirkkoherranvirastossa pai-
kan päällä on suositeltavaa, mutta voit sopia myös pu-
helimitse hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden 
ajankohdan ja paikan sekä papin ja kanttorin. Lähei-
sen kuoltua voit myös ottaa suoraan yhteyttä pappiin.
Avioliittoon vihkiminen:
Soita tai käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa, voit 
ottaa myös suoraan yhteyttä toivomaasi pappiin. Vih-
kimisen edellytyksenä on avioliiton esteiden tutkinta. 
Sen voit hoitaa Oulun seurakuntien keskusrekisterissä, 
Isokatu 9 tai seurakuntasi kirkkoherranvirastossa. Pyyn-
tölomakkeen voi tulostaa myös netistä www.oulunseu-
rakunnat.fi/esteettomyyslomake ja lähettää postitse. 
Esteiden tutkinta kestää minimissään 7 päivää.
 
Virkatodistukset, sukuselvitykset sekä avioliiton 
esteiden tutkinnan saa Oulun ev.lut. seurakuntien 
keskusrekisteristä sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Ou-
lunsalon kirkkoherranvirastoista. Keskusrekisteri pal-
velee osoitteessa Isokatu 9. Virkatodistuksen voi tila-
ta myös verkkosivuiltamme osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/virkatodistus.

tustumme Raamattuun ja 
pohdimme sen sisältöä, sa-
nomaa ja tulkintoja, unohta-
matta omaa arkea. Pohdin-
taa on virittämässä pastori 
Jouko Lankinen. 
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 19.1. klo 16–17 
Myllytullin koulu, Kirkkokatu 
1. Liikkumisen iloa. Kerhossa 
pelataan yleisimpiä pallo- ja 
mailapelejä sekä nautitaan 
liikunnan riemusta yhdessä 
toisten lasten kanssa. Et tar-
vitse omia liikuntavälineitä, 
vain reippaan mielen. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Ker-
ho on maksuton. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ma 19.1. klo 17–18, 
Kansainvälinen koulu, Kasar-
mintie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk. tytöt ja pojat ma 
19.1. klo 17.30–18.30, Intiön 
seurakuntakoti. Intiön mäel-
lä kerhoillaan. Ei ennakkoil-
moittautumista, maksuton.
Askartelukerho 1.–4.-lk. ty-
töt ja pojat ti 20.1. klo 18-19, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mitä kaikkea voikaan teh-
dä liimalla, saksilla, väreillä, 
papereilla ja luovuudella! Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 21.1. klo 17–
18, Monitoimisali. Kerhos-
sa tutustutaan ja pelataan 
eritasoisia Wii tanssipelejä. 
Mukaan mahtuu 12 tanssista 
kiinnostunutta lasta. Ei edel-
lytä omia välineitä. Maksu-
ton. Paikkatiedustelut: Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.

Sururyhmä 
itsemurhan tehneiden läheisille
kokoontuu Oulun Kriisikeskuksessa, Tuirantie 1

9.2., 16.2., 23.2.,9.3., 16.3., 23.3. ja 30.3. 
klo 18.–19.30

Vetäjinä sairaalapastori Marja-Leena Tahkola 
ja kriisityöntekijä Maija Kylmäniemi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 28.1. mennessä
Marja-Leena Tahkolalle, p. 040 5797 803.

Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 21.1. klo 17.30–19, 
Keskustan seurakuntatalo, 2 
krs. Kerho keskellä viikkoa. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.
Avoimet ovet nuorille ke 
21.1. klo 18–21, Keskustan 
seurakuntatalo. Suoristusva-
paa alue eli vapaata oleske-
lua parhaassa seurassa. Ava-
riohjaajina toimivat Tuomas 
ja Sussu, lisätietoja Mono 
Kuoppala, p. 040 57 7124.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt ja 
pojat ke 21.1. klo 18–19,Inti-
ön seurakuntakoti. Iloista yh-
dessäoloa toisen lasten kans-
sa. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 19.1. klo 18.–19.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kerhossa opetellaan kokkaa-
mista ja valmistetaan sekä 
suolaisia että makeita ruo-
kia ja herkkuja yhdessä tois-
ten lasten kanssa. Kerhoon 
mahtuu 10 lasta ja on maksu-
ton. Ennakkoilmoittautumi-
nen nuorisotyönohjaaja Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Tiistai Tupa ti 20.1. klo 13.30–
16, Keskustan seurakunta-

talo. Tupa alakouluikäisille 
lapsille! Tupa tarjoaa yhdes-
sä olemista ja tekemistä se-
kä pientä välipalaa alakou-
luikäisille lapsille. Mukana 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 20.1. klo 16.30–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Haluatko oppia leipomaan 
esim. pannukakun? Kerhos-
sa opetellaan kokkaamis-
ta ja valmistetaan sekä suo-
laisia että makeita ruokia ja 
herkkuja yhdessä toisten las-
ten kanssa. Kerhoon mahtuu 
10 lasta ja on maksuton. En-
nakkoilmoittautuminen nuo-
risotyönohjaaja Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamu ti 20.1. klo 
9–10.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Aamupala alueen 
vähävaraisille eläkeläisille ja 
työttömille.
Naamakirja livenä ke 21.1. 
klo 15, Monitoimisali. Mitä 
sinulle kuuluu? Mahdollisuus 
vaihtaa livenä kuulumisia 
nuorisotyönohjaajan kanssa. 
Lisätietoja Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
päivystävä pappi, 

p. 044 7884 072, on tavattavissa ma–to
klo 10–14 tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluvien 

jäsenten kirkollisten toimitusten sopimista varten 
osoitteessa Isokatu 17, Keskustan seurakuntatalo.

Ehtookellot ja 
iltarukous (Vesper) 
lauantaina 17.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
 
Tule hiljentymään lauantain 
ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.

Ehtookellot kerran kuukaudessa: 
28.2., 14.3., 25.4. ja 30.5.

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Sen sijaan, että 
asettelisimme toisiamme 
vastakkain, voisimme 
miettiä yhdessä, miten 
vastata seurakuntana ajan 
haasteisiin.” 

“

1. vaalisijalle asetetun Kempeleen 
seurakunnan kappalaisen Jaakko 
Tuiskun vaalinäyte Haukiputaan 
kirkon messussa su 18.1. klo 10.
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Varsinainen vaalipäivä su 15.2.2015
Ennakkoäänestys 9.–13.2.2015
• Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 

Kirkkotie 10, ma–pe klo 9–18
•  Kellon S-market, Kissankuja 2, ma 9.2. klo 15–18
•  Martinniemen seurakuntakoti, Repolantie 2, 

ti 10.2. klo 16–18
•  S-Market Reimari, Välitie 1, ke 11.2. klo 15–18
•  K-Supermarket Revontori, Revontie 8, to 12.2. klo 13–15 

ja pe 13.2. klo 15–18

Kotiäänestys 9.–13.2.2015
Kotiäänestystä tarvitseva (esim. henkilö, jolla on rajoittunut 
liikuntakyky) voi kysyä lisätietoja ja pyytää kotiäänestystä 
viim. 6.2. kirkkoherranvirastosta p. 08 5471 185.

Äänioikeutettuja 
ovat täysi-ikäiset Haukiputaan seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VERKKOSIVUILLAMME:
www.oulunseurakunnat.fi /vaali

Helmikuun alussa käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan kansainväliseen 
diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Elisabeth Rehn
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.1.2015

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

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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri to 15.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 15.1. 
klo 18 Ahti ja Eila Nousiaisel-
la, Terveystie 9 as 15.
Lähetyspiiri ti 20.1. klo 13–
14.30 Montin salissa. Seija 
Helomaa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.
Kirkkokyytiseteleitä on 
mahdollisuus saada oman 
seurakunnan kirkkokulje-
tuksiin. Ne on tarkoitettu  
yli 65-vuotiaille, jotka eivät 
muulla tavoin pääse oman 
seurakunnan jumalanpalve-
luksiin. Seteleitä voi tiedus-
tella diakoniatyöntekijöiltä, 
Seija p. 040 5793 247 ja Jaa-
na p. 040 5793 248.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 19.1. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 19.1. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 € .
Diakoniapiiri ma 19.1. klo 
13–14.30, Jäälin kappelil-
la. Käsitöistä ja askartelusta 
kiinnostuneille.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10 kir-
kossa, kirkkoherran vaalin 
1. vaalisijalla olevan Jaakko 
Tuiskun vaalinäyte, avustaa 
Arto Nevala, kanttorina Han-
nu Niemelä. Jumalanpalvelus 
radioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9 MHz. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ke 21.1. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa.
Raamattu- ja rukousviikko 
19.–24.1. Ks. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho, jossa kahvi-
tellaan, lauletaan, leikitään ja 
askarrellaan. Joka kerta myös 
hiljennytään pieneen kyntti-
lähetkeen. Ei ilmoittautumis-
ta ja tulla voi silloin kun itselle 
sopii. Maksuton. Ohjelmaan 
voi vaikuttaa omilla ideoilla.

