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109. vuosikerta

Oulun Pyhän Tuomaan kirkon alttarimaalaus kohentui konservaattorien käsittelyssä. 
Pinttynyt harmaa likakerros on mennyttä, samoin vuosien saatossa tulleet 
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Konservointi kirkasti 
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Yhtymä on 
mahdollisuus 
seurakunnille 

Oulun piispalle ehtoollinen Vatikaanissa 
oli seurausta Pyhän Hengen työstä, 

katolinen johtaja puhuu erehdyksestä 

Ehtoollinen 
synnytti 

sananvaihtoa

Suomen kirkon piispan vie-
railu Roomassa paavia ta-
paamassa on sekin jo uu-
tisaihe, mutta kun luteri-

lainen piispa ja hänen seurueen-
sa nauttivat katolisessa messus-
sa ehtoollista, kyse on enemmäs-
tä kuin kirkollisesta pikku-uuti-
sesta.

Oulun piispalle Samuel Sal-
melle ja hänen ryhmälleen jaet-
tiin tammikuisen vierailun yh-
teydessä Pietarinkirkossa katoli-
nen ehtoollinen, vaikka messun 
toimittajat olivat selvillä suoma-
laisvieraiden luterilaisuudesta.

Piispan delegaatioon kuuluvat 
olivat menneet ehtoolliselle aset-
taen oikean kätensä vasemmal-
le olalle. Tapa merkitsee sitä, et-
tä ehtoollisvieras kuuluu toiseen 
kristilliseen kirkkoon tai yhtei-
söön ja tulee alttarille siunatta-
vaksi.

Vaikka kirkkojen välisiä oppi-
keskusteluja on käyty vuosikym-
menien ajan, ehtoollisyhteyttä lu-
terilaisten, ortodoksien ja katolis-
ten välille ei ole saavutettu.

Opillisesta läpimurrosta
ei ollut kyse
Piispa Salmi sanoo, että ehtool-
lisen jakamisessa ei ollut kysees-
sä erehdys. Salmen mukaan eh-

toollinen haluttiin selvästi jakaa 
heille, ja myös piispa otti vastaan 
leivän.

Kotimaa-lehdessä Salmi kertoi 
viime viikolla näkevänsä yllättä-
vän tapahtuman taustalla paavi 
Franciscuksen näkemykset. Vii-
me syksynä paavi jätti kysymyk-
sen luterilaisten osallistumisesta 
katoliselle ehtoolliselle omantun-
non ratkaistavaksi.  

Rauhan Tervehdyksen haastat-
telussa Salmi toteaa, ettei yhteis-
tä ehtoollista Pietarinkirkossa voi 
tulkita siten, että ehtoollisyhteys 
olisi avautunut virallisesti kirk-
kojen välille.

– Teologisen työskentelyn 
kirkkojen välillä on jatkuttava, 
täydelliseen hyväksyntään on vie-
lä matkaa. Mutta se ei tarkoita, et-
tä emme voisi nauttia välillä har-
vinaislaatuista matkaevästä, jotta 
jaksaisimme pyrkimyksissämme.

Vaikka kirkkojen välisiä 
oppikeskusteluja on 
käyty vuosikymmenien 
ajan, ehtoollisyhteyttä 
luterilaisten, 
ortodoksien ja 
katolisten välille ei ole 
saavutettu.

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Viime sunnuntaina juhlittiin Oulun seurakun-

tayhtymän 50 -vuotistaivalta. Messun jälkeen 

pidettiin seminaari. Kun ensin oli vilkaistu 

peräpeiliin, pyrittiin katse sen jälkeen suuntaamaan 

edessä olevaan tiehen.

Tiekartalla näkyi edelleen yhtymärakenne. Jossa-

kin kauempana häämötti uusia liittymiä, mutta nii-

den nimikylteistä ei saanut vielä selvää. Ja näyttihän 

siellä olevan edelleen myös mutkia ja kuoppia.

Yhtymärakenne on 

jakanut mielipiteitä niin 

Oulussa kuin koko kirkos-

sa. On kritisoitu hallinnon 

monimutkaisuutta ja pai-

sumista, työnjakoa yhty-

män ja seurakuntien välil-

lä, epätasa-arvoa seurakuntien välillä. Pahimmillaan 

yhtymästä on tehty eräänlainen mörkö. 

Ongelmia liioitellaan helposti. Nykyinen kirk-

kolainsäädäntö antaa seurakuntayhtymille varsin 

vapaat kädet hallintonsa ja toimintansa organisoin-

tiin. 

Kun sitä halutaan järjestellä uudelleen, on vain 

saatava aikaiseksi yhteinen tahtotila. Tässä työssä 

on tärkeää kuulla ennen muuta yhtymän seurakun-

tien ääntä, sillä ne vastaavat kirkon perustehtävästä. 

Yhtymän toiminnot ovat tukipalveluja.

Monet, nyt vielä itsenäiset seurakunnat käyvät 

kamppailua olemassaolonsa puolesta. Uhkana ovat 

oma heikko talous, kuntaliitos tai molemmat. 

Sopivalla tavalla rakennettu seurakuntayhtymä 

on tällaisessa tilanteessa varteenotettava vaihtoeh-

to. Seurakunta säilyttää toiminnallisen itsenäisyyten-

sä ja saa tuekseen taloudellisesti leveämmät hartiat.

Seurakuntien toiminnalliselle yhteistyölle yhtymä-

rakenne tarjoaa luontevan lähtökohdan. Tällä saralla 

on vielä monia mahdollisuuksia käyt-

tämättä. 

Parhaimmillaan seurakun-

tayhtymiä voitaisiin kehittää 

voimavaraksi, jotka epäitsek-

käästi toimimalla turvaisivat 

kirkon läsnäolon ihmisten 

elämässä heidän asuinpai-

kastaan riippumatta.

HANNU OJALEHTO

Parhaimmillaan 
seurakuntayhtymiä 
voitaisiin kehittää 
voimavaraksi.
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Emmekö me ole 
oppineet vuosisatojen 
aikana mitään?

Otin kuvia ja itkin
Kolumni

Kävin lokakuussa melkein 
joka päivä Torniossa ja 
Haaparannalla. Syynä 
olivat turvapaikanhaki-

jat, joiden tulo Ruotsin kautta 
Suomeen kiihtyi kiihtymistään 
syksyn aikana.

Ensimmäiset kokemukset ti-
lanteesta olivat hämmentäviä. 
Tornion ja Haaparannan yh-
teiseen matkakeskukseen tuli 
päivän aikana useita satoja ul-
komaalaisia. Heitä oli vastassa 
kolme tai neljä rajakaupunkien 
seurakuntien työntekijää.

Viranomaisia ei näkynyt 
missään.

Joka päivä seurakuntien vä-

ki tuli paikalle. He jakoivat vä-
syneille ihmisille ruokaa ja juo-
maa. He kuuntelivat ja auttoivat 
parhaansa mukaan.

Syyskuun loppupuolella mat-
kakeskukseen ilmestyvät Suo-
men Punaisen Ristin edustajat. 
Heitä seurasivat poliisit ja raja-
vartijat. Pian avattiin Tornion 
järjestelykeskus.

Mihin väsyneet, pitkän mat-
kan tehneet ihmiset olisivat jou-
tuneet ilman vapaaehtoisia aut-
tajia? 

Ulkopuoliseksi ja avutto-
maksi itsensä tuntenut toimit-
tajakin joutui oppaaksi. Yritin 
selvittää kännykän kautta mat-

kustusohjeita. Kerroin englan-
niksi, miten Torniosta pääsee 
Kemiin ja junalla Tampereen 
kautta Turkuun. 

Ohjeistusta saanut irakilais-
perhe ei voinut kiittää sanoin, 
mutta halaukset, käden silitte-
lyt ja silmät kertoivat, kuinka 
kiitollisia he olivat avusta.

Sateisena lokakuun päivänä 

katsoin kansainvaellusta mat-
kakeskuksesta Punaisen Ristin 
hätämajoituspaikkaan. Matkaa 
sinne oli muutama sata metriä. 
Kertakäyttösadetakkeihin pu-
keutuneet turvapaikanhakijat 
vaelsivat länsirajaa pitkin jono-
na urheiluhalliin.

Näky oli surullinen. Otin ku-
via ja itkin. 

Emmekö me ole oppineet 
vuosisatojen aikana mitään? 
Vieläkin ihmisten pitää lähteä 
kotiseudultaan paremman elä-
män toivossa muualle.  

Viime vuonna Tornion kaut-
ta saapui Suomeen yli 15 000 
turvapaikanhakijaa.

– Opillista läpimurtoa ei ole 
syntynyt, vaan Pietarinkirkos-
sa kyse oli rakkauden, sydämen 
eleestä. Tilanne syntyi Pyhän 
Hengen työstä, sen taustalla ei ol-
lut ohjeistuksia.

Piispa Salmea pyydettiin mes-
sussa myös lausumaan Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ter-
vehdys Pietarinkirkon kansainvä-
liselle seurakunnalle.

Katolinen tiedotuskeskus
puhuu erehdyksestä
Piispa Salmi ei halua lähteä arvi-
oimaan, miksi katolisen tiedotus-
keskuksen johtaja Marko Terva-
portti tiedotti viime viikolla, että 

messuun osallistuneelle oululai-
selle delegaatiolle olisi jaettu ka-
tolinen ehtoollinen erehdyksessä.

– En lähde arvelemaan ja tut-
kimaan Tervaportin viestin taus-
toja. Sellainen analysointi vain 
pilaisi kokemuksemme. Me kul-
jemme oman aarteemme kanssa, 
jollaisena pidän yhteistä ehtool-
lista. 

– Terveportin lausunto on vain 
kestettävä, piispa lisää. 

– Itse ajattelen myös, että ai-
na silloin, kun jotain merkittävää 
Jumalan Hengen työtä tapahtuu 
lähellämme, nousee ääniä, jotka 
turhentavat sen. Tämä on tuttua 
myös oman kirkkomme sisältä.

Oulun piispan Samuel Salmen seurueeseen Roomassa kuului piispan lisäksi seitsemän henkilöä. Lisäksi matkalle osallistui Oulaisten nuorisokuoro, muutama vanhempi huoltajina ja kuoronjohtaja Tapani Tirilä. 
Ryhmä tapasi Roomassa paavi Franciscuksen ja Rooman arkkipiispan Vincenzo Paglian. Hänelle piispa Salmi esitti kutsun saapua Ouluun ensi vuoden maaliskuussa. Kaupungissa järjestetään tuolloin Jaetut eväät 
-jumalanpalveluspäivät. 

MIRJA RINTALA
oululainen toimittaja ja 

verkkolehden tekijä 

”Tapahtuma kantaa
hyvää hedelmää”
Salmi toteaa, että tapahtuneella 
on positiivisia heijastuksia tielle 
kohti yhteistä ehtoollista.