Musiikkitilaisuudet
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoron kevätkausi alkaa 
to 15.1. Harjoitukset torstai-
sin klo 17–18 srk-keskuksessa. 
Uusia laulajia otetaan 15.1. ja 
22.1. klo 16.30 lähtien. Kuoro 
on tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Tiedustelut 
Kaisa Säkkinen, p. 040 5818 
974, kaisa.sakkinen@evl.fi.
Haukiputaan Kirkon Kama-

rikuoron kevätkausi alkaa 
to 15.1. klo 18.30 srk-kes-
kuksessa. Katso tarkemmat 
tiedot www.haukiputaan-
kirkonkamarikuoro.fi. Kuo-
rosta kiinnostunut, ota yh-
teyttä kuoronjohtaja Hannu 
Niemelään, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriapu auttaa kodin pie-
nissä avuntarpeissa. Senio-
riavun vapaaehtoiset aut-
tavat siellä, missä on vaikea 
löytää muualta apua. Tehtä-
vät ovat esim. lampun tai pa-
lovaroittimen patterin vaih-
to, kodin järjestely, apua 
kännykän, tietokoneen tai 
television toimintaan, tal-

kooluonteiset ulkotyöt. Re-
montit, muutot ja siivoukset 
eivät kuulu Senioriavun pii-
riin. Tied. Mauri Raappana, 
p. 044 2104 415 tai Johanna 
Kerola, p. 045 1393 993.
Diakonian ajanvaraus ma 
19.1. klo 9–11 srk-keskukses-
sa. Diakoniatyöntekijän pu-
helinpäivystys taloudellisen 
avun hakemiseksi ja muissa 
asioissa, p. 044 7310 232.
Aamupuuro ma 19.1.  klo 10–
11 Haukiputaan srk-keskuk-
sessa. Puttaan Marttojen ja 
diakoniatyön yhteistyönä 
valmistama aamupuuro työt-
tömille, pienituloisille ja tois-
ten ihmisten seuraa kaipaa-
ville. Halutessaan voi antaa 
vapaaehtoisen maksun toi-
minnan tukemiseen.

Naisten kasvuryhmä ti 20.1. 
klo 14 Suvelan saunalla. Ter-
vetuloa!

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri  pe 16.1. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. 
Kiimingin kirkkokuoron 
harjoitus ke 21.1. 18.30–20 
Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa. Kuoro aikuisille. Uudet 
laulajat voivat ottaa yhteyttä 
kanttoriin, p. 0400 839 461.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina 20.1. 
klo 10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
18.1. klo 12.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 
15.1. klo 18–20, Jäälin kappe-
li. Ryhmä nuorille musisoin-
nista kiinnostuneille. 
Juttunurkka ma 19.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Diakoniapiiri ma 19.1. klo 
13–14.30, Jäälin kappelil-
la. Käsitöistä ja askartelusta 
kiinnostuneille.
Naisten kasvuryhmä ti 20.1. 
klo 14 Suvelan saunalla. Ter-
vetuloa!
Kotirinteen juttupiiri ke 
21.1. klo 13–15, Mäntykuja 

Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro perjantai-
sin klo 9–10 Pyhän Andreaan 
kirkolla, alkaa 23.1. Olisitko 
halukas osallistumaan aamu-
puuron järjestelytehtäviin, 
ota yhteyttä diakoniantyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035 tai Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 26.1. klo 9, Karjasil-
lan kirkko.
Diakoniapiiri ma 26.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Laulutapahtuma ke 28.1. klo 
12, Kastellin kirkko.

Lapset ja lapsiperheet
Lattiakuvailta ke 28.1. klo 
18, Maikkulan kappeli.  Lat-
tiakuvailta –Jumala, vain sinä 
näet sisimpäni. Nainen Syka-
rin kaivolla. 
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.di/
perhetapahtumat
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.di/
muskari

Varhaisnuoret
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 15.1. ja 
29.1. klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 15.1. ja 
29.1. klo 13, Karjasillan kirkko.
Seniorikerho ke 21.1. ja 28.1. 
klo 14, Kaukovainion kappeli.
Eläkeläisten kerho to 22.1. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 26.1. 
klo 16.30, Maikkulan kappeli
Ystävän kamari ti 27.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli.
Diakoniaryhmä ti 27.1. klo 
14, Maikkulan kappeli.

Muut menot
Sururyhmä alkaa to 12.2. klo 
18, Karjasillan kirkon pien-
ryhmätila. Ks. ilmoitus.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 18.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 18.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 18.1. klo 12,  Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Konttinen, avus-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 18.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kolehti Kristitty-
jen ykseyden edistämiseen 
Suomen Ekumeenisen Neu-
voston kautta. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 15.1. ja 
29.1. klo 18, Kastellin pappi-
lan kamari.
Herättäjän kirkkopyhä mes-
su su 18.1. klo 10, Oulujoen 
kirkossa.
Kaakkurin kinkerit to 22.1. 
klo 18, Petri ja Minna Sato-
maalla, Miekatinkuja 5.
Rauhan yhdistyksen seurat:
Ompeluseurat to 15.1. klo 
18, Kaukovainion kappeli.
Raamattuluokka pe 16.1. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Ompeluseurat pe klo 18.30 
Pyhä Andreaan kirkko ja klo 
19, Maikkulan kappeli.
Kirkkoseurat pe 16.1. klo 
18.30, Kastellin kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www. oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset. 

Diakonia
Tuuppa kahville ke 21.1. ja 
28.1. klo 14, Pyhä Andreaan 
kirkko.
Olkkari vertaustukiryhmä 
yhden vanhemman per-
heille ke 21.1. klo 17.30, Py-
hän Andreaan kirkko
Aamupuuro to 22.1. klo 9, 
Kaukovainion kappeli.

Kamalat äidit -ryhmä HelmiMuskarit
Pyhän Andreaan kirkossa (Sulkakuja 8)
Maanantaisin 
klo 9.15–9.45 MuksuHelmet 
klo 10.00–10.30 TaaperoHelmet 
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet
Tiistaisin
klo 17.15–18.00 PerheenHelmet I 
klo 18.15–19.00 Perheenhelmet II
 
Kastellin kirkossa (Töllintie 38)
Keskiviikkoisin
klo 17.30–18.15 Perheen Helmet 
Torstaisin 
klo 10.15–10.45 VauvaHelmet

• Muskarit alkavat viikolla 3
• Kaikissa muskariryhmissä on aina vanhempi tai 
   muu aikuinen lapsen mukana
• Muskarimaksu on 50 € / lukukausi, sisaralennus -50%
• Muskarit järjestää Karjasillan seurakunta / 
   lapsi- ja perhetyö 

Muskaritiedustelut ja ilmoittautuminen: 
muskariopettaja Emilia Soranta, p. 044 3161 471, 
emilia.soranta@evl.fi

alkaa Haukiputaalla to 29.1. klo 18–19.30. 
Murrosikäisten lasten äideille tarkoitettu 
oma vertaisryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko. Teemoina ovat 
mm. rajojen asettami-
nen ja äidin oma jak-
saminen, päällimmäi-
seksi nousee kuiten-
kin muilta äideiltä 
saatu tuki vaikeissa ti-
lanteissa. 
Ilmoittautuminen 23.1. 
mennessä 
Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi.

Lukupiiri maanantaisin kerran kuukaudessa 
klo 18–19.30 Puttaan Tuvassa. 
Vetäjä Irja Lahdensivu p. 044 0544 011. Kirjat: 
2.2. Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys, 
2.3. Anja Snellman: Pääoma, 
13.4. Jari Tervo: Esikoinen 
4.5. Marianne Fredriksson: Anna, Hanna ja Johanna.

Raamattu- ja rukousviikko 
19.–24.1. (ma–la) Kellon srk-kodissa ma, ke, pe ja 
Helluntaiseurakunnan rukoushuoneella ti, to ja la. 
Joka päivä tarjoilu klo 14–16 Raamattua kuunnellen 
ja yhdessä jutustellen. Klo 17 Raamattuopetus: 
Ma: Alussa Jumala loi, Ti: Israeli kansa, 
Ke: Profeettojen viesti, To: Evankeliumin sanoma, 
Pe: Apostolit liikkeellä, La: Uusi Taivas ja uusi maa. 
Päivä päättyy joka päivä rukousiltaan klo 18 alk.

Järjestää Haukiputaan ev.lut.seurakunta
 ja Haukiputaan Helluntaiseurakunta

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Kamalat äidit -ryhmä alkaa 
Haukiputaalla. Ks. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot
Kaveri-ryhmä to 15.1. klo 18 
Wirkkulassa. Ryhmä nuorille, 
jotka haluavat löytää uusia 
ystäviä tai kokevat jääneen-
sä porukan ulkopuolelle. Ka-
veri-ryhmä kokoontuu ker-
ran kuussa tehden tai rupa-
tellen. Ilm. Katri Haapakorva, 
p. 045 6576 122. 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille Jokivarren vanhustenta-
lolla klo 13 joka toinen maa-
nantai alkaen 19.1., Kellon 
srk-kodilla klo 13 joka toinen 
keskiviikko alkaen 21.1. ja srk-
keskuksen monitoimisalissa 
klo 13 joka toinen torstai al-
kaen 22.1. Kyytiä tarvitsevat, 
soita p. 044 7310 232 ma klo 
9–11 tai ilmoita kerhossa.
Juttukahvila Martinniemen 

srk-kodissa joka toinen kes-
kiviikko klo 13 alkaen 21.1. 
Kyytiä tarvitsevat, soita p. 
044 7310 232 ma klo 9–11 tai 
ilmoita kerhossa.
Lukupiiri maanantaisin ker-
ran kuukaudessa Puttaan Tu-
vassa. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 18.1. klo 17 
ry:llä, lauluseurat ke 21.1. klo 
18.30 Eeva ja Ilkka Jämsällä, 
Ukurantörmä 3. Kello: ko-
tiompeluseurat pe 16.1. klo 
18.30 Littowilla, Täryläntie 18 
seurat su 18.1. klo 17 Kellon 
srk-kodilla. Jokikylä: toimin-
tatorstai 15.1. klo 18 ry:llä.
Uusheräyksen seurat su 
25.1. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Antti Holma, Eeva Pouke 
ja Niilo Karjalainen. Säestys 
Pirjo-Leena Hemmi.

2, kerhohuone. Keskustele-
va ryhmä.
Nuorten musaryhmä to 
22.1. klo 18–20 Jäälin kappe-
li. Ryhmä nuorille musisoin-
nista kiinnostuneille. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 17.1. klo 
12 myyjäiset ry:llä  su 18.1. 
klo 17 seurat ry:llä, Timo 
Aho, Pekka Sipilä.

Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 25.1. klo 15 Mon-
tin-salissa.
Siionin virsiseurat ja pai-
kallisosaston vuosikokous 
su 18.1. klo 15 Montin-salissa.

Jäälin kappelin jumalanpalveluselämä 
on uudistunut 

vuoden 2015 alusta seuraavasti
- kuukauden 1. sunnuntaina 

Sanan ja rukouksen ilta klo 18

- kuukauden 2. sunnuntaina 
Lasten kirkko klo 15

- kuukauden viimeisenä sunnuntaina 
Jäälin messu tai muu erityisjumalanpalvelus klo 13

- muina sunnuntaina Jäälissä ei pidetä jumalanpalvelvelusta
- kirkkovuoden juhla-aikojen jumalanpalveluksista ilmoitetaan erikseen

- kirkolliset ilmoitukset (kastetut, avioliittoon aikovat, kuolleet) 
luetaan ainoastaan kirkossa

Sururyhmä 
on viikoittain kokoontuva, luottamuksellinen ja sul-
jettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu kevään aikana 
kuusi kertaa. Ryhmässä on ohjaajien lisäksi 6–8 henki-
löä. On suositeltavaa, että ryhmään tullessasi läheise-
si menettämisestä on kulunut vähintään puoli vuotta. 
Ryhmää ohjaavat pastori Mirjami Dutton ja diakonia-
työntekijä Asta Leinonen. Sururyhmä aloittaa to 12.2. 
klo 18, Karjasillan kirkon pienryhmätilassa. 
Ilmoittautuminen 26.1. mennessä: 
asta.leinonen@evl.fi, tai p. 040 5747 157.

Tuuppa kahaville!
 

Vertaistoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille 
(alle 30-v.) joilla on tai on ollut 
haasteellinen elämäntilanne.

Keskiviikkoisin klo 14–16 Pyhän Andreaan kirkolla, 
Sulkakuja 8, alkaa 21.1.

Torstaisin klo 16–18 Karjasillan kirkon vintillä, urku-
parven takana, Nokelantie 39, alkaa 22.1.
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Lattiakuvailta 
keskiviikkona 28.1. klo 18 Maikkulan kappelissa.  
Lattiakuvailta – Jumala, vain sinä näet sisimpäni. 

Nainen Sykarin kaivolla. 

Työttömien ja vähävaraisten 
aamupuurot

Aamupuuro pe 23.1. klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa
Aamupuuro to 22.1. klo 9 Kaukovainion kappelissa.

Olisitko halukas osallistumaan aamupuuron 
järjestelytehtäviin, ota yhteyttä diakoniantyön-
tekijöihin Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 tai 

Päivi Rahja, p. 044 3161 457.

Diakonian kerhot
Palvelupiiri Auttavat kädet 

maanantaina 26.1. klo 9 Karjasillan kirkossa.
Diakoniapiiri 

maanantaina 26.1. klo 16.30 
Kaukovainion kappelissa
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, avustavat Helena Paa-
lanne, Lauri Kujala, Marika 
Alakopsa ja Pertti af Häll-
ström, kanttorina Katri Sip-
pola. Luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen. Tal-
virippikouluryhmä osallistuu
messuun.
Messu su 18.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kuoro D’amen. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 18.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarnaa Timo 
Junkkaala, avustavat Tapio 
Pokka ja Juhani Seppänen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
kanttorina Katri Sippola.  
Iltamessu su 18.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki
Jämsä. Messussa Taizé-laulu-
ja ja hiljaisuutta. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 20.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Antti Leske-
lä, Timo Jurvelin.
Viikkomessu ke 21.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 21.1. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
Eläkeläisten seurat Pyhän 
Tuomaan kirkossa 15.1. klo 
13 alkaen. Seuroissa puhu-
vat pastorit Pasi Kurikka ja 
Jonne Pirkola. Kanttorina on 
Anu Arvola-Greus. Diakonia-
työntekijöinä Paula Mikko-
nen ja Heli Mattila. Kahvi-
tarjoilu. Linja-autoreitti: klo 
11.50 Pyhän Luukkaan kap-
peli, ajaa Kaitoväylää, klo 
11.55 Kuivasjärvi (Karjaken-
tän pysäkki), klo 12.00 Pa-
teniemen kirkko, klo 12.10 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.15 Rajakylän seurakun-
takoti, klo 12.20 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, 
klo 12.30 Tuiran palvelukes-
kus, klo 12.35 Tuiran kirkko, 
klo 12.40 Alppilan pysäkki, 
Kaarnatie, klo 12.45 Metso-
lan kartano, klo 12.50 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Paluukulje-
tus lähtee klo 14.45.
Sanan ja rukouk-
sen ilta to 15.1. 
klo 17, Koske-
lan seurakun-
takoti. Ter-
vetuloa juo-
maan ilta-
teetä ja tutki-
maan Raama-
tun sanaa Koske-
lan seurakuntakodin 
vintille. Tässä ryhmässä voit 
pohtia syntyjä syviä muka-
vassa pienryhmässä. Lisätie-
toja diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Miestenpiiri ti 20.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Eero Pokela 
alustaa aiheesta Kalastajia 
ja tullimiehiä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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 15.–22.1.2015

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

Kirkolliset 
toimitukset
Avioliittoon 
vihkimisestä, 
kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista 
kirkollisista toimituksista 
sopiminen ma–to klo 
10–14 päivystävän papin 
kanssa, p. 044 7884 059.

Tuiran 
seurakunta

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Juttutupa ma 19.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 

ma 19.1. klo 10, Rajaky-
län seurakuntakoti.

Työttömien ja 
vähävaraisten 
maksuton 
aamupala ke 
21.1. klo 10, 
Tuiran kirkko. 
Työttömien 

ja vähävarais-
ten maksuton 

aamupala ke 21.1. 
klo 10, Koskelan seura-

kuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 22.1. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
ria 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria. to 22.1. klo 12 Py-
hän Luukkaan kappeli. Ate-
ria 2 €.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 22.1. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Sauli Typpö, 
avustaa Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala. Herät-
täjän kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit ja seurat Oulujoen pappi-
lassa. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 18.1. klo 12 Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus 18.1. 
klo 12 Sanginsuun seurakun-
takoti. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 19.1. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. Luetaan ja tutkitaan 
Raamattua yhdessä. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 19.1. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ti 20.1. klo 18 Yli-
kiimingin seurakuntatalo.  
Lähetyksen ja diakonian yh-
teinen ilta ke 21.1. klo 18 Yli-
Iin seurakuntatalo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Mylly ojan seu-
rakuntatalolla. Muissa asiois-

sa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 19.1. 
klo 10.30–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Hintan perhekerho to 15.1. 
klo 9.30–11 Hintan seurakun-
tatalo. Avoin kohtaamispaik-
ka lapsiperheille.
Heikkilänkankaan perhe-
kerho ma 19.1. klo 9.30–11 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. Kerhossa leikitään, 
lauletaan, hiljennytään ja 

Tervetuloa vuoden ensim-
mäiseen Pateniemen ja He-
rukan diakoniapiiriin.
Omaishoitajien keskustelu-
ryhmä ma 2.2. klo 14, Tuiran 
palvelukeskuksessa. Ryhmä 
kokoontuu seitsemän kertaa 
kahden viikon välein. Muka-
na Paula Mikkonen ja Irmeli 
Roininen. Lisätietoja Paulal-
ta, p. 040 7235 880.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nallekahvila to 15.1. ja 22.1. 
klo 10–12 Tuiran kirkon Su-
vantosalissa. Sisäänkäynti 
kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lapsiperheiden Nalle-
kahvila yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Tervetul-
leita ovat vanhemmat, kum-
mit, isovanhemmat lapsi-
neen. Tarjolla pullaa, kah-
via, teetä ja mehua. Mahdol-
lisuus jutteluun ja seuruste-
luun toisten aikuisten ja las-
ten kanssa. Kuukauden en-
simmäisenä torstaina askar-
telua.
Nettiosoitteesta www.oulun -
-seurakunnat.fi/tapahtumat 
kerhot ja ryhmät, löytyvät päi-
väkerhot, puuhakerhot, per-
hekerhot, pyhäkoulut, var-
haiskasvatuksen musiikki-
ryhmät ja nuorten kerhot.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 15.1. ja 22.1. klo 12.30, Tui-

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 21.1. klo 17.30
Tuiran kirkon Suvantosalissa.

Tule iltakahville ja laulamaan 
toivelauluja kanttori 

Raakel Pöyhtärin johdolla.
Illassa mukana pastorit
Riitta Louhelainen ja

Jukka Kolmonen.
 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.1. klo 10. Toimit-
taa Minna Salmi, avustaa An-
neli Nieminen, kanttori Taru 
Pisto.
Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 11, Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus to 15.1. klo 11.30, 
Teppola, Jukka Joensuu.
Hartaus ke 21.1. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt, Taru Pisto.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
22.1.