Hän puhuu Pietarinkirkossa 
yhteisesti nautitusta ehtoollisesta 
kuvaamalla sitä kevään merkiksi 
kohti lähellä olevaa kesää. 

– Ehtoollisyhteys avautuu, sitä 
toivon ja rukoilen. Kukaan ei pys-
ty sanomaan, milloin se on todel-
lista. Kyse on lopulta Pyhän Hen-
gen työstä, jolle ihminen ei voi 
antaa aikatauluja.

Piispan mukaan muun muassa 
pakolaisvirta Eurooppaan haastaa 
kirkkoja tiiviimpään yhteistyöhön. 

tävä tästä johtopäätöksiä. 
Aiempaa tiiviimpi kirkkojen 

yhteys ajan haasteiden keskel-
lä voisi tarkoittaa myös aiem-
paa suurempaa teologista yksi-
mielisyyttä niiden välillä, Sal-
mi pohtii.

Piispa ei pidä sattumana si-
tä, että Pietarinkirkossa nautit-
tiin yhteistä ehtoollista juuri täs-
sä Euroopan kuohunnan ja mur-
roksen hetkessä. 

RIITTA HIRVONEN   

Lue Oulaisten nuorisokuoron  
matkasta Roomaan piispa Salmen 
seurueessa sivulta 8.

Ehtoollisyhteys 
avautuu, sitä toivon 
ja rukoilen. Kukaan 
ei pysty sanomaan, 
milloin se on todellista, 
sillä kyse on lopulta 
Pyhän Hengen työstä, 
jolle ihminen ei voi 
antaa aikatauluja.

Samuel Salmi

– Ajan paineet eivät tule hellit-
tämään Euroopassa eivätkä koko 
maailmassa. Kirkkojen on vedet-
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Kauniaisissa Suomen Raa-
mattuopistolla tammi-
kuun alussa pidettyjen 
Teologisten opintopäivi-

en paneelikeskustelussa pääkau-
punkiseudun kirkkoherrat toi-
vat esiin yhteisöllisyyden tärke-
yttä seurakunnassa: kun ihmi-
nen tulee seurakunnan tilaisuu-
teen, hänen pitää tuntea tulleen-
sa kohdatuksi. 

Paneelissa olivat mukana Tee-
mu Laajasalo Helsingin Kalli-
on seurakunnasta, Arto Anttu-
ri Helsingin Pitäjänmäen seura-
kunnasta ja Jouni Turtiainen Es-
poonlahden seurakunnasta. 

Keskustelussa nousi esiin aja-
tus siitä, että nykyään monissa 
pääkaupunkiseudun kouluissa ja 
päiväkodeissa kirkkoon kuulu-
vat ovat jääneet selvään vähem-

mistöön. Tämä uhkaa vaikuttaa 
esimerkiksi päivänavausten sisäl-
töihin.

Kallion seurakunnassa kirkon 
ovet pidetään auki aamuseitse-
mästä iltayhdeksään. Ohjelmas-
sa on esimerkiksi rukoushetkiä. 
Laajasalon mukaan tällä on ha-
luttu välittää ihmisille viesti sii-
tä, että he ovat tervetulleita kirk-
koon.

Teologisille opintopäiville 
osallistui teologeja ja maallik-
koja ympäri maata. Yksi osal-
listujista oli oululainen luokan-
opettaja, teologian maisteri Sä-
de Pokka, joka oli kuuntelemas-
sa myös kirkkoherrojen paneeli-
keskustelua.

– Pidin paneelikeskustelusta, 
se oli hyvähenkinen, rakentava 
ja yhteistyöhakuinen, hän luon-

nehti. 
– Teemu Laajasalo mainitsi esi-

merkkinä helsinkiläisen koulun, 

Muut mediat

– NÄKEMYS USKON JA TIETEEN välillä 
vallitsevasta sotatilasta on aikansa elänyt. 
Siitä pitäisi jo päästä eroon, totesi professori 
Alister McGrath viime viikolla Helsingissä.

McGrathin palava kiinnostus 
luonnontieteeseen alkoi, kun hän sai 
lapsena lahjaksi mikroskoopin.     

– Rakastin tiedettä. Silti minusta 
tuntui, että sen antama kuva maailmasta 
jäi vaillinaiseksi. Tiede auttoi minua 
ymmärtämään, miten kaikki toimii. Se 
antoi minulle näppärän vastauksen siihen, 
miten olin tullut tähän maailmaan. Mutta 
se näytti olevan kyvytön vastaamaan 
syvempiin kysymyksiin: miksi olin 
olemassa? Mikä oli elämän tarkoitus?

Sanansaattaja 21.tammikuuta

Hengellinen päivänavaus on arka asia

Jeesuksen malli, 
se että hän liikkui 
ihmisten keskellä, 
on hyvä esimerkki 
minulle. 

Jari Flink

Sittenkin 
mieluiten 
kasvokkain
 Seurakunnissa tiedetään, 
 että ihmisiä on kohdattava nykyisin 
 monen kanavan kautta

Haukiputaan seurakun-
nan pastori Jari Flink 
(kuva kannessa) julkai-
si 9. tammikuuta omal-

la työprofiilillaan Facebookissa 
viestin haukiputaalaisvanhem-
mille: pitäkää huolta nuoristan-
ne, Haukiputaalla liikkuu vaaral-
lista THC-huumetta.

Flinkin postaus ”osui ja uppo-
si”. Yli 2600 henkilöä on jakanut 
viestin tähän mennessä. 

Kun Flink tietää, että jo hänen 
omassa tuttavapiirissään viestin 
innoittamana huumeista on käy-
ty useita keskusteluja, voisi las-
kea, että muutaman rivin kirjoi-
tus tärkeästä aiheesta on synnyt-
tänyt valtaisan määrän puhetta 
huumausaineista.

– Sosiaalisessa mediassa on 
voimaa. Se tuli jälleen todistetuk-
si. Tapaus muistutti myös siitä, 
että somessa viesti lähtee herkäs-
ti elämään omaa elämäänsä: lo-
pulta keskustelu lähti kauas siitä, 
mistä minä alun perin kirjoitin.

  
Somemaailma
pieni osa työtä
Jari Flinkille julkinen työprofiili 
Facebookissa on keino kertoa pa-
pin työstä ajatuksia, tunteita, ko-

ta. Hän lukee myös Oulun seura-
kuntien nettisivuja. 

Sähköpostit ilmestyvät Salon 
älypuhelimeen, mutta tietoko-
neen äärellä hän ei halua olla jo-
ka päivä. Facebookista hän ei in-
nostu.

Salo tietää, että lähetystyön tu-
kijoiden joukossa on ikäihmisiä, 
joille somemaailma on vieras. 

Lähetyssihteeri Virpi Luoto-
lampi joutuukin usein mietti-
mään, mitä kautta hän välittää 

kemuksia ja opittua viisautta.
Tammikuun alkupuolella 

Flink jakoi työprofiilissaan ilta-
päivälehden uutisen naisesta, jo-
ka kuoli pahoinpitelyn seurauk-
sena. Flink kirjoitti: Toivotan 
omaisille voimia Jumalalta jak-
saa eteenpäin. Olette rukouksis-
sani, kaikki.

Muita sosiaalisen median vä-
lineitä, kuten Twitteriä tai Insta-
grammia, Flink ei käytä. Hän sa-
noo keskittyvänsä ennen muuta 
kasvokkain tapahtuviin kohtaa-
misiin ihmisten kanssa. Some-
maailma on sittenkin pieni osa 
hänen työtään.

– Näen, että kohtaamiset kas-
vokkain ovat minulle se syvin ta-
pa tavata seurakuntalaisia. Ajat-
telen, että Jeesuksen malli, se että 
hän liikkui ihmisten keskellä, on 
hyvä esimerkki minulle. 

Eläinvideot eivät
kuulu papin työhön
Flinkillä on myös yksityinen pro-
fiili ”naamakirjassa”. Haukipu-
taan pappi perustelee kahta eri 
profiilia vitsaillen, että ei halua 
rasittaa seurakuntalaisia jaka-
millaan hauskoilla eläinvideoilla. 

Flink kokee myös, että yksi-
tyinen ja julkinen profiili ovat 
työajattomalle papille treenaus-
ta erottaa työ ja vapaa-aika toi-
sistaan. 

– Kun olen vapaalla, toivoisin, 
että osaisin irrottautua työasiois-
ta niin, että en silloin viestitteli-
si asioita, jotka kuuluvat työn pii-
riin. 

Kaikkia some
ei tavoita
Oulunsalon seurakunnan lähe-
tysaktiivi, eläkeläinen Anja Sa-
lo sanoo etsivänsä ensisijaises-
ti Rauhan Tervehdyksestä tietoa 
seurakunnan lähetystapahtumis-

Säde Pokka

Virpi Luotolampi ja Anja Salo tutkivat puhelimen kautta Oulunsalon seurakunnan Facebook-sivuja. Oulunsalon seurakunta on aktiivinen Fb:ssa: viime viikolla siellä kerrottiin muun muassa, että tulevan viikonvaihteen 
piispantarkastus on jo aiemmin alkanut perehtymisellä seurakunnan hallintoon ja talouteen.
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Dave Forestfield esiintyy englanniksi.

jossa 28:sta ykkösluokan oppi-
laasta vain kolme kuuluu kirk-
koon. 

– Oulun seudulla kirkkoon 
kuulutaan laajemmin kuin pää-
kaupunkiseudulla, mutta sa-
manlaisia ilmiöitä näkyy meillä-
kin. Vaikka monissa kouluissa si-
nänsä ollaan vielä varsin avoimia 

kristillisyydelle, hengellisten päi-
vänavausten sallimisessa on yhä 
enemmän arkuutta kristillisyyttä 
vastustavien vanhempien takia. 

– Kristillisessä koulussa tilan-
ne on tietysti eri, Pokka totesi.

Säde Pokan mielestä Oulussa-
kin voitaisiin pitää Kallion seura-
kunnan tavoin kirkkoa säännölli-
semmin auki. 

– Ehkä näin voitaisiin tehdä lä-
hinnä jonkun keskeisellä paikalla 
olevan kirkon kohdalla. 

– Päivystysvuoroissa voitai-
siin hyödyntää vapaaehtoistyön-
tekijöitä, Tuiran seurakuntaneu-
vostoon ja Oulun seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuus-
toon kuuluva Pokka ehdottaa.

JUHANA UNKURI

Oulussakin 
voitaisiin 
pitää Kallion 
seurakunnan 
tavoin kirkkoa 
säännöllisemmin 
auki. 

Säde Pokka

Ihmisiä

Kaikki tulee gospelista

Gospel on popmusiikin merkittävin peruskivi. Näin 
väittää kuopiolainen laulaja-lauluntekijä Dave Fo-
restfield, joka esiintyy kitaristi Jarkka Rissasen kans-
sa Karjasillan kirkossa maanantaina 1. helmikuuta. 

Konsertissa on luvassa afroamerikkalaista gospelia kak-
sikon uudelta levyltä. 

Miksi gospel on niin tärkeä kaikelle popmusiikille, her-
ra Forestfield? Dave Forestfield eli oikealta nimeltään Tatu 
Metsäpelto vastaa.

– Kaikessa länsimaisessa popmusiikissa gospel on selkeä 
perusvire. Esimerkiksi kaikki rock tulee gospelista. 

Forestfieldille gospel onkin samaa ”kamaa” kuin esimer-
kiksi pop tai rock.

– En edes ajattele gospelin olevan eri musiikkityyli.
Forestfieldin mukaan gospelin tapa viedä musiikin ku-

vioita eteenpäin, tapa painottaa ja muodostaa musiikkia on 
lyönyt leimansa eri musiikkityyleihin.

Lauluntekijä Metsäpelto otti englanninkielisen taiteili-
janimen, koska se tuntui hänestä luontevalta. Nimi on aina 
ollut tavallaan läsnä, sillä Metsäpelto kääntyy helposti Fo-
restfieldiksi.

– Kun tekee englanninkielistä musiikkia, englanninkieli-
nen nimi tuntui hyvältä valinnalta.

Karjasillan kirkon konsertin toinen nimimies Jarkka Ris-
sanen on legendaarinen kitaristi, joka on esiintynyt muun 
muassa laulaja Eero Raittisen kokoonpanossa. Rissanen 
on myös soittanut kymmenillä levyillä. Uudella levyllä hän 
myös laulaa. 

PEKKA HELIN

Dave Forestfield ja Jarkka Rissanen pitävät konsertin Karjasillan 
kirkossa 1. helmikuuta klo 18 alkaen. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 
kymmenen euroa, josta yksi euro osoitetaan Yhteisvastuukeräykselle.

Miten hyödynnät työssäsi sosiaalista mediaa?Gallup
Kysyimme seurakunnan työntekijöiltä,  käyttävätkö he työssään sosiaalista mediaa, 
esimerkiksi Facebookia.

Sähköisen viestinnän merkitys 
kasvaa seurakunnassamme ko-
ko ajan. Lapsikuorolaisten ta-
voittamisessa Facebook ei ole 
kätevä. Lasten perheitä info-
an sähköisen kalenterin kaut-
ta. Paperitiedotteiden lähettä-
minen ei ole hyvä idea: ne kato-
avat usein ennen kuin tavoitta-
vat vanhemmat.

MIKA KOTKARANTA
Limingan kanttori

Rehellisesti sanottuna voisi hyö-
dyntää enemmänkin. Seuraan 
aktiivisesti some-kanavia, mutta 
en ole itse aktiivinen informoi-
ja. Toisaalta tuntuu, että tietoa 
on hyvin saatavilla muualtakin. 
Jos onnistuisi kertomaan omas-
ta työstään, se varmaan kiinnos-
taisi ihmisiä. Itsekin luen sellai-
sia julkaisuja.

JAAKKO TUISKU
Haukiputaan kirkkoherra

Facebookia tulee käytettyä, mutta 
ei oikein muuten. Meillä oli nuor-
ten matkaryhmän kanssa oma 
ryhmä, jonka kautta nuoret sai 
kiinni nopeasti. Keskusteluihin 
Facebookia ja Messengeriä ei ole 
tullut käytettyä. Sen sijaan Teksta-
ritupun kautta tulee paljonkin yh-
teydenottoja. 

RAINER VÄÄNÄNEN
Muhoksen seurakunnan 

nuorisotyöntekijä

Hengellinen päivänavaus on arka asia

Kohtaaminen verkossa ei 
ole sama kuin kasvotus-
ten, muttei myöskään ole 
sen vastakohta. Itse asi-

assa tutkimustiedot kertovat, 
että verkkokohtaamisella on 
paljon kasvokkain tapaamisen 
piirteitä. 

 – Vihkipapitkin voivat todis-
taa, että ensikohtaaminen tapah-

tuu nykyisin yhä useammin ver-
kossa, mediapastori, vastikään 
julkaistun Somempi seurakun-
ta -kirjan yksi kirjoittaja, media-
pappi Jan Ahonen sanoo.

Moni kokee, että somemaail-
massa pärjäävät pelkästään sana-
valmiit ihmiset. Ahonen muis-
tuttaa, ettei some ei ole ainoas-
taan sanomista, vaan se on myös 

kuuntelemista ja yhteyden raken-
tamista. 

– Kannustan seurakuntia mu-
kaan someen. Esimerkiksi ulko-
näkökeskeisen kuvakulttuurin 
keskellä on syytä pitää esillä ar-
mollista sanomaa: Sinä riität, si-
nä kelpaat, sinä et ole yksin -vies-
tejä.

Somessa on tarve armollisille viesteille

tietoa lähetystyöstä. 
Joskus viestin pitäisi kulkea 

pikavauhtia, kuten syksyllä, kun 
seurakunnassa polkaistiin pys-
tyyn keräys turvapaikanhakijoi-
den hyväksi.

Luotolampi pohtii myös, mil-
lainen tiedotus ja missä välinees-
sä toisi lähetystyöhön uusia vapaa-
ehtoisia esimerkiksi eläkkeelle jää-
mistä suunnittelevien joukosta.

Yksi väline tiedon jakamiseen 
ei riitä. 

Luotolampi ja Salo toteavat 
kuitenkin, että koskaan ei pidä 
aliarvioida perinteisestä tiedon-
välitystä: kaupan ilmoitustaulul-
le jätetty viesti saatetaan yhä lu-
kea tarkasti.

RIITTA HIRVONEN

Koskaan ei pidä 
aliarvioida perinteisestä 
tiedonvälitystä: kaupan 
ilmoitustaululle jätetty 
viesti saatetaan yhä 
lukea tarkasti.

Virpi Luotolampi
Anja Salo

R
iitta H
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n

en

Virpi Luotolampi ja Anja Salo tutkivat puhelimen kautta Oulunsalon seurakunnan Facebook-sivuja. Oulunsalon seurakunta on aktiivinen Fb:ssa: viime viikolla siellä kerrottiin muun muassa, että tulevan viikonvaihteen 
piispantarkastus on jo aiemmin alkanut perehtymisellä seurakunnan hallintoon ja talouteen.
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 Alttarimaalaus pesi kasvonsa
 Pyhän Tuomaan kirkon Elämän seppeleestä lähtivät 
 vuosikymmenten pinttynyt lika ja tahrat 

I s o  ku va :  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k ,  p i e n e t  ku va t :  K a i s a  K a nnu s

Oulun Pyhän Tuomaan 
kirkon alttarimaala-
us Puolivälinkankaal-
la on kaunistunut kon-

servaattorien hellässä huomassa.
Maalauksen pintaan vuosi-

kymmenten saatossa pinttynyt 
tasainen harmaus on irrotettu. 

Ilmeisesti kostealla rätillä 
pyyhkimisestä syntynyt häirit-
sevä tahra on piilotettu, pohjas-
ta läpi pönköttäneet ruuvinkan-
nat taiottu pois näkyvistä, ala-
osan sormenjäljet ja hankautu-
mat poistettu.

Restaurointimaalaus
täydensi puhdistuksen
Kuvataiteilija Hannu Väisänen 
teki alttarimaalauksen vuonna 
1977. Maalaus on osa kokonai-
suutta: Väisänen teki tilaustyö-
nä myös 13 muualle Pyhän Tuo-
maan kirkkoon sijoitettua teos-
ta sekä kirkon liturgiset tekstiilit.

Hyvin likaantunut. Se oli en-
sivaikutelma, kun Kaisa Kannus 
ja Anna Lehikoinen näkivät Elä-
män seppeleen ensi kertaa. Näky 
ei konservoinnin ammattilaisia 
sen kummemmin hätkäyttänyt. 
Esiin kaivettiin kunnostukseen 

sopivat keinot ja työvälineet. 
– Tiesimme jo ennakkoon, et-

tä teos on maalattu munatem-
peramaalilla. Kyseinen maali ei 
yleensä kestä kosteudella puhdis-
tamista. Tämä toi omat haasteen-
sa konservoinnille.

Onneksi suurin osa liasta irtosi 
jo kuivapuhdistuksessa, maalaus-
taiteen konservaattori Kaisa Kan-
nus sanoo.

Vuohenkarvasiveltimellä ja 
luonnonkumisienellä saatiin irti 
pinttynyt harmaus. 

Puhdistus toi esiin myös lisää 
konservoitavaa.  Teoksen alaosaa 

oli aiemmin pyyhitty ilmeisesti 
kostealla rätillä. Siitä jäänyt iso-
kokoinen tahra tuli selvemmin 
näkyviin. Teoksen alaosasta tuli 
lisäksi näkyviin sormenjälkiä ja 
tummia hankaumia. 

Näiden jälkien häivyttämi-
seen tarvittiin vielä pientä res-
taurointimaalausta. Se piilotti 
myös jäljet takavuosien remon-
tista: alttariteoksessa näkyi myös 
seinämaalia.

Ei samalle seinälle
patteria ja arvoteosta
Tuiran seurakunnalle konser-
vaattorit jättivät yksityiskohtai-
set ohjeet siihen, miten teosta täs-
tä eteenpäin säilytetään ja suojel-
laan.  

Patterista teoksen alla pitäisi 
hankkiutua eroon, sillä lämmin 
ilma nostattaa likaa kirkkosalis-
ta seinälle. Kun ilmankosteus- ja 
lämpöolot ovat erilaiset maalauk-

sen eri osissa, myös puupaneelit 
kipristelevät ja maali halkeilee.

Puhdistaminen on syytä jättää 
ammattilaisten tehtäväksi. 

– Aivan samat ohjeet päte-
vät kodin arvotauluihin. Ei pat-
tereiden tai ilmastointilaitteiden 
lähelle, ei omia puhdistuskokei-
luja ranskanleipäviipaleella. Pa-
himmassa tapauksessa lika vain 
leviää.

MINNA KOLISTAJA

Pyhän Tuomaan kirkon alttarimaalaus oli konservoinnin ajan paikoillaan seinällä, sillä työn tehnyt helsinkiläinen Konservointikilta arvioi, että raskaista osista koostuva teos olisi kärsinyt liikaa irrottamisesta ja siirtelystä. 
Materiaaliltaan haasteellisen työn puhdistaminen ja kunnostaminen kesti kahdelta konservaattorilta 75 tuntia ja maksoi 7500 euroa. Isossa kuvassa maalaus ennen konsrvointia, pikkukuvassa konservoinnin jälkeen. 
Maalaustaiteen konservaattori Anna Lehikoinen nousi telineelle puhdistamaan alttarimaalauksen pintaa kuivapuhdistussienellä.  