Harrastukset ja kerhot
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 15.1. 
klo 9–10.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalossa, Vat-
tukujalla. 
Vattukujan perhekerho ma 
19.1. klo 9.30–11 Oulunsalon 
seurakunnan Toimitalossa, 
Vattukujalla. 
Repun perhekerho ti 20.1. 
9.30–11 Pitkäkankaan ker-
hotila, Reppu.
Nuorten avoimet ma 19.1. 
klo 15–18, Reppu. Tila toi-
mii nuorten omana olohuo-
neena, jossa voit jutustel-
la kavereiden kanssa, pelail-
la mm. biljardia ja lautape-
lejä sekä musisoida. Tarjolla 
on myös pientä purtavaa. Tu-
le ja lähde oman aikataulusi 
mukaan. Lisätietoja Sannal-
ta, p. 044 7453 851. Nuoriso-
työn facebook sivulta saa li-
sätietoja Repun toiminnasta.
Uuden Äänen harjoitus to 
15.1. klo 18–20, Oulunsalon 

kirkko. Oulunsalon seura-
kunnan monipuolinen ja ta-
sapainoinen sekakuoro, jon-
ka toimintaa sävyttävät yh-
dessä laulamisen ilo ja uusiin 
haasteisiin tarttumisen in-
to. Kuoroa on johtanut alus-
ta lähtien Taru Pisto ja laula-
jia on tällä hetkellä 19. Uusia 
laulajia otetaan mukaan pit-
kin vuotta koelaulun kautta. 
Lisätietoa www.uusiaani.net 
tai Facebook-sivuiltamme.
Lapsikuoro ke 21.1. klo 17–

Alakouluikäisten kerhot
jatkuvat viikolla 4
Tiistaisin:
Kokki- ja puuhakerho 2.–6.-lk Toimitalolla 
klo 17.30–18.30. 
Toimintakerho 2.–5.-lk Niemenrannan koulun 
salissa klo 16–17.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-lk Salonpään koulun 
liikuntasalissa klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-lk Salonpään koulun 
liikuntasalissa klo 17–18. 

Torstaisin:
Poikien iltapäivä alakouluikäisille Repussa 
klo 14–15.45. Mahdollisuus pelailla, soittaa, tehdä 
askarteluja ja viettää aikaa. 
Tyttöjen liikuntakerho 1.–4.-lk Salonpää koulun 
liikuntasalissa klo 16–17.
Toimintakerho 2.–5.-lk tytöille ja pojille Pitkäkankaan 
koulun liikuntasalissa klo 16–17.
Kokki- ja puuhakerho  1.–3.-lk tytöille ja pojille 
Repussa klo 17.30–18.30. 
Näytelmäkerho 1.–5.-lk Toimitalolla klo 17.30–18.30. 

Lisäksi tulossa hiihtolomaleiri 2.–6.-luokkalaisille 
2.–4.3.2015 Oulussa Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Ilmoittautuminen avautuu tammikuun aikana. 
Lisätietoja oulunseurakunnat.fi ja Jussi Saviharju, 
p. 044 7453 852 ja jussi.saviharju@evl.fi.

”Lähellä tai kaukana – 
aina yhtä arvokas”

vietetään mukava hetki yh-
dessä. Mukana lastenohjaa-
jat Anne ja Eija.
Huonesuon perhekerho ti 
20.1. klo 9.30–11 Huonesuon 
seurakuntakoti. Tapaamis-
paikka lapsille vanhemmil-
le ja isovanhemmille. Leik-
kiä, askartelua kahvittelua, 
mehuttelua ja hartaushetki 
Huonesuon seurakuntako-
dilla Eija- ja Anne-tädit tiis-
taiaamupäivisin.

Harrastukset ja kerhot 

Torstaikerho to 15.1. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo. Eläke-
läiskerho on joka toinen viik-
ko kokoontuva kerho, jossa 
hartaus, kahvit ja mukavaa 
yhdessäoloa. 

Luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaaminen

sunnuntaina 18.1. klo 10 Tuiran kirkossa.

Messun toimittaa Niilo Pesonen,
avustavat Helena Paalanne ja Lauri Kujala,

Marika Alakopsa ja Pertti af Hällström,
kanttorina Katri Sippola.

Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Luottamushenkilöt tarvitsevat tukeamme

ja rukoustamme.
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen 

sunnuntaina 18.1. klo 14
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Naiskuoro Välke, johtaa Tapani Tirilä.
 Konserttiin on vapaa pääsy! 

Lämpimästi tervetuloa!
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Eläkeläisten kerho to 15.1. 
klo 14 Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1. Hartaus ja 
yhteislaulua. 
Piispankamari 
pe 16.1. klo 11–
14 Ylikiimin-
gin asukastu-
pa Lähetyk-
sen kirpputo-
rikahvila. Ter-
vetuloa perjan-
taisin kahvitte-
lemaan ja tutustu-
maan vapaaehtoisten te-
kemiin käsitöihin.
Porinapiiri ma 19.1. klo 10–
11.30 Vanhustentalon kerho-
huone, Ylikiiminki. Eläkeläis-
kerho. Hartaus, kahvit ja mu-
kavaa yhdessäoloa. 
Eläkeläisten kerho ma 19.1. 
klo 12 Sanginsuun seurakun-
takoti. Hartaus, kahvi ja yh-
dessäoloa. Virkistytään yh-
dessä. 

Lähetysilta 
tiistaina 20.1. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Tervetuloa kuulemaan Ulla Mäkisen terveisiä 
Kiinan matkastaan. 

Lähetyksen ja 
diakonian yhteinen ilta 
keskiviikkona 21.1. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.
Tervetuloa kuulemaan Ulla Mäkisen terveisiä 
Kiinan matkastaan. 

Herättäjän kirkkopyhä 
sunnuntaina 18.1. klo 10 Oulujoen kirkossa.
Messu Ilkka Mäkinen, saarna Sauli Typpö.  Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja seurat Oulujoen pappilassa.

Fransupiiri ti 20.1. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Solmeilemme fransu-
pitsiä. Tule opet-

telemaan uusi 
harrastus.
Aikuisten 
kuntopiiri ke 
21.1. klo 17 
Hintan seu-

rakuntatalo. 
Kuntopiirissä 

käytetään rau-
hallisia ja venyttele-

viä liikkeitä. 

Musiikkitilaisuudet
Laulupiiri to 15.1. klo 11 Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Miesten laulupiiri. Laulam-
me laulupiirissä vanhoja kan-
sanlauluja. Laulattajana Leo 
Rahko. 

Diakonian 
aamu 

maanantaina 19.1.
 klo 10.30–12 

Myllyojan 
seurakuntatalossa.

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra  /  L au ra  Ko i v u la h t i

Elisabeth Rehn vierailee Oulunsalossa 
keskiviikkona 21.1. klo 18–20 

Oulunsalo-talolla (Mäntypellonpolku 10, 
Kauppakeskus Kapteenin vieressä). 

Hän kertoo mm. syksyllä ilmestyneestä kirjastaan 
sekä kansainvälisestä humanitäärisestä työstään. 

Tapahtuma on Oulunsalon seurakunnan järjestämä 
ja 5 € ovimaksu menee 

lyhentämättömänä Yhteisvastuun hyväksi.

Elisabethin kirjoja on mahdollisuus ostaa
hintaan 26 € ja niihin voi halutessaan saada hänen 
omistuskirjoituksensa. Huomioithan, että voimme 

ottaa vastaan vain käteismaksut, lähin OTTO-
automaatti sijaitsee kauppakeskus Kapteenissa. 

Lisätietoja: 
vs. diakoni Anneli Nieminen, p. 044 7453 853

17.50, Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Kyläkamari ma 19.1. klo 11–
14, Anneli Nieminen. 
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Seurat su 18.1. Aar-
no Haho, Olavi Korkiakos-
ki. Salonpää: Seurat su 18.1. 
klo 16.
Herättäjäyhdistys: Seurat 
su 18.1. klo 18.30, Leena ja 
Osmo Laukalla, Saukkotie 7, 
Kempele.

ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Juttutupa ma 19.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Lähetyspiiri ma 19.1. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Lähetyspiirissä kes-
kustellaan ajankohtaisista lä-
hetystyön asioista kahviku-
pin äärellä. Lähetyspiiri ko-
koontuu maanantaisin paril-
lisilla viikoilla.
Käsityökerho ke 21.1. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 

puolelta. 
Kohtaamisilta ke 21.1. klo 
17.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali. Tule iltakahville. Illassa 
Mukana pastorit Riitta Lou-
helainen ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 22.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kap-
peli.
Seniorien laulupiiri to 22.1. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 
Laulamme yhteislauluina 
hengellisiä lauluja, virsiä, 
koululauluja. Kanttori Kat-
ri Sippola ja diakoni Paula 
Mikkonen. 
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Suomen 
Raamattuopiston 
talvipäivät
Pyhän Tuomaan kirkossa

Perjantaina 16.1.
klo 18 Aikaa Jumalalle? 
Pasi Kurikka, Säde Pokka, Mika Pouke, Anja Röpelinen
Lauantaina 17.1.
klo 13 ”Aikani on sinun kädessäsi”, Timo Junkkaala
klo 14 Älkää mukautuko tämän maailmanajan
mukaan, Timo Junkkaala, Mika Pouke, Tapio Pokka
klo 16 ”Laulun aika on tullut”. Timo Junkkaala
Nuorten musiikkiryhmä, Heikki Kärhä
klo 18.30 Aika paha - Jumala hyvä?
Timo Junkkaala, Tomi Koho, Heikki Kärhä
Sunnuntaina 18.1.
klo 12 Messu,
saarnaa Timo Junkkaala, toimittaa Pasi Kurikka

Kaikille avoin 
raamattupiiri

torstaisin klo 12.30 Tuiran
kirkon Sumpussa. 