Munatemperamaali 
ei yleensä kestä 
kosteudella 
puhdistamista. 
Tämä toi omat 
haasteensa 
konservoinnille.

Kaisa Kannus

Oululainen Elina Vieru iloitsee, että Pyhän 
Tuomaan alttarimaalaus on vihdoin puh-
distettu.

– Ehdimme monen seurakuntalaisen 
kanssa vaipua sen suhteen jo epätoivon tilaan.

Pyhän Tuomaan kirkko on ollut Vierun koti-
kirkko jo 25 vuotta. 

– Siellä on Oulun paras alttarimaalaus. Ou-
lun tuomiokirkon ja Kaakkurin Pyhän Andreaan 
ohella Pyhän Tuomaan kirkko on Oulun kirkoista 
niitä harvoja, joissa kuvataide on sisäänrakennet-
tu kohteen arkkitehtuuriin.  

Vierun mielestä alttarimaalaus on säilyttänyt tuo-

reutensa hyvin ollakseen liki 40-vuotias nykytaidete-
os. Sitä kirkonpenkistä katsellessaan Oulun taidemu-
seon  amanuenssina työskentelevä Vieru löytää paitsi 
esteettisiä ansioita myös teologisia sisältöjä. 

– Löydän alttarimaalauksesta ihmisen osan ke-
don kukkana ja kuihtuvana ruohona, mutta myös 
kaipauksen viheriöidä ja elää Jumalan yhteydessä. 
Löydän valon, veden ja Kristuksen – biologisen ja 
hengellisen elämän lähteen. Maalauksesta välittyy 
lupaus uudesta taivaasta ja maasta.

– Minulle alttarimaalaus on levon paikka, sil-
lä monesti olen väsynyt sanojen paljouteen ja täy-
teyteen, kirkossakin.

Alttarimaalaus voi olla levon paikka
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Viisikymppinenkin muut-
tuu – ja vielä parempaan 
suuntaan. Tähän uskot-
tiin Oulun seurakun-

tayhtymän 50-vuotisjuhlalli-
suuksissa sunnuntaina.

Tilaisuuden panelistit, projek-
tipäällikkö Terhi Jormakka Kirk-
kohallituksesta, Karjasillan kirk-
koherra, lääninrovasti Juhani La-
vanko ja Oulun yhteisen kirkko-
neuvoston varapuheenjohtaja Ar-
to Kivioja, totesivat, että 20 vuo-
den perästä – ja jo aiemminkin – 
Oulun yhtymä on aiempaa kevy-
empi hallinnoltaan, uskaliaam-
pi yrittämään, vaikka erehtyisi, 
notkeam pi muutoksille ja maan-
tieteellisesti laajempi.

Paikkoja avoinna

Muutoksien hyödystä
pitää olla varmuus
Paneelissa syntyi keskustelua yhty-
mään kuuluvista erityispalveluista, 
kuten viestintä, sairaalasielunhoi-
to, perheneuvonta ja oppilaitostyö. 

Työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden parissa on näkemyk-
siä, että näitä niin sanottuja yhteisiä 
työmuotoja voitaisiin tehdä myös 
paikallisseurakunnista käsin.

Jos tällaisiin ratkaisuihin pää-
dyttäisiin, muutoksen hyödystä on 
oltava varmuus, Lavanko korosti.

Haukiputaalta yhtymän juh-
laan oli tullut muun muassa Marja 
Manninen. Luottamushenkilönä 
toiminut Manninen sanoi kaipaa-
vansa itsenäistä Haukiputaan seu-
rakuntaa, vaikka toteaa, että yhty-
mään liittymisestä vuonna 2013 on 
ollut myös hyviä seurauksia.

– Seurakuntatalolla oli aiemmin 
enemmän elämää. Työntekijät oli-
vat tuttuja ja heitä näkyi siellä.  

RIITTA HIRVONEN

paa tehokkaammin, Jormakka 
kertoi säästötarpeisiin liittyvän 
tosiasian.

Historia opettaa millaiset 
liitokset kestävät
Panelistit olivat samaa mieltä sii-
tä, että Oulun seitsemän seura-
kunnan työntekijöiden on tule-
vaisuudessa esimerkiksi lomituk-
sien sujumiseksi ylitettävä myös 
seurakuntarajoja. Myös tehtävä-
kuvien laajentuminen on mah-
dollista henkilöstön vähetessä. 

Tulevaisuuden näkyjen perään 
kyseli juhlatilaisuuden juonta-
ja, seurakuntayhtymän tiedotta-
ja Rebekka Naatus.

– Historia opettaa ainakin sel-
laisten valtiollisten yhteistyömal-
lien ja liitosten hajonneen, jois-
sa on riidelty, suuremmat ovat 
käyttäneet valtaa pienempien yli 
ja joissa vähemmistöjä on sorret-
tu ja samankaltaisuuteen pakot-
taminen on jyllännyt, Naatus to-
tesi alkusanoiksi.

R
iitta H

irvo
n

en

Oulunsalon seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakun-
taa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 
000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. 
Oulunsalon seurakunnassa on yli 8700 jäsen-
tä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, 
joten toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja 
nuoriin. Myös varttuneempi väki toimii aktii-
visesti vapaaehtoistyössä.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Oulunsalon seurakunta

KANTTORIN VIRKA (C-VIRKA)
sijoituspaikkana Oulunsalon seurakunta

Hakuaika päättyy 25.2.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi > info ja asiointi >
avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTASIHTEERIN
sijaisuus ajalle 15.2.–15.6.2016,

sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Hakuaika päättyy 4.2.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > info ja asiointi > 
avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Eronnut vanhemmalla iällä?

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

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

Vuoden 2016 Erosta eheäksi® -kurssit yli 50-vuotiaille
15.–19.3.2016  Lehmirannan lomakeskus, Salo
10.–14.5.2016  Lehmirannan lomakeskus, Salo
12.–16.9.2016  Ilkon kurssikeskus, Kangasala

Tiedustelut 
puh. 040 7257 561 tai 
erostaeheaksi@elakeliitto.fi
www.elakeliitto.fi

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Oulun seurakuntayhtymän tulevaisuus -aiheiseen paneeliin osallistuivat projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkohallituksesta, 
Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Arto Kivioja sekä kirkkoherra Juhani Lavanko Karjasillan 
seurakunnasta. Tiedottaja Rebekka Naatuksen johtamaa keskustelua seurasi iso joukko seurakuntalaisia ja seurakunnan 
työntekijöitä.

Viisikymppisen 
on osattava muuttua

Haukiputaalaiset Irja Lahdensivu, Marja Manninen ja Pekka Manninen 
antoivat seurakuntayhtymälle kiitosta siitä, että kiinteistöjen hoitoon on saatu 
seurakuntayhtymään liittymisen myötä lisää ammattimaista henkilöstöä. Myös 
seurakunnan musiikkielämä on rikastunut entisestään. 

– Yhtymään kuuluvien seu-
rakuntien itsenäisyys on lisään-
tynyt ja niiden erilaisuutta ym-
märretään aiempaa paremmin, 
visioi Kivioja.

Jormakka korosti sitä, että ai-
empaa paremmassa seurakun-
tayhtymässä etsitään rohkeasti 
kaikkien seurakuntien yhteistä 
etua sen sijaan, että vedettäisiin 
”kotiin päin”.

– Koko kirkossa työntekijöi-
den määrä vähenee, jäljelle jää-
vää henkilöstöä käytetään aiem-

Yhtymään kuuluvien 
seurakuntien 
itsenäisyys on 
lisääntynyt ja 
niiden erilaisuutta 
ymmärretään aiempaa 
paremmin.

Arto Kivioja
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Kolmaskymmenes 
Kynttiläkonsertti 
Yhteisvastuulle
Oulun Zonta-kerho I järjestää 
kynttiläkonsertin sunnuntaina 
31. tammikuuta kello 15 Van-
hassa pappilassa, Asemakatu 6. 

Ensimmäinen Kynttiläkon-
sertti pidettiin vuonna 1979, 
tuolloin Kahvikonsertin ni-
mellä. Jokaisella kerralla mu-
siikista on vastannut urkutai-
teilija Maija Tynkkynen. Tule-
va konsertti on ”vasta” kolmas-
kymmenes, sillä Maija Tynk-
kynen asui välillä muualla. 

Sunnuntaina virginaalia ja 
pianoa soittavat Tynkkynen 
esittää 1700-luvulla eläneen es-
panjalaisen Solerin musiikkia. 
Laulaja Aila Knihtilän ohjel-
massa on muun muassa Ing-
manin Luistelemassa ja Colla-
nin Suksimiehen laulu. Jaana 
Sariola soittaa huilulla barok-
kimusiikkia.

12 euron hintaiseen lippuun 
kuuluu kahvitarjoilu. Arpajais-
ten pääpalkintona on Mary Ja-
ne Gregoryn lasitaidetyö.

Laulutekstejä 
etsitään 
Suomalaiseen 
messuun
Vuonna 2017 Suomi täyttää 
sata vuotta ja Radio Dei kak-
sikymmentä vuotta. Tämän 
kunniaksi Radio Dei etsii nyt 
yhteistyössä säveltäjä Lasse 
Heikkilän kanssa uusia suo-
malaista sielunmaisemaa ku-
vaavia runoja ja laulutekstejä.

Heikkilän mukaan on sel-
keä tilaus kiitoslaululle itsenäi-
sestä Suomesta. Toinen ajan-
kohtainen teema olisi evakot. 
Lisäksi Heikkilä toivoo teks-
teihin jotain sellaista, mitä ai-
emmat tekstintekijät eivät ole 
tulleet ajatelleeksikaan.

Runoja ja laulutekstejä voi 
toimittaa maaliskuun loppuun 
saakka sähköpostitse tsuoma-
lainenmessu@radiodei.fi.

 

Jaakko Löytylle 
Kirkon 
kulttuuripalkinto
Kirkon kulttuuripalkinto 2015 
on myönnetty gospelmuusik-
ko Jaakko Löytylle. Arkkipiis-
pa Kari Mäkinen jakoi palkin-
non keskiviikkona Helsingissä.

Palkinnon saajan valinnut 
työryhmä katsoo, että Jaakko 
Löytty on yli 40 vuoden ajan le-
vittänyt lauluillaan uskon, oi-
keudenmukaisuuden ja kan-
sainvälisen vastuun sanomaa 
Suomen ja maailmanlaajuisen 
kirkon parissa.

Kirkon kulttuuripalkintoa 
on jaettu vuodesta 1992 lähti-
en. Palkinto on arvoltaan 6 000 
euroa. 

Tätä muistellaan 
vielä kiikkustuolissa
Nuorisokuoro lauloi paavin vastaanotolla 7000-päiselle yleisölle

Harva suomalainen voi sa-
noa laulaneensa paaville.  
Sanna Korpi, Oona Mat-
tila ja Venla Kallio voivat.

Nuoret naiset palasivat vajaa 
pari viikkoa Roomasta, missä Ou-
laisten nuorisokuoro lauloi paa-
vin yleisvastaanotolla sekä avusti 
Pietarinkirkon iltapäivämessussa.

Kuoro piti myös oman kon-
sertin St. Ignatiuksen kirkossa ja 
esiintyi birgittalaisluostarissa.

Pian 45-vuotias kuoro on reis-
sannut ahkerasti. Tammikuinen 
matka oli kuorolle 37:s. 

Kuoro on esimerkiksi tehnyt 
matkan Skotlantiin brittiläisten 
kuoronjohtajien ja säveltäjä Bob 
Chilcottin kutsusta. 

– Ohjelmistossa oli Chilcottin 
sävellys. Konsertin lopuksi sävel-
täjä kävi kättelemässä meidät kuo-
rolaiset, muistelevat Kallio, Korpi 
ja Mattila.  

– Hienoja matkoja on ollut ai-
emminkin.  Nyt meitä kuunteli ka-
tolisen kirkon johtaja, joten kyllä 
tämä matka pääsee ihan ikimuis-
toisten matkojen kärkisijoille. 

Matka Italiaan oli kuorolle jo 
kolmas. 

– Tämä Rooman-matka oli 
niistä hienoin.  On hienoa olla 
mukana tässä porukassa ja  ko-

kea tällaisia hetkiä, joista riittää 
muisteltavaa vielä vanhana kiik-
kustuolissa, Sanna tiivistää.

– Emme sitä paitsi varmaan 
ole aiemmin laulaneet yhtä suu-
relle väkimäärälle, Oona ja Ven-
la miettivät.

Paavi kuunteli
korokkeeltaan
Paavi järjestää viikoittain yleis-
vastaanoton. Tällä kertaa siihen 
osallistui noin 7 000 ihmistä.

Yleensä vastaanotto järjes-
tetään ulkona, Pietarinkirkon 
edustalla olevalla aukiolla.

Tällä kerta vastaanotto järjes-
tettiin sisätiloissa. 

– Syytä ei sen tarkemmin ker-
rottu. Turvatarkastukset olivat 
joka tapauksessa tarkat.

Oulaisten nuorisokuoron lau-
lajat näkivät paavi Franciscuk-
sen istumassa ylemmäs sijoite-
tulla korokkeella.  

– Paavi käveli paikalle käytä-
vää pitkin ihmisjoukon läpi, mut-
ta emme pyrkineet sinne sekaan. 
Meille riitti, että saimme olla mu-
kana laulamassa, tytöt hymyilevät.

Paavin vastaanotolla kuoro 
lauloi useita lauluja, osan jo en-
nen paavin tuloa. Piispa Salmen 
tervehtiessä paavia kajautettiin 

Finlandia. 
– Kyllä se on ulkomailla esiin-

nyttäessä kohokohta itsellekin. 
Siinä saattaa tulla tippa linssiin 
laulajalle itselleenkin, Venla ja 
Sanna tunnustavat.

Kirkkomusiikki
kelpaa nuorille
Oulaisten nuorisokuoron ohjel-
mistossa on paljon kirkkomusiik-
kia ja kuoro on tehnyt virsilevyn. 

– Kirkkomusiikki on paljon 
muutakin kuin virsiä. Olemme 
esittäneet muun muassa jazz-
messua.

Kuoroaan Venla, Oona ja San-
na kuvaavat energiseksi ja kunni-
anhimoiseksikin. 

Äänenmuodostusta on opetta-
nut paitsi kuoronjohtaja, myös ul-
kopuolinen laulunopettaja.

Kuoro on ollut aina yhteistyö-
hakuinen ja kansainvälinen.

Kuoroa on alusta saakka joh-
tanut Tapani Tirilä, nyt jo eläk-
keellä oleva musiikinopettaja. 
Hän iloitsee, että ohjelmistoon 
on aina mahtunut myös hengel-
listä musiikkia. 

– Virsiä ja muuta kirkkomu-
siikkia ei ole tarvinnut tuputtaa, 
nuoretkin ovat niiden syvyyden 
aistineet.

Tirilä oli jo muutamia vuosia 
haaveillut kuoromatkasta Roo-
maan. Asia nousi esille muuta-
massa tapaamisessa piispa Sa-
muel Salmen kanssa.

– Kun meillä oli runsaasti täl-
laiselle matkalle sopivaa musiik-
kia ja piispan ryhmällä omia ta-
paamisia Roomassa, toiveet lok-
sahtivat kohdalleen ja matkan 
suunnittelu käynnistyi.

Roomassa kuoro sai nauttia upe-
an akustiikan esiintymispaikoista ja 
vastaanottavaisesta yleisöstä.

– Oli hienoa olla mukana eku-
meenisessa toiminnassa ja tällä 
tavoin palvella eri kirkkojen lä-
hentymistä ja ystävyyttä.

MINNA KOLISTAJA

Lue piispa Samuel Salmen ja hänen 
seurueensa matkasta Roomaan myös 
sivuilta 2–3

Italiaan matkasi Oulaisten nuorisokuorosta 19 laulajaa, kaksi vanhempaa, säestäjä sekä kuoronjohtaja puolisonsa kanssa. Yhteiskuvaan ehdittiin Trevin suihkulähteellä.

L e i l a  R i s t i l u o ma -T i r i l ä

Kyllä tämä matka 
pääsee ihan 
ikimuistoisten 
matkojen 
kärkisijoille.

Sanna Korpi
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Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 25.2.
Varaukset ja aineistot 

17.2. mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95
Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Terveys ja Hyvinvointi

5x161 mm

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615  
www.caritaslaiset.fi

• 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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe), Oulun seurakuntayhtymä,  Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 31.1. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Hän kertoo 
Kristuksesta, kirkkauden sätei-
lystä.

Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 piispanmessu Oulunsa-
lon kirkosta. Virret: 540, 49, 48, 
452, (451), 576. Synnintunnus-
tus: virsikirjan teksti 712.  
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-

sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena 7.2. 
käynnistyvä Yhteisvastuuke-
räys. Keräyksen kotimaan koh-
teesta kertoo Oulun seurakun-
tien partiotyöstä vastaava San-
na Parkkinen Uusinta ke 3.2. 
kello 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 31.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-

lun pitää lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnasta. Hän kertoo Kris-
tuksesta, kirkkauden säteilystä.
Klo 10 jumalanpalvelus Salois-
ten kirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 31.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 31.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Lapuan tuomiokirkosta. 
Virret:48:1-5; 447; 49; 186:1,4-
6; 543:1,5.
Klo 11 Ortodoksinen liturgia 
Pyhän Kolminaisuuden kated-
raalista, Oulusta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.

Oulun yliopistosairaa-
lan lastenosastolle saa-
pui viime viikon tiistai-
na myöhästynyt "tont-

tulauma". Tuomisinaan heillä oli 
kuntopyörä, sykemittari ja lupaus 
Laulavan Laulurepun konsertista 
osaston väelle. 

– Yhtyeemme Mas Que Nada 
piti joulukuussa Oulujoen kirkos-
sa konsertin, jonka vapaaehtoisil-
la maksuilla nämä kaikki on han-
kittu, 14-henkistä ryhmää paikal-
la edustaneet Anu Salmenkorva 
ja Jari Leviäkangas kertovat. 

– Kuntopyörä on ihan ammat-
tilaistasoa. Siihen rahamme ei-
vät ihan riittäneet, mutta saim-
me hieman apua Fysioline Oy:lta. 
Mikko Keisu Oulun Korusta lah-
joitti siihen päälle vielä sykemit-

Lastenosastolle laulettiin kuntopyörä 

Mas Que Nada -yhtyeen Anu 
Salmenkorva uskaltautui kokeilemaan 
lahjoitettua kuntopyörää. 
Jari Leviäkangas seuraa vieressä.

E l s i  S a l ovaa ra

tarin, Leviäkängas lisää. 
Apulaisosastonhoitaja Lea 

Anttila kertoo, että osastolla on 
paljon nuoria huonepotilaina. 

– Lääkärien ja fysioterapeut-
tien kanssa mietimme, kuinka 
ylläpitää heidän lihaskuntoaan. 
Kuntopyörästä on tässä suuri apu. 

Tämä oli jo toinen kerta, kun 
Mas Que Nada lauloi ja soitti las-
tenosaston hyväksi. Viime vuon-
na tuomisina oli toivottuja jakka-
roita, joilla vanhemmat pääsivät 
istumaan sängyn viereen. 

Sanonta kuuluu, ettei kahta il-
man kolmatta. Tulevatko yhtyeen 
jäsenet vierailulle ensi vuonnakin? 

– Voi olla, jos saamme kirkko-
herra Satu Saarisen kautta vink-
kiä, että jotain kaivataan.

ELSI SALOVAARA
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Muut seurakunnat

Palveluja tarjotaan 

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

To 28.1. klo 19 Rukousilta, Linnar Edesi. Pe 29.1. klo 12 Varttikirkko & 
ruokajakelua, klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 31.1. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint’s club, Pekka Packalén, Juha Pätsi, God’s Bell, aihe: 
”rukoilkaa joka tilassa.” Ke 3.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta.  
To 4.2. klo 19 Lähde-ilta, Henry Lindgren, Eija Soini, Romanilauluryhmä. 
Tervetuloa!

MUUTOT JA ASUNTOJEN
TYHJENNYKSET

P. 0400 801 406
kuljetuskeranen@luukku.com

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen poika on tullut 
etsimään ja pelastamaan.” (Luuk. 19:10)
La 30.1.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna 

Nicole Kari-Koskinen, raamattutunti Anne Heimo. La 6.2. klo 11  sapattijumalanpalvelus, 
saarna Eila Maunu ja raamattutunti Marko Huurre. Salaattilounas jumalanpalvelusten jälkeen. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 30.1. klo 12-16 Naisten lauantai, Raili Harjula, 
Riitta Immonen, Senja Valentin, Ritva Himanka. 
Keskustelua, rukousta, kahvilounas. La 30.1. klo 
18 Valo Cafe. Su 31.1. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Ritva Himanka, Hannu Orava, Vakka. Lasten-
kokoukset ja seimi. Su 31.1. klo 17 International 

Service, in English and Arabic. Ke 3.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Jukka Harjula, Pasi Markkanen, Jouko Annala. To 4.2. klo 12 Päiväpiiri.  
Pe 5.2. – su 7.2. Israel Youth Conference. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 30.1. klo 11-13 Leipää ja evan- 
keliumia. T-C. Ma 1.2. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 2.2. klo 18 Majakka-ilta.
TERVETULOA!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

ISRAEL YOUTH CONFERENSE
Pe 5.2.–su 7.2.2016
Mukana Eliel Fos ja Eric Benson Israelista.