Kevätkausi alkaa 15.1. 

Vetäjänä pastori Riitta Louhelainen
ja Jukka Kolmonen. 

Tervetuloa!

Ullmanilainen kokemusperäinen uniryhmä 
aloitetaan Oulujoen pappilassa torstaisin 

klo 14–15.30. 
Tutustutaan unien taustaan, merkitykseen, 
symboleihin ja uniryhmätyöskentelyyn.

Vetäjänä toimii Helena Ylimaula, jolta voi 
tiedustella ryhmän toiminnasta ja 
ilmoittautua, p. 045 1969 866, 
hylimaula@gmail.com.

Miestenpiiri 
tiistaina 20.1. 

klo 18 
Tuiran 

kirkossa.
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.1.2015

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Naistenpiiri pe 16.1. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Eläkeliitto ti 20.1. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Hartaus ti 20.1. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Ystävänkammari ke 21.1. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 13 Rantsilan, pe 16.1. 
klo 10 Kestilän, to 22.1. klo 
12 Pulkkilan srk-talossa ja ti 
20.1. klo 12 Väinölässä.
Perhekerho ma 19.1. klo 10 
Nuppulassa, ke 21.1. klo 10 
Kestilän kerhokodissa ja ke 
21.1. klo 10 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhotilassa.
Päiväkerho ti 20.1. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe 
23.1. klo 10 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhotilassa, pe 23.1. klo 
10 Pyhännän srk-talon kerho-
tilassa. Rantsilan päiväkerhot 
ti klo 10 ja to klo 12 Nuppu-
lassa.
Varhaisnuoret ma 19.1. 
klo 14.15 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhotilassa, ti 20.1. klo 
13.15 Kestilän kerhokodis-
sa, ti 20.1. klo 14.30 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa, ke 
21.1. klo 16.30 Piippolan srk-
kodissa ja to 22.1. klo 15.30 
Tavast kengän koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15 ja poika-
kerho to klo 15.30 Nuppulas-
sa sekä Hovin kerho ti klo 15 
Hovin koululla. 
Kuorot: Piippola: Veteraani-
kuoro to 15.1. klo 11 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Stellat to klo 
15.15 ja kirkkokuoro to klo 
16.30 srk-talossa. Pyhäntä: 

Veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro ”pienet” to klo 
16.30 ja ”isot” to klo 17.30 
srk-talossa. Rantsila: Vete-
raanikuoro ke klo 11, Stellat 
ke klo 17 ja kappelikuoro to 
22.1. klo 19 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseuramyyjäiset pe 
16.1. klo 19 ry:llä. Lähetys-
seurat su 18.1. klo 19 Leea 
ja Markku Pikkaraisella, Es-
ko Kinnunen ja Ilpo Mehto. 
Ompeluseurat pe 23.1. klo 
19 ry:llä. Piippola: Lähetys-
seurat ma 19.1. klo 19 srk-
kodissa, Esko Kinnunen ja Il-

Jumalanpalvelukset
Messu su 18.1. klo 10 Pulkkilan srk-talossa. Toimittaa 
Mika Pouke, avustaa Timo Hakkarainen. Kanttorina 
Arja Leinonen. Suomen Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja Raamattuopiston tilaisuus.
Messu su 18.1. klo 10 Pyhännän srk-talossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, avustaa Mervi Karttunen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Pyhäntästen 70-, 75- ja 80-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhlat. 
Messu su 18.1. klo 19 Piippolan srk-kodissa. Toimittaa 
Martti Arkkila, avustaa Enna Junno. Kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit.

 
Kuollut: Helvi Jarva e. 
Pellilä 88 (Piippola)

Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Päiväkerhot ovat aloitta-
neet kevätkautensa ja ko-
koontuvat normaalisti. Tar-
kemmat aikataulut ja lisä-
tietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho aloittaa kevät-
kauden to 15.1. klo 10 srk-
talossa. 
Ystävyyden talo pe 16.1. 
klo 10 srk-talossa.
Friday Club pe 16.1. klo 
18–19.30 srk-talossa, 
0.–4.-luokkalaisille. Luvas-
sa monenlaista puuhaa, pe-
lejä, Raamattuopetusta, 
nyyttärit.
Käsityöilta ma 19.1. klo 17–
19 srk-talossa. 

Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Rippikoululais-
ten oppimispäivä klo 9.30 
alkaen. 

Viikoittaiset 
kerhot aloittavat 
toimintakauden 

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, 

jutustelemme ja 
visailemme yhdessä. 

Tulkaa mukaan 
kylältäkin!

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
22.1. alkaen 

torstaisin klo 18 
srk-salissa. 

Yhteinen 
aamiainen eurolla 

perjantaina 23.1. klo 7.30–9.30 srk-salissa. 

Haluatko mukaan aamiaisen valmisteluun tai 
jälkien siivoamiseen? Ota rohkeasti työntekijöitä 

hihasta ja tule mukaan!
Lämmin kiitos ruokalahjoituksista 

Hailuodon Salelle ja K-valinta Marjakkaalle!
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lumijoki.seurakunta.netLumijokiErityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tule tekemään uudenlaista messua! To 15.1. klo 19 Py-
hän Luukkaan kappeli. Luukkaalla aloitetaan tänä ke-
väänä aivan uudenlainen messu. Sen keskeinen idea on,
että jokainen pääsee toteuttamaan ja tekemään oman
kiinnostuksen mukaan. Messu on kerran kuussa perjan-
tai-iltaisin. Tule mukaan suunnittelupalaveriin, koska si-
nä tiedät, millainen on hyvä messu! Tarjolla iltapala. Li-
sätietoja: yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919.
Tuuppa kahville! Vertaistoimintaa nuorille ja nuorille 
aikuisille (alle 30-v.) joilla on tai on ollut haasteellinen 
elämäntilanne. Keskiviikkoisin klo 14–16 Pyhän Andre-
aan kirkolla, Sulkakuja 8, alkaa 21.1. Torstaisin klo 16–18 
Karjasillan kirkon vintillä, urkuparven takana, Nokelan-
tie 39, alkaa 22.1.

JÄRJESTÖT
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 19.1. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Armon ilmapiiri, 
Olavi Rimpiläinen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 21.1. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7. Kato-
linen evankelinen, Veijo Koivula.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14. Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puo-
lelta, p. 044 3161 720. Astioita, kodintekstiileitä, koru-
ja, kirjoja, äänilevyjä, kortteja ym. kirpputoritavaraa, 
käsitöitä ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähe-
tystyön hyväksi... Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 16.1. klo 12–13 Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus, kesto maks. 1 h. 
Suru, Paula Petäjäjärvi.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho 20.1. klo 17–18.30 Heinätorin seura-
kuntatalo, alasali. Kaikenikäisten kehitysvammaisten 
kerho.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen messu su 18.1. klo 12 keskustan srk-talo, 
iso srk-sali. Huom! poikkeuksellisesti eri paikka.
Kuulovammaisten päiväpiiri, Aabrahamin poppoo to 
22.1. klo 13.30, keskustan srk-talo, pieni srk-sali.
Ystäväilta to 22.1. klo 15.30 Runolassa, os. Tuulaakitie 2.
Viittomakielinen luento pe 23.1. klo 9.30 keskustan 
srk-sali, os. Isokatu 17.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 15.1. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lukien ja 
pohtien kahvia ja seurustelua unohtamatta. Joka kerta 
avautuu jotain uutta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! 
Näköpiiri ti 20.1. klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Kokoontuminen kahvittelun ke-
ra näkövammaisille ja läheisille. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven lähellä. Vieraana Rai-
li Ojalehto. Aiheena: Hyvä paimen ja erilaiset lampaat.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä: maanantaisin klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2.
Naistenryhmä: perjantaisin klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 16.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2.

S

Worship Service in English on Sunday 18th Janyary at 
4 pm. in St. Luke's Chapel. Synday school for children. 
Coffee fellowship. Weekly gathering for international 
people. 

Englanninkieliset seurat sunnuntaina 18.1. klo 16 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lap-
sille. Kirkkokahvit.

Kansainvälisyys

Oulun hiippakunnan kerhon-
ohjaajapäivä "Yhdessä matkalla" 
lauantaina 7.2. klo 8–20, Keminmaa. 

Kerhonohjaajille tarkoitettu päivä, jossa saa vinkkejä ja 
virikkeitä omaan kerhoon ja kerhonohjaamiseen. Päi-
vään menemme yhteiskuljetuksella. Päivä on kerhon-
ohjaajalle ilmainen. Ilmoittautuminen 20.1. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
Oulujoen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sanna Kar-
jalaiselta, p. 040 7186 925 tai oman seurakuntasi nuo-
risotyönohjaajalta.