Perjantai 5.2. klo 19 Sapattiateria
Lauantai 6.2. klo 10.30 – 21 Israel konferenssi
Sunnuntai 7.2. klo 11 Jumalanpalvelus

Katso tarkempi ohjelma:
http://www.ohsrk.fi/event/israel-youth-konferenssi/ 
TERvETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17 Veljesliitto.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri. Klo 18 Opiskelijapiste.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu,
klo 13 Kannatusryhmä.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.

Yhdistykset

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

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

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

”Messiaan juurille”, 
raamattutunteja juutalaisista juhlista 
kuukauden 1. tiistaina klo 18.
Purim juhla 2.2. 
Pääsiäinen 1.3. 
Lehtimajajuhla 5.4. 
Helluntai 3.5. 
Rukousta Israelin puolesta.

Oulun seudun Uusheräys ry

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

Herättäjän päivä: su 31.1 klo 10.00 messu Oulujoen kirkossa, Oulujoen-
tie 69 ja seurat Oulujoen pappilassa, Oulujoentie 72, Oulu
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 28.1 klo 18.00 Pattijoen pappilassa,  
su 31.1 klo 15.00 vuosikokous ja seurat Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, 
ti 2.2 klo 18.30 vuosikokous ja seurat Utajärven seurakuntatalossa 
Maallikkopäivät 12.-14.2.2016 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla 
Ylivieskassa
Pe 12.2. klo 18.00 Aloitus ja Jukka Hautala “Kansanopistojen merkitys 
ennen ja nyt” sekä klo 19.00 seurat, La 13.2 klo 9.00 Yrjö Sorvari  
“Hengen köyhyys”, klo 13.00 Matti Nuorala “Me maallikot”, klo 15-
16.30 yhteistä pohdintaa, klo 18.30-20 Sanaa ja veisuuta
Su 14.2. ohjelma jatkuu  Siionin virsien Juhlasunnuntain ohjelman  
mukaan. Osallistujat varaavat majoituksen ja ruokailut 31.1.2016 men-
nessä Opiston Infosta: p. 08 4276 200 tai info@rko.fi. Tarkemmat tiedot 
osoitteessa www.h-y.fi. Tied. Matti Nuorala 040 7796871
Siionin virsien Juhlasunnuntai su 14.2.2016 Ylivieskan kirkossa
klo 10.00 messu, klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Juhlakonsertti.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 28.1. klo 19 Nuortenilta.
Su 31.1. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 3.2. klo 14 Toimintapiiri.

Raamattukussi 29.-30.1. MITÄ HERRAN NIMEEN SISÄLTYY
Rovasti Raimo Kittilä, Myllyojan srk-talo Koivumaantie 2, 
OULU
Pe klo 17 Mihin sinä uskot? klo 17.45 Jumalan nimi? klo 19 
Minä olen elämän leipä. klo 19.45 Minä olen maailman valo. 

20.15 Minä olen portti. klo 21 Iltahartaus.
La klo 10 Alkuhartaus. klo 10.15 Minä olen hyvä paimen. klo 11 Minä olen ylös-
nousemus ja elämä. klo 12.30 Minä olen tie, totuus ja elämä. klo 14.15 Minä olen 
viinipuu. klo 15 Pyhä henki opettaa. klo 15.45 Apostolien opetuksessa. klo 17 
Päätöskeskustelu. Järj. P-Pohjanm. Kansanlähetys ja Oulujoen srk.

Tervetuloa!!! Vapaa pääsy. Ilmoittautuminen ruokailu ja majoitus  
minna.helanen@sekl.fi tai tekstiviesti 044-038 6966.

Su 31.1. klo 11.00
JuMAlANPAlVEluS
kE   3.2. klo 19.00

SANAN JA RukoukSEN IlTA
Su 7.2. klo 11.00

EHToollISJuMAlANAPAlVEluS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tuomiokirkkoseurakun-
nassa aloittaa uusi seniori-
en laulupiiri, kertoo kant-
tori Henna-Mari Sivula. 

Toiminta ei vaadi sitoutumis-
ta, vaan siinä saa käydä omien 
voimiensa ja mahdollisuuksien-
sa mukaan. Jos joku pitää itse-
ään huonona laulajana, hänkin 
on tervetullut. Ennakkoon ei tar-
vitse ilmoittautua.

Yhteislaululle on Sivulan mu-
kaan Suomessa selkeää kysyntää.  

– Laulaminen on yhdessä hen-
gittämistä ja olemista. Piirissä 
pääsee osaksi laulavaa väkeä.

Sivulan mukaan laulupiirissä 
lauletaan vanhoja hengellisiä lau-
luja, kuten virsiä. Kun virsikirjan 
uusi liiteosa ilmestyy, lauletaan 
senkin materiaalia. Laulettavaksi 
otetaan mahdollisesti myös van-
hoja koululauluja. 

Ryhmässä ei Sivulan mukaan 
välttämättä tähdätä esiintymiseen, 
sillä piiri ei ole kuoro. Kuoroissa 
menee paljon aikaa, kun harjoi-
tellaan yksittäisiä ääniä, stemmo-
ja. Senioriryhmässä kaikki laulavat 
samaa melodiaa, ja siksi siinä ehdi-
tään oppia paljon uusia lauluja.

Kevyempi kuin
kuoroharrastus
Seniorien laulupiirin pääsevät 
niin kuorolaulua harrastaneet 
kuin laulamattomatkin, mikäli 
yhteislaulu kiinnostaa. 

– Kenenkään ei tarvitse kokea, 
että ei enää kelpaa laulajaksi vaan 
kaikki saavat tulla laulupiiriin, 
Sivula vakuuttaa.

Kuorossa laulajalta vaaditaan 
enemmän, Sivula sanoo. Jos kuo-
rolaulu ei enää tunnu sopival-
ta vaihtoehdolta tai tuntuu, et-

tä harrastus alkaa olla liian haas-
teellista, on hyvä, että on paikka 
missä voi edelleen laulaa. 

Ikä vaikuttaa Sivulan mukaan 
laulamiseen monella tavalla. Op-
piminen on hitaampaa ja äänikin 
saattaa muuttua. Ikääntyneellä ei 
ole välttämättä myöskään voimia 
lähteä joka kerta harjoituksiin.

Tuirassa laulupiiri
innostaa
Myös Tuiran seurakunnassa toi-
mi vastaavanlainen seniorien lau-
lupiiri. Sivulan mukaan toiminta 
on ollut suosittua.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
seniorien laulupiiri kokoontuu 
ainakin alussa joka toinen viikko 
perjantaisin kello 10–11 Keskus-
tan seurakuntatalossa. 

Piirin vetovastuu on jaettu 
kolmen kanttorin kesken. Kant-
toreiden työparina toimii dia-
koniatyöntekijä. Sivula mukaan 
ryhmässä laululla on päärooli, 
mutta alkuun ja loppuun mah-
tuu myös jutustelua. 

PEKKA HELIN

Seniorien laulupiirissä 
saavat kaikki laulaa

Kenenkään ei 
tarvitse kokea, 
että ei enää 
kelpaa laulajaksi 
vaan kaikki 
saavat tulla 
laulupiiriin.

Henna-Mari Sivula
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Minä pieneksi, Jeesus isoksi
Kirkossa valitaan joka vuosi vuoden pappi. Valitut ovat joskus niin sanottuja julkkis
pastoreita. Huomion saaneiden joukossa on usein myös joissakin erityissä tehtävissä 
ansioituneita. 

Kirkollisessa mediassa myös seurakuntalaisia pyritään huomioimaan eri tavoin. Har
voin hekään ovat ketään aivan tavallisia mattimeikäläisiä. 

Kirkossa pyritään hakemaan näkyvyyttä monin keinoin. Ensi sunnuntain, kyntti
länpäivän teksteistä herää kysymys, haetaanko kirkossa näkyvyyttä kirkolle vai sen 
Herralle?  

Toisinaan seurakunnat valjastavat kuuluisuudet kirkon työhön niin tiiviisti, että he 
palavat loppuun tehtävässään. 

Joskus yksittäiset ihmiset, julkkiksetkin, ehkä sittenkin hakevat mieluiten kirkon 
sisällä näkyvyyttä itselleen – ja tämä kaikki hengellisyyden nimissä. 

Kääntyykö lopulta keinomme saada viestimme informaatiotulvassa kuuluville jopa 
sanomaa vastaan?

Pitäisikö siis omassa elämässä pyöräyttää jotakin ympäri? Minä ja minun saavutuk
seni, minun tulkintani Raamatusta, meidän kirkkomme tai herätysliikkeemme ei ole
kaan keskiössä. 

Kaiken ytimessä on Jeesus Kristus. 
Kristuksesta ja tavasta elää kristittynä apostoli Paavali kirjoittaa kynttilänpäivän luku

kappaleessa näin: ”Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuk
sesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.” (2.Kor. 4:5)

Palvelu ei kuulosta kovin trendikkäältä. Siinä ei etsitä ihailua, kiitosta ja esillä oloa. 
Palvelu voi tarkoittaa konkreettista hyvän tekemistä. Joskus se on myös toisen ihmi
sen rikkinäisyyden ja haavoittuvuuden epämukavuudessa kärsivällistä mukana oloa.

Herkäksi tee sydämeni, että toiset huomaisin, ahdistukset veljieni omikseni tuntisin, 
että huoltaan itkevältä pyyhkisin pois kyynelen, että janon uuvuttaman, toisin maahan 
lähteiden. (VK 439; 3)

SEPPO VILJAMAA
Kalajoen rovastikunnan perheneuvoja

ja Palvelevan puhelimen sihteeri

Sanan aika
Sunnuntai 31.1.2016
Psalmi: Ps. 48:11-15
1. lukukappale: Jes. 52:8-10
2. lukukappale: 2. Kor. 3:18-4:6
Evankeliumi: Luuk. 2:22-33
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2. Kor. 3: 18-4: 6
Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä 
katselemme Herran kirkkautta kuin 
kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden 
kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa 
aikaan Herra, joka on Henki.
    Kun meillä Jumalan armosta on tällainen 
palveluvirka, me emme lannistu. Olemme 
hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi 
petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, 
vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, 
että jokainen omassatunnossaan arvioi meidät 
Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme 
evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, 
jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, 
joiden mielen tämän maailman jumala on 
sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe 
Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää 
valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. 
Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan 
Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän 
on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, 
joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, valaisi itse 
meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, 
joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan 
tuntemaan, ja se levittää valoaan.