Menot Oulun seurakunnissa 15.–22.1.2015

po Mehto. Pulkkila: Ompe-
luseurat pe 16.1. klo 19 Haa-
palahdella. Pyhäkoulu su 
18.1. klo 12 ry:llä. Pyhäntä: 
Hartaus su 18.1. klo 13 Nes-
torissa. Lauluseurat ke 21.1. 
klo 18.30 Matleena ja Juho 
Koskelolla. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 16.1. klo 19, seu-
rat su 18.1. klo 18.30, varttu-
neiden kerho ti 20.1. klo 12 
ja veljien myyjäiset pe 23.1. 
klo 19 ry:llä.

Käsityöilta 
maanantaina 19.1. klo 17–19 

seurakuntatalossa.

Kirkkovaltuuston kokous ti 
20.1. klo 18 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 21.1. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 21.1. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 16.1. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net A&E Kämäräisellä isot 
P&A Aspegreenillä ja nuor-
tenilta Nikulalla. Su 18.1. 
klo 12 pyhäkoulu I Räihällä 
II Holmilla III S&V Hintsalal-
la ja klo 15.30 seurat Lumi-
lyhdyssä. Päiväkerho ti, ke 
ja to klo 17–18.30 ry:llä. To 
22.1. klo 13 varttuneiden-
kerho Tanhualla.

On aika koota 
Hailuotoon 

Chimes-yhtye
Ilmoita Kaisamarja-kanttorille, jos olet kiinnostunut 

chimes-kellojen soittamisesta yhtyeessä. 
(kaisamarja.stockell@evl.fi tai p. 040 7430 381). 

Soittajilta toivotaan vähintään 
auttavaa nuotinlukutaitoa.

Raamattu- ja rukousilta ti 
20.1. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Kirkkokuoro aloittaa laulu-
kauden to 22.1. klo 18 srk-
salissa. Uudet laulajat myös 
tervetulleita mukaan!

Kuolleet: Jenni 
Katariina (Kaija) Mirtti 87, 
Erkki Johannes 
(Janne) Vähämetsä, 95.

Kuollut: 
Kauko Antero Karjala 74.

Kiannon syntymästä 140 vuotta

Rämsänrannan 
runoruhtinas
Dramatisoitu laulukonsertti 
Ilmari Kiannon elämästä
sunnuntaina 15.2. klo 15 Siikalatvan lukiolla
osoite Turulantie 3, 92600 Pulkkila

Dramatisoitu konsertti Rämsänrannan runoruhtinas tuo esille 
Ilmari Kiannon runotuotantoa Vexi Salmen teksteillä maustettuna. 
Käsikirjoitus Seppo Kämäräinen, sävellystyö ja säestys Risto 
Vähäsarja. Rooleissa Martti Niskanen, Esa Ruuttunen, Juha 
Vähäsarja, Eija-Riitta Airo-Karttunen, Katri Kantola ja Helena 
Vähäsarja-Haataja. 
Tuotanto Ilmari Kianto -seura. Järjestää Siikalatvan seurakunta 
ja Siikalatvan kunnan kulttuuritoimi. Liput 10 €.

w
w
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Seurakuntamme 70-, 75- ja 80-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhlat
    • pyhäntäsille su 18.1. klo 10 Pyhännän seurakuntatalossa
    • piipposille ja pulkkisille su 25.1. klo 10 Pulkkilan 
    seurakuntatalossa
    • kestisille su 25.1. klo 13 Kestilän seurakuntatalossa
    • ranttislle su 15.2.klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 040 5528 989.
Syntymäpäiväsankarit, tervetuloa läheisenne kanssa yhteiseen juhlaan!

Ota yhteyttä pastori Stiven Naatukseen (050 310 4990,  
stiven.naatus@evl.fi) tai Päivi Jussilaan (050 340 8992,  
paivi.jussila@evl.fi), jos tahdot keskustella kahvilassa tai  
kävelylenkillä elämän suurista kysymyksistä!

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki

aUki 
myös  

la 25.10.  

klo 10–14

avoinna ke–pe klo 12–18  
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta) 

p. 044 788 1392  •  facebook.com/domsecondhand

AUKI

ke–pe

klo 12–18 Tuotto lähetystyölle

Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat Oulussa
Päivystyskaveri Meijän olokkariin, ulkoileva ystävä, raa-
mattupiirin vetäjä Rajakylään, juttelu- ja lenkkiseuraa 
Pateniemeen, kirkkoväärti Oulunsaloon, varamummok-
si ja/tai pappa perheelle, keskustelukumppani vanhalle 
rouvalle, kirjojen lukija, kahvinkeittäjä perhekerhoihin 
Tuiraan, soittaja/soittimen esittelija lasten päiväkerhoi-
hin ja musiikkiryhmiin, mummo / pappa lasten päiväker-
hoihin ja perhekerhoihin. 
Lisää vapaaehtoistyöpaikkoja: 
www.suurellasydamella.fi
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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

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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
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Nuortenillat 
alkavat viikolla 4

tiistaina 20.1. klo 18 Temmeksen srk-talolla 
torstaina 22.1. klo 18 Murron kerhotilassa 

perjantaina 23.1. klo 18 Tyrnävän srk-talolla

Nuortenillat yläkouluikäisille ja 
vanhemmille nuorille.

Toimintaa 
nuorille

Iltahartaus to 15.1. klo 19 
Rokualla, Tarja Pyy.
Perhepyhäkoulu su 18.1. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Lasten ja aikuisten yh-
teinen sunnuntaipyhäkoulu. 
Lapset voivat jäädä pyhäkou-
luun myös ilman aikuista. 
Muhoksen ekumeenisen 
kuva- ja ikonikirjan julkis-
tamistilaisuus su 18.1. klo 
14 seurakuntatalossa.
Aikuisten raamattupiirin 
kevätkauden aloitus su 18.1. 
klo 16 Simo Pekka Pekkalalla, 
Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 19.1. klo 
18 srk-talon kappelihuo-
neessa lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. Kaikille avoi-
met ompeluseurat, tervetu-
loa mukaan!
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 20.1. klo 12 rukoushuoneel-
la. Kevätkauden aloituksessa 
mukana Leena Leskelä.
Sanginjoen seurakuntapii-

Sanajumalanpalvelus su 
18.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.

jelma seuraavassa lehdessä.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 srk-talon 
alakerrassa. Kassien sisältö 
muodostuu kauppaliikkei-
den lahjoittamista tuotteis-
ta, joissa merkintänä viimei-
nen myyntipäivä tai paras-
ta ennen. Toimintaan tarvi-
taan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena, p. 040 5470 785 
ja Hanna, p. 040 5470 784. 
Kuorot: Ke 21.1. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-

ro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakunta-

talossa. Kuoroi-
hin otetaan uu-
sia laulajia, tie-
dustelut Ossi 
Kajava, p. 040 
5470 786. 

Lapset ja per-
heet: Perheker-

hot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
klo 10–12 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa, keskiviikkoi-
sin klo 12.30–14.30 Päivä-
rinteen seurakuntasalissa ja 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Rippi-
koulun oppitunnit la 17.1. klo 
10–15, talvirippikoulu seura-
kuntatalossa ja päivärippi-
koulu Koortilassa. Molem-
mat ryhmät osallistuvat ju-
malanpalvelukseen su 18.1. 
klo 10 kirkossa. Isoskoulutus 
ke 21.1. klo 18 Koortilassa. 
Talvirippikouluun 1.–6.3. se-
kä konfirmaatioon 8.3. hae-

Messu su 18.1. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 21.1. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
aloittaa taas to 22.1. klo 18 
joulutauon jälkeen "pureu-
tumisen" Korinttilaislaiskir-
jeen saloihin Leilan johdolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kolikonkorjuuilta pe 16.1. klo 
18.30 ry:llä. Seurat su 18.1. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe 16.1. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 18.1. klo 16 ry:llä. Sisarpiiri 
ma 19.1. klo 18 ry:llä.

Lähetysvintti ma 19.1. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Omaishoitajat Ma 19.1. klo 
14.30 seurakuntatalolla. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä avoin kaikille omaistaan 
hoitavalle. Lisätietoja Sinik-
ka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Elämäntaparyhmä ma 19.1. 
klo 17 Lähetysvintillä. Mies-
ten elämäntapamuutosryh-
män kokoontuminen, vetäjä-
nä Ahti Auno, p. 044 2141 034.
Perhekerho ti 20.1. klo 9.30– 
11. Tällä kerralla kerhoillaan 
poikkeuksellisesti Koti-Pieti-
lässä (Pappilantie 3). 
GospelGym ti 20.1. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Huomaa muuttunut aika!
Perhekerho ke 21.1. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 21.1. 
klo 12 seurakuntatalolla elä-
keläisille. Kahvitarjoilu ja 
vaihtelevaa ohjelmaa. Mie-
tipä joku idea kevätkauden 

Messu su 18.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä ja Ilkka Tornberg. Kant-
torina Mika Kotkaranta, 
avustaa Ketunmaan juma-
lanpalvelusryhmä.
Muskari perhekirkko su 
18.1. klo 15 seurakuntata-
lolla. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, kanttorina 
Hanna Korri, avustamas-
sa Ari Natunen ja Sirkka 
Puusaari.

kerhoon!
Kuorot ke 21.1. Celeste klo 17 
kirkossa, Tähdet klo 17 seu-
rakuntatalolla, aikuisten 
kuoro klo 18.30 kir-
kossa, kirkkolaula-
jat klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Raamattu- ja 
rukouspiiri ke 
21.1. klo 18.30 
Lähetysvintillä
Tukihenkilöilta to 
22.1. klo 18 Pappilas-
sa. Mukana diakonissa Mari-
ka Kamps.
Aamupuuro pe 23.1. klo 
9–10.30 seurakuntatalol-
la. Euron aamupala tarjolla 
ja samalla jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Muka-
na diakonissa Marika Kamps.
Partio: 16.–17.1. Sudenhuu-
to 15 seikkailija-, tarpoja- se-
kä samoajapojille Ukuranpe-
rän urheilutalolla. Tarkem-

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 15.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 16.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 18.1. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 
18.1. klo 18.30 
Leena ja Osmo 
Laukalla, Sauk-
kotie 7.
Perhekerhot 
www.kempe-
leenseurakun-
ta.fi/35-perhe-
kerhot
Hanna-ryhmä ti 20.1. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.

Messu su 18.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Vesa Ää-
relä, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.

Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Kirkkokuoro ke 21.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 21.1. klo 

18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Eläkeläisten pii-
rit: Päiväpiiri to 
22.1. klo 12 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa. 

Seurakuntapiiri 
to 22.1. klo 12 Kir-

konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 

www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.

Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa.  Gos-
peljumalanpalvelus ti 20.1. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Raamis ke 21.1. 
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Vihitty: Kari Juhani Alaraa-
sakka ja Mira Kristiina Siis-
konen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 18.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe 16.1. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 18.1. klo 16 ry:llä. Sisarpii-
ri ma 19.1. klo 18 ry:llä.

Kastettu: 
Emil Mikael Lehto, 
Liinus Kasper Pieniniemi, 
Niklas Olavi Johannes 
Sillanpää.
Kuollut: 
Milda Tellervo Wallin 
e. Välikangas 86. 

Kastettu: Maili Josefina Joensuu, 
Sakari Onni Juhani Tervo (Nurmijärven srk), 
Emma Maria Niskajärvi, Pieta Helena Amanda Jokitalo.
Vihitty: Juha Olavi Räisänen ja Anna Josefiina Saari, 
Juha Tapani Nissinen ja Helena Maria Benchhiba
Kuollut: Heikki Juhani Partanen 81, 
Maria Inkeri Juka s. Pyykkönen 86, 
Onni Kustaa Henttunen 93

Päivä- ja 
perhekerhot 
jatkuvat viikolla 4!

Perhekerho Tyrnävän 
srk-talon kerhotilassa 
torstaisin 
klo 10–12 ja 13–15 
sekä Temmeksen 
srk-talolla torstaisin 
klo 10–12.

Herran huoneiden kuvamaailma –
Muhoksen ekumeenisen kuva- ja ikonikirjan 

julkistamistilaisuus 
sunnuntaina 18.1. klo 14 seurakuntatalossa.

Heljä-Marja Surcel, Jouni Heikkinen. 
Kahvitarjoilu. 

Kirjaa on saatavissa tilaisuudesta sekä 
kirkkoherranvirastosta, hinta 20 €.

taan jo valmistuneita isosia 
ja yhtä täysi-ikäistä yövalvo-
jaa. Isosten tulee pystyä ole-
maan paikalla koko leirin ja 
konfirmaatiopäivän ajan. Ly-
hyet hakemukset 22.1. men-
nessä Rainerille, rainer.vaa-
nanen@evl.fi.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.  
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 15.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat Ulla ja Antti Jokitalolla se-
kä Pirjo ja Timo Karhumaalla. 
Pe 16.1. klo 18.30 nuortenil-
ta Laitasaaren ry:llä. La 17.1. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-

kylät: 4.–6.-lk Ylikulju ja 7.–
8.-lk Filppula. Su 18.1. klo 12 
pyhäkoulut: kk-Anttila Ket-
tukangas, Korivaara Tuomi-
koski, Pälli Lyytikäinen, Suo-
kylä H. Tihinen. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 19.1. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 20.1. klo 13 
lauluseurakerho. To 22.1. klo 
18.30 raamattupiiri ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 15.1. klo 10 perheker-
ho ry:llä. Pe 16.1. klo 19 pien-
ten raamattuluokka Louhisal-
mi. Su 18.1. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Joensuu, Laitasaa-
ri Karhumaa, Huovila Pino-
niemi. Klo 17 seurat ry:llä. 

ri ti 20.1. klo 12 Irja ja Martti 
Lustigilla, Hanna Kaisto-Van-
hamäki, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ti 20.1. klo 14 tk-sai-
raalassa ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.
Herättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
ti 20.1. klo 18 ja siioninvirsi-
seurat klo 19 seurakuntata-
lossa, puhujina Sauli Typpö ja 
Jouni Heikkinen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 22.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Jouni Heikkinen. Ai-
heena Herran huo-
neiden kuvamaa-
ilma, ekumeeni-
nen kuva- ja iko-
nikirja.
Hartaus ke 21.1. 
klo 14 Koivu- ja 
Tähtikodeissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 21.1. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Naistenpäivä la 31.1. klo 13–
16.30 seurakuntatalossa, pu-
hujina Taina Kinnunen ja Ma-
rianne Jansson. Tarkempi oh-

Aamurukous 
keskiviikkona 

klo 6 
kirkossa. 

mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 16.1. klo 

18.30 raamattuluok-
ka (5.–6.) ry:llä. La 

17.1. klo 19 aikuis-
ten ilta ry:llä. Su 
18.1. klo 13 seu-
rakuntapäivä 
ry:llä ja klo 14 
seurat Niittypir-

tin palvelutalolla. 
Ke 21.1. klo 18.30 ai-

kuisten raamattuluok-
ka ry:llä. To 22.1. klo 10.30 
perhekerho ry:llä.

Perhekerhot kevät 2015
Tiistaisin klo 9.30–11 Pyhän Kolminaisuuden kirkolla
Keskiviikkoisin klo 9.30–11 Vanhassa Pappilassa 
ja Kokkokankaan srk-keskuksessa
Torstaisin klo 9.30–11 Keskustan srk-talolla 
ja Kokkokankaan srk-keskuksessa
Perjantaisin klo 9.30–11 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
(perhepäivähoitajien ja hoitolasten ryhmä)

Kempeleen seurakunta järjestää yhteiset
syntymäpäiväjuhlat vuonna 2015 

70 ja 75 vuotta täyttäville su 7.6. 
ja 80 vuotta täyttäville su 6.9.

Juhliin tulee henkilökohtainen kutsu.

Varhaisnuorten kerhot kevät 2015
Keskustan seurakuntakodin sali
To klo 17–18 Heppakerho 1.–3.-lk
Kokkokangas
Ti klo 17–18.30 Tyttöjen askartelukerho
Ke klo 17.30–19 Kokkikerho 1.–4.-lk
To klo 16–17.30 Kokkikerho 1.–6.-lk
Pirilän liikuntasali
Ti klo 17–18 Liikuntakerho 1.–4.-lk
Vanha Pappila
Ke klo 17–18.30 Kokkikerho 1.–4.-lk
Ke klo 17–18 Bändikerho 3.–6.-lk
To klo 16–17 Varhaisnuorten kuoro, 
ohjaajana kanttori, Marjo Irjala
To klo 16.30–18 Kokkikerho 1.–4.-lk
To klo 17–18 Pienoismallikerho 1.–6.-lk 

Kerhoihin voi mennä kerhoilemaan vapaasti.
(Poislukien kokki- ja pienoismallikerhot, joihin 
on/ on ollut oma ilmoittautumisensa.
Varapaikkoja ja peruutuksia voi tiedustella 
Matiakselta, p. 040 7790 372.)

Vuoden 2015 
Yhteisvastuukeräyksen esittely 

torstaina 22.1. klo 18 Asukastuvalla, Honkasentie 11. 

Illan aikana esitellään keräyskohteet, kerrotaan 
keräyksen toteuttamisesta Kempeleessä 

ja juodaan kahvit Yv:n hyväksi. 
Esillä on myös Yv-tuotteita, joita on mahdollisuus 

ostaa keräyksen tukemiseksi. 
Tervetuloa mukaan!
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GospelGym 
tiistaina 20.1.

klo 20.15 
Vanamo-salissa. 

Kuorot 
jatkavat toimintaa 

kirkkokuoro ke 21.1. klo 18 ja
lapsikuoro to 22.1. klo 16 

Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Mukaan otetaan uusia laulajia.
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Lapsiparkki
Limingan seurakunta järjestää lapsiparkin alle 
kouluikäisille liminkalaisille lapsille (Alaikäraja 
1 vuotta). Äiti tai isä voi käydä vaikka
kaupassa sillä välin tai nauttia hetken 
omasta ajasta. Lapsiparkissa lapsianne 
hoitaa kaksi  seurakunnan lastenohjaajaa. 
Parkki on ilmainen ja toimitiloina ovat 
seurakunnan päiväkerhotilat Tupoksessa ja 
kirkonkylällä.  Parkissa lyhyt hartaushetki. 
Otathan lapselle tarvittaessa mukaan pientä evästä.

Sävelhartaus 
Limingan kirkossa 

tiistaina 20.1. klo 18. 

Pohjois-Pohjanmaan kanttorit pitävät 
opintopäiväänsä Limingassa tiistaina 20. 

tammikuuta. Päivä päättyy sävelhartauteen 
Limingan kirkossa kello 18. 

Mukana on myös kanttoriopiskelijoita 
Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. 

Kolehti kerätään Pohjois-Pohjanmaan kanttori-urku-
riyhdistykselle. Pohjois-Pohjanmaan Kanttori-urkuri-
yhdistys toimii Oulun tuomiorovastikunnan sekä Koil-
lismaan, Limingan ja Raahen rovastikuntien alueella.
Ohjelma ja kortti-cd 10 € / Ohjelma 5 €. Vapaa pääsy.