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

Kirkollisiin toimituksiin käytetään Oulun seurakunnissa vuosittain 3,5 miljoonaa euroa. 
Vihkihetkiä on järjestetty Oulun tuomiokirkossa vuodesta 2009. Niihin tullessaan pari 
tarvitsee mukaansa vain esteettömyystodistuksen.

Oulussa perheneuvonnassa työskentelee kuusi henkilöä. Heillä on 
vuosittain noin 4 000 tapaamista asiakkaiden kanssa. Toimintaan 
suunnataan tänä vuonna 320 000 euroa.

NELIKYMPPISET MARKO JA SARI tapasi-
vat yhteisten tuttavien kautta kolme vuot-
ta sitten. Ouluun aikanaan opiskelemaan 
muuttaneilla Markolla ja Sarilla oli mo-
lemmilla takanaan kariutunut liitto. 

Kun yhteinen sävel löytyy, he muutta-
vat pian yhteen. Markon, Sarin ja hänen 
10-vuotiaan tyttärensä Jeminan kans-
sa asuu joka toinen viikko myös Markon 
13-vuotias poika Miro. 

NAIMISIIN PARI MENEE maistraatissa, 
koska Marko ei ole kirkon jäsen. He eivät 
myöskään halua suuria juhlia – molem-
mat kun olivat jo pitäneet yhdet sellaiset. 

Sitten Sari huomaa lehdessä ilmoituksen 
tuomiokirkossa järjestettävistä vihkihet-
kistä, ja houkuttelee Markon mukaansa 
hakemaan siellä siunauksen liitolle. 

Liiton siunaaminen ilahduttaa varsin-
kin Sarin uskonnollista mummoa Tyy-
neä. Kun kirkossa tarjotaan kakkukahvit 
vieraille tilaisuuden päätteeksi, siinä on-
kin hyvä hetki julkistaa lähipiirille ilouu-
tinen: perheeseen odotetaan vauvaa!

PIAN UUSPERHEEN ARKI alkaa kuiten-
kin koetella perhettä. Kahden perheen 
toimintamallit kalskahtelevat yhteen ja 
roolit ovat hukassa. Markon työpaikal-

la on päällä jatkuva yt-uhka, mikä osal-
taan luo paineita suhteeseen. Kun yh-
teinen poikavauva syntyy, univelkakin  
koettelee perhettä. 

Marko ja Sari eivät kuitenkaan halua 
luopua yhteisestä tulevaisuudestaan, vaan 
he hakeutuvat yhdessä Oulun seurakun-
tien perheneuvontaan.

MUUTAMAN KUUKAUDEN kestävät 
käynnit auttavat pariskuntaa. Uusia yh-
teisiä sääntöjä on luotu ja roolit lasten 
kasvatuksessa selvitetty. Marko ja Sa-
ri kokevat saaneensa perheneuvonnasta 
uuden alun perheelleen. Perheen nuorim-

Oulussa työskentelee viisi sairaalapastoria. Vanhustyön pastori on myös tuttu näky sairaaloissa. Seurakuntien palkkalistoilla 
on myös kaksi kehitysvammaisten pastoria sekä kuulovammaisten ja näkövammaisten omat diakonit. Näkövammaistyön 
diakoni pyörittää vapaaehtoisrinkiä, joka lukee Rauhan Tervehdyksen äänilehdeksi. 

Oulun seurakuntien kastepäivissä ja kastemessuissa on mahdollista tuoda kastettavaksi myös isompia lapsia.  
Vuonna 2015 Oulussa annettiin 1 984 kastetta.

Kirkollisveroilla tehdään paljon 
hyvää. Moni suomalainen on iloinen 
veronmaksaja ja kirkon jäsen 
nimenomaan sen takia, että haluaa 
tukea paikallisten seurakuntien 
tekemää auttamistyötä. 
Seurakunnat ovatkin läsnä 
yllättävän paljon ihmisten arjessa. 
Jutussa esiintyvä oululaisperhe 
on kuvitteellinen, mutta 
tarinasta löytynee paljon
tuttua meille jokaiselle.
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maisen kastamiseen alun perin kielteises-
ti suhtautunut Marko muuttaa mieltään. 

Mikael Onni Aleksanteri otetaan seu-
rakunnan jäseneksi elokuisena lauantaina 
omalla takapihalla pidetyssä kotikastees-
sa. Juhlaan kutsutaan sukulaisten lisäksi 
myös pariskunnan ystävät. Sarin Tyyne-
mummo ei pääse paikalle, sillä hän on jou-
tunut yllättäen vuodeosastolle.

LOPPUVUODESTA MUMMO joutuu sairaa-
lahoitoon ja näyttää siltä, ettei hän palaa 
enää takaisin kotiin. Sari käy äiteineen kat-
somassa mummoa kaupunginsairaalassa. 

Mummoa käy jututtamassa säännölli-
sesti myös sairaalapastori. Vaikka mum-
mo on elänyt ihmisiksi koko elämänsä, 
lähestyvä kuolema pelottaa. Ja se, miten 
nuoremmat pärjäävät hänen lähdettyään. 
Omaa kotiakin hänellä on ikävä. 

Yhdessä kolmen sukupolven naiset 
osallistuvat osaston jouluhartauteen. Se 

saa heidät kaikki itkemään.
Huononäköinen mummo on tottunut 

kuuntelemaan äänilehtiä ja -kirjoja. Sarin 
äiti vie mummolle sairaalaan hänen ko-
tiosoitteeseensa postissa tulevan levyn, jo-
hon on luettu muun muassa Rauhan Ter-
vehdystä. Toisinaan mummo haluaa kes-
kustella jutuista. Niinpä Sarikin alkaa lu-
kea seurakuntalehteä entistä tarkemmin.

TAMMIKUUSSA MUMMON voimat ehty-
vät. Koska he ovat ainoat paikkakunnalla 
asuvat sukulaiset, Sari hoitaa äitinsä kans-
sa hautajaisten ja perunkirjoituksen järjes-
telyt. Ensimmäiseksi he kävelevät mum-
mon kotiseurakunnan kirkkoherranviras-
toon, jossa sovitaan monia asioita, kuten 
hautajaispäivä.

Hautajaiset vietetään purevassa pakka-
sessa ystävänpäivän alla. Hautaan siunaa-
misen toimittajaksi he ovat toivoneet tutun 
sairaalapastorin. 

Siunaustilaisuuteen valitaan mummon 
lempivirret. Marko on yksi arkunkantajis-
ta, mutta koska suku on pieni, avuksi pyy-
detään myös kaksi seurakunnissa vapaa-
ehtoisina arkunkantajina toimivaa mies-
tä. Sari pitää muistotilaisuudessa puheen, 
vaikka jännittää esiintymistä. 

KEVÄÄLLÄ MIKAELIN KANSSA kotona 
oleva Sari käy aktiivisesti seurakunnan 
perhekerhossa ja vauvamuskarissa. Sinne 
hän ottaa toisinaan mukaan myös Jemi-
nan, joka on laulanut seurakunnan lapsi-
kuorossa jo muutaman vuoden. 

Äitienpäivänä koko perhe menee kirk-
koon katsomaan, kun Jeminan kuoro 
avustaa messussa. Mukaan lähtee myös 
hieman vastahankainen Miro, joka kuiten-
kin löytää kirkosta tutun, samalla luokalla 
olevan Saaran. Marko-isä arvaa jo mitä on 
tulossa, kun näkee nuoret yhdessä hörppi-
mässä kahvia kirkkokahveilla. 

PIAN SAARA ONKIN tuttu näky Markon 
ja Sarin uusperheessä ja tyttökaverin vie-
railuajoista sovitaan yhdessä. Nuoret viet-
tävät paljon aikaa nuorisotalolla ja käyvät 
perjantai-iltaisin Vanhassa pappilassa pi-
dettävässä nuorten pelikahvilassa. 

Saara on menossa seuraavan vuoden ke-
sänä rippileirille ja myös Miro alkaa ehdo-
tella sinne menemistä. Häntä ei ole kastet-
tu lapsena, mutta kirkkoon liittyminen ja 
kaste alkavat tuntua hänestä ”siistiltä ju-
tulta”.  

Kun rippileirikesä lähestyy, Sari ja Mar-
ko pohtivat, missä rippijuhlia vietetään: 
heillä vai Miron äidin luona. Neutraalik-
si maaperäksi he keksivät varata lähistöllä 
sijaitsevan seurakuntatalon juhlia varten. 

Miro saa itse laatia juhlansa vieraslis-
tan ja tuoda sillä tavoin kaksi perhettään 
yhteen. 

ELSI SALOVAARA

Perhekerhot ovat todellisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Koko maassa perhekerhoissa on yli miljoona käyntiä vuodessa.  
Oulussa perhekerhotoimintaan käytetään tänä vuonna 830 000 euroa.

Koko maassa rippikoulun käy vuosittain 84 prosenttia ikäluokasta. Oulussa järjestetään monenlaisia erityisrippikouluja, kuten ratsastusripari ja vael-
lusripari. Seurakuntien tiloja saa Oulussa ilmaiseksi käyttöön kirkollisia perhejuhlia kuten häitä rippijuhlia varten. Tiloihin voi tutustua osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi. 

Oulussa työskentelee viisi sairaalapastoria. Vanhustyön pastori on myös tuttu näky sairaaloissa. Seurakuntien palkkalistoilla 
on myös kaksi kehitysvammaisten pastoria sekä kuulovammaisten ja näkövammaisten omat diakonit. Näkövammaistyön 
diakoni pyörittää vapaaehtoisrinkiä, joka lukee Rauhan Tervehdyksen äänilehdeksi. 

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k /  Pe k ka Vas a n t o la ,  a r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra ,  F r e e ima g e s

Hautauspalveluihin on varattu tälle vuodelle Oulussa 2,1 miljoona euroa. 
Erilaisina maksuina saadaan noin 450 000 euroa ja myös valtio antaa tukea 
hautausmaiden ylläpitoon.
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Suositut kaupunkiseurat 
saavat jatkoa 

Menot Oulun seurakunnissa 28.1.–4.2.2016

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 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  , p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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. , p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, 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 (virkavapaalla)
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
 Johanna Kari, 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. , p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Viime syksynä Ou-
lussa aloitetut kau-
punkiseurat sai-
vat ilahtuneen 

vastaanoton ja runsaasti 
seurakansaa, siis tavallisia 
oululaisia, liikkeelle. 

Nyt seurat jatkuvat 
Haukiputaalla, Kiimingis-
sä, Tuirassa sekä Tuomio-
kirkkoseurakunnassa. Ai-
heita ei ole mietitty tur-
han ryppyotsaisesti, mut-
ta kaupunkiseuratkin nou-
dattavat seurojen perinteis-
tä muotoa: lyhyet puheet ja 
laulut vuorottelevat, seura-
puhujina on usein maallik-
koja.