Pe 16.1. klo 12.30–15 Tupos Vanamo
Pe 23.1. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 29.1. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 30.1. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 5.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 13.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 19.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 20.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 26.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo

Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan saman viikon keskiviikkona 
klo 12–15 numeroon 044 7521 230 / Tuija.        

Sävelhartaus 

Ompeluseurat 
ma 19.1. klo 18 

srk-talon kappeli-
huoneessa lähetys- 

ja diakoniatyön 
hyväksi.

Elintarvikkeiden jako ja puurotarjoilu alkaa Pömilässä 
maanantaina 26.1.

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö aloittaa elintarvikkeiden jakelun 
talousvaikeuksissa oleville ihmisille. Jakelu tapahtuu lounasravintola 
Pömilässä maanantaiaamuisin klo 8.30–10 tai niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Samaan aikaan on tarjolla puuroa.  Kauhan varressa on 
Marika Keränen ja puurohiutaleet lahjoittaa Tyrnävän Mylly. 
Elintarvikkeet saadaan lahjoituksena Tyrnävän S-Marketista, M-torilta 
ja K-Marketista. Kerran kuukaudessa saadaan elintarvikkeita myös
Temmeksen Sale -kaupasta.
Lisätietoja Riitalta, p. 044 7372 630 tai Salmelta, p. 044 7372 631
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Hyvä Matti Nikkilä, 
haluan vastata yleisö-
osastokirjoitukseen-
ne (RT 8.1.2015) en-

simmäisen kirkkokokemuk-
seni pohjalta Pyhän Andreaan 
seurakunnassa Oulun Kaakku-
rissa. 

Muutin juuri ennen en-
simmäistä adventtia itärajalta, 
Kuhmosta. Olin tottunut sii-
hen, että kirkkokansa on hiljaa 
ja jäykästi penkeissään ja että 
nuoria tai lapsia ei juuri näy – 
muutoin kuin niillä pakollisilla 
rippikouluun kuuluvilla käyn-
neillä. Virrenveisuukin on siel-
läpäin hieman ponnettoman 
oloista. 

Kun tulin kirkkoon, väkeä 
oli jo paljon. Kävi niin, ettei-
vät kaikki edes mahtuneet is-
tumaan. Tunnelma oli iloinen 
ja harras. Ihmettelin lapsiper-
heitten paljoutta ja sitä, että 
ihan pieniä sylivauvoja oli isi-
ensä sylissä.

Lapset todellakin hälisivät, 

Usko on myös ilon, riemun ja leikin asia

teputtivat ympäriinsä ja hy-
myilivät adventti-iloaan tunte-
mattomille ihmisille. Glögitar-
joilu odotti kirkonmenojen jäl-
keen aulassa. 

Pappia nauratti. Hän jou-
tui hieman korottamaan ään-
tään, että hänen puheensa kuu-
lui. Minuakin rupesi nauratta-
maan; aivan outo kokemus itä-
rajan jälkeen. 

Kun lähdin joulunseudun 
ensimmäisen glögimukin juo-
tuani kotiin, jossa vielä pahvi-
laatikot odottivat purkajaansa, 
minulla oli oudosti leikkisä olo. 

Sallikaa lasten tulla minun 
tyköni, sanoi kerran Nasaretin 
mies. Tavat muuttuvat aikojen 
myötä, ja lastenkasvatus on on-

neksi nykyään suvaitsevaisem-
paa kuin oli muinoin. Lapsuu-
teen kuuluvat leikki ja liike. 

En itse usko, että kodeissa 
ei opetettaisi kristillisiä perus-
arvoja ja tapakulttuuria. Nyt 
vain ymmärretään se, että lap-
sen kuuluukin olla liikkuvai-
nen ja että lapselle pitkät kir-
konmenot voivat olla kärsiväl-
lisyyttä koettelevia. Jos lapsi 
joutuu pinnistelemään, ei hän 
enää mielellään tule toista ker-
taa kirkkoon. 

Usko on myös leikin asia. Ih-
minen oppii ja omaksuu leik-
kimällä. Annetaan lasten leik-
kiä itsensä kristillisiksi, lähim-
mäistä rakastaviksi olennoiksi, 
ja pidetään huolta siitä, että kir-
kon ovet ovat heille aina kutsu-
vasti auki. 

LAHJA YLILEHTO
fil.maist. Kuhmo / Oulu

Sallikaa lasten 
tulla minun tyköni, 
sanoi kerran 
Nasaretin mies. 

Niin raskas on tie,
niin raskaat saappaat, 
kuoppia syviä täynnä on tie,
vajoan, putoan, tuhoon vie,
Herra auta!!
 
Pimeys lankeaa,
käy kylmä maailman tuuli,
synti minut alas syöveriin vie,
raskas on maailman tie,
Herra auta!!

Kirjoita meille! 
Postia-palstalla julkai-
semme lukijoiden mie-
lipiteitä ja tekstejä. Mi-
käli haluat tekstisi leh-
teen, muista laittaa 
mukaan nimesi ja yhte-
ystietosi. Tekstejä voi-
daan poikkeustapa-
uksissa julkaista nimi-
merkillä, mutta silloin-
kin toimituksen tiedos-
sa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään ja 
ihastellaan maailmanmenoa. 

Jos Oulussa pääsee tolokun kirjoihin, on se miltei 
suurinta mitä ihminen voi saavuttaa. Äidin mielestä 
tolokku kelpaa varsinkin vävyksi, vaikka tytär 
jostakin käsittämättömästä syystä tykkääkin retku-

Robertista.
Tolokku pääsee noin vain pörssiyhtiön hallitukseen 

ja uskotuksi mieheksi. Hän saa luottamustehtävän 
yhden toisensa jälkeen, mutta ei ylpisty, sillä tolokku ei 
vouhota.

Tolokku ei sekoile, vaan hänellä on asiat järjestykses-
sä. Kohtuuden ystävänä tolokku ei myöskään juopottele 
vaan maistelee maltillisesti. Kätevänä ihmisenä tolokku 
osaa tapetoida ja jos ei osaisikaan, niin opettelee.

Tolokku pesee saunan säännöllisesti eikä jätä muitakaan 
töitä ryysiksessä tehtäviksi. Tolokku osaa myös varautua: 
Kun tolokun taskulampusta loppuu virta, hätä ei ole 
kummoinenkaan, sillä tolokulla 
on varalta pattereita kammarin 
lipaston ylälaatikossa.

Alokasaikana tolokku ei kul-
je yli-innokkaasti ensimmäisten 
eikä ponnettomasti viimeisten 
joukossa, vaan sulautuu järke-
västi keskimmäisten laajaan 
massaan.  Tolokku on tarvitta-
essa niin eleetön ja huomaamaton, ettei häntä hoksata 
laittaa ikäviin hommiin.

Tolokku ei osta taulutelevisiota hetken mielijoh-
teesta vaan tutustuu huolellisesti tuotteisiin ja ajoittaa 
ostoksensa alennuksiin. Kun tolokku ostaa äänentois-
tolaitteet, hän tutkii tarkkaan esitteitä ja hankkii pienet 
suomalaiset laatukaiuttimet, sillä tolokku ei osta halpaa 
eikä huonoa. Tolokku tietää, että saituus ei kannata.

Tolokku ei kiihkoile, vaan on maltillinen ja avaramie-
linen. Hän ei ärsyynny toisten mielipiteistä vaan antaa 
ihmisten olla.

Tällainen on tolokku. 
Miten tolokuksi pääsee?
Tolokuksi synnytään,      

ei kehitytä.       
Tolokkuus on geeneissä eikä    
kannettu vesi kaivossa pysy.

PEKKA HELIN

Millainen 
ihminen on 
tolokku?

Kätevänä 
ihmisenä tolokku 
osaa tapetoida ja 
jos ei osaisikaan, 
niin opettelee.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Raskas ja kevyt tie

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
Rauhan Tervehdyksen ulkoasu uudistui vuoden 
alussa.
• Olette tehneet hyvää työtä. Oli mukava saada uu-
distunut lehti luettavaksi. Koko etusivu on nyt käy-
tetty hyödyksi markkinoimaan lehden sisältöä.

Etusivu todella houkuttelee lukemaan lehden. 
Seurakuntien luettelo lehden nimen alapuolella on 
myös hyvä juttu. Oranssi väri piristää ja on sävyl-
tään lämmin.

Irja Lahdensivu

• Lehti on upea, selkeästi luettava. Kiitos teille! 
Etusivulta pisti vahvasti silmään punaiselle 

pohjalle kirjoitettu lehden nimi. Ensimmäisenä 
tuli mieleen vappujulkaisut ja oululainen sano-
malehti Kansan Tahto. Toki teologisesti punai-
nen on todistajan väri. Punainen teksti valkoisel-
la pohjalla voisi olla parempi. Sininen pohja saat-
taisi olla neutraalimpi. 

Monikymmenvuotinen lehden lukija

Jeesus sä Herra,
tulet ja nostat, alhaalta nostat,
puhdistat kurasta, liasta, mudasta,
valoon, kirkkauteen Hän vie,
kevyt on uskovan tie
 
Raskas maailman tie
katseeni kääntynyt tulevaan,
tiehen, joka on puhdasta kultaa,
sinne Jeesus minut vie,
kaunis on Taivaassa tie

JOUKO PELKONEN
Tyrnävä