Haukiputaan Kellon 
seurakuntakodilla järjeste-
tään Pelimanniseurat kes-
kiviikkona 3.2. kello 18. 
Seuraillassa lauletaan vir-
siä ja hengellisiä lauluja Iin 
laulupelimannien säestämä 
ja Kellon Marttojen kahvit-
tamana.  

Seurapuhujina ovat pas-
tori Päivi Jussila, rovas-

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Atte Aake Sa-
kari Kaivosoja, Joonas Fred-
rik Käkilehto.
Haukipudas: Eemil Alvari Ho-
lappa, Iina Kaarina Hannula, 
Lenni Jaakko Viljami Brandt.
Karjasilta: Ilona Aurora Skye 
Allan, Aava Isabel Kaarlejär-
vi, Seela Minea Korkiakoski, 
Amanda Maaria Kuisma, Aar-
ni Jalmari Lepistö, Oma Silva 
Helena Pohjanheimo, Tuukka 
Pauli Johannes Pulkkinen, Li-
lian Frida Esteri Viitala, Mati-
as Jaakko Markus Visuri, Ali-
sa Adalmina Wallenius.
Kiiminki: Felicia Elvialina Va-
lentina Bergbacka, Iiris Vella-
mo Lohi.
Oulujoki: Eeli Valtteri Kaasa-
lainen, Matilda Emilia Kaisto, 
Siiri Hilda Marika Kokko, Va-
namo Anna Katriina Lohi, Ei-
no Juhani Tastula.
Oulunsalo: Lumi Alina Aitto-
oja, Niklas Juho Vihtori Ha-

verinen, Jaakko Matti Kalevi 
Keränen, Elmo Iisakki Lääk-
kö, Ella Briana Sofia Matjus-
si, Salli Brita Adelia Matjus-
si, Väinö Veli Johannes Pirt-
tikoski, Ennea Milka Evelia 
Ruotsalainen. 
Tuira: Emilia Liisa Anneli Ka-
jaus, Urho Edvard Kauppila, 
Kim Hannunpoika Kolehmai-
nen, Kristiina Adele Johanna 
Kolehmainen, Silja Adalmii-
na Konttila, Iida Amalia Lasa-
nen, Julius Aaron Oliver Nis-
kakangas, Elina Anja Inke-
ri Rönty, Aaron Niklas Syvä-
järvi, Viljo Anton Vartiainen, 
Feeti Tyrsky Jooa Wiander, 
Anna Aurora Yli-Olli.

Vihityt
Tuomiokirkko: Joel Mikael 
Lukka ja Emmi Anniina Tark-
konen.
Karjasilta: Pekka Veikko Sa-
muli Pohjanheimo ja Maiju 
Susanna Torvinen.

Kiiminki: Kauko Kalervo Saa-
rikoski ja Meeri Helena Kan-
niainen.
Oulujoki: Matti Sakari Mus-
tonen ja Riikka Hanna Emi-
lia Hartikainen, Henri Mati-
as Vähäkangas ja Jaana An-
neli Kivelä.
Tuira: Pasi Antero Turunen ja 
Piritta Anneli  Nikkinen, Ma-
tias Juhani Jaskari ja Heidi 
Susanna Kauppila.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Reijo Juhani 
Körkkö 69, Lea Sinikka Litma-
nen 87, Helvi Kyllikki Mikke-
lä 85, Salme Josefiina Vimpa-
ri 83, Aino Helena Ketola 96.
Haukipudas: Eino Jorma Vai-
nio 83, Vieno Esteri Kaltaka-
ri 83, Paavo Erik Vedman 72.
Karjasilta: Aune Marjatta 
Hurskainen 87, Kuuno Kallas 
Härkönen 97, Anneli Mart-
ta Kaketti 58, Reino Antero 
Määttä 74.

Kiiminki: Eero Jooseppi Pa-
so 80.
Oulujoki: Lauri Teuvo Hilli 
74, Ilkka Juhani Janhunen 62.
Oulunsalo: Terttu Maija-Lii-
sa Helanen 75.
Tuira: Eino Sakari Haapo-
la 81, Eila Annikki Kalliosaa-
ri 68, Sirkka Annikki Kan-
niainen 86, Otto Iisak Ka-
ri 83, Saima Kyllikki Koske-
la 85, Soini Tellervo Heikkilä 
90, Salme Anneli Nissilä 68, 
Heikki Johannes Polojärvi 65, 
Kerttu Anna Heleena Säävä-
lä 88.

ti Pentti Huhtinen, seura-
kunnan vapaaehtoistyön-
tekijä Johanna Kosunen ja 
pastori Jari Flink.

Kauhea laulukin
kiinnostaa
Sama hengellinen laulu voi 
olla toiselle kaunis ja toi-
selle kauhea. Näitä helmiä, 
jotka aiheuttavat väristyk-
siä ihastuksesta tai pako-
kauhusta kuullaan Kau-
neimmat ja kauheimmat 

hengelliset laulut -seurois-
sa Pyhän Tuomaan kirkol-
la lauantaina 13.2. kello 17.  

Seurat juontavat pasto-
ri Petteri Tuulos ja kant-
tori Anu Arvola-Greus. 
Seuravieraat voivat ehdot-
taa ja kertoa tarinansa it-
selle kauniista tai kauheas-
ta hengellisestä laulusta. 

Oman tarinan ja mu-
siikkiehdotuksen voi lä-
hettää myös etukäteen Anu 
Arvola-Greusille, anu.ar-

Oulunsalon seura-
kunnassa on piis-
pantarkastus 29.–
31. tammikuuta ja 

Haukiputaan seurakunnas-
sa 12.–14. helmikuuta.

Oulunsalossa piispa Sa-
muel Salmi vierailee per-

jantaina seurueineen muun 
muassa Pitkäkankaan kou-
lulla ja tekee yritysvierailun 
ympäristöteknologiayhtiö 
Proventiaan.

Piispantarkastusväki juo 
päiväkahvit Kyläkamarissa 
kello 14. Kello 16.30 Salmi 

vierailee Oulunsalon Rau-
hanyhdistyksellä. 

Sunnuntaina piispantar-
kastuksen ohjelmassa on 
messu ja sen jälkeen ylei-
nen piispantarkastus kir-
kossa. Tarkastus päättyy 
lounaaseen.

Piispantarkastuksilla on 
pitkä perinne kirkon his-
toriassa. Piispantarkastuk-
sessa käsitellään esimerkik-
si seurakunnan toimintaa, 
työn ja työyhteisön kehittä-
mistä sekä hallintoa ja ta-
loutta.

Kaksi piispantarkastusta 
Oulussa piakkoin

I i n  L au lu p e l ima nn i t

vola-greus@evl.fi. 
Lisäksi Kiimingissä 

Vanhan koulun Montin-sa-
lissa vietetään Kaiken kan-
san seuroja torstaina 4.2. 
kello 18. 

Keskustan seurakun-
tatalolle kutsutaan entisiä 
nuoria sunnuntaina 28.2. 
kello 16 Entisten rippikou-
lulaisten seuroihin. 

Seuratempauksien tar-
koituksena on elvyttää ja 
pitää yllä seuraperinnettä. 

A
rkisto
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
28.1. ja 4.2. klo 12 Vanha 
pappila.
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 28.1. ja to 4.2. klo 13  
Vanha pappila. Kahvirahal-
la tuemme Emma Holmströ-
min työtä Kambodzassa. Ter-
vetuloa uudet ja vanhat!
Hiljaisuuden rukoushetki to 
28.1. ja to 4.2. klo 18  Keskus-
tan srk-talo. 
Ompeluseurat to 28.1. klo 19 
Intiön srk-koti.
Sana elää pe 29.1. klo 18 
Vanha pappila. Raamattu- ja 
rukousilta. 
Aamupiiri la 30.1. klo 10  
Vanha pappila.   
Messu su 31.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki ja urkurina Péter 
Marosvári. Rippikoululaisten 
ja vanhempien kutsumessu. 
Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. 
Kotiehtoollinen su 31.1. klo 
12. Ehtoollinen on tarkoi-
tettu nautittavaksi seura-
kunnan yhteisessä messussa. 
Jos seurakuntalaisen on vai-
kea sairauden vuoksi osallis-
tua kirkossa toimitettavaan 
ehtoolliseen, hän voi pyytää 
kotiin yksityisen ehtoollisen. 
Kaunis vanha tapa on vie-
dä ehtoollista koteihin sun-
nuntaina messun jälkeen. 
Pappi ja diakoniatyöntekijä 
ovat valmiita tulemaan koti-
käynnille esim. su 31.1., 14.2., 

20.3., 24.4. ja 29.5. tai sopi-
muksen mukaan. Ehtoollises-
ta voi sopia Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan päivystä-
vän papin kanssa p. 044 7884 
072 ma–to 10–14. 
Kynttilänpäivän kummi-
kirkko su 31.1. klo 17 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Salla 
Autere ja kanttori Péter Ma-
rosvári.
Raamattupiiri ti 2.2. klo 19 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys.  
Raamattupiiri ke 3.2. klo 17 
Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 3.2. klo 
18  Vanha pappila. Ari-Pek-
ka Metso. 
Raamattupiiri to 4.2. klo 15 
Intiön srk-koti. Mukana Urpo 
Luokkala. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 12.30 Intiön srk-koti. Tu-
le kahvikupposen, hartau-
den, keskustelun ja pienen 
ohjelman äärelle. 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
ja 4.2. klo 10.30  Heinätorin 
srk-talo. Kaikille eläkeläisil-
le avoin kerho. Lisätiet. Kai-
sa Jaakkola, p. 040 7304 117. 
Lenkkiryhmä to 28.1. klo 18  
Keskustan srk-talo. Lisätie-
toja Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.
Silmukka käsityöpiiri ke 3.2. 
klo 10 Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Nuorisotyön päivystys ke 
3.2. klo 15  Keskustan srk-ta-
lo. Mahdollisuus vaihtaa live-
nä kuulumisia nuorisotyön-
ohjaajan kanssa. Lisät. Mono 

Kuoppala, p. 040 5747 124 tai 
Käkkärä Kärkkäinen, p. 040 
5747 183.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit to 
28.1. ja 4.2. klo  9  Keskustan 
srk-talo. Päihde ja kriminaa-
lityön diakonin aamukahavi 
tilaisuus. 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 30.1. klo 18  Keskustan srk-
talo. Kahvilaan ovat tervetul-
leita niin uudet kuin vanhat 
oululaiset sekä ohikulkumat-
kalla olevat. Lisät. lähetyssih-
teeri Anneli Nieminen, p. 040 
5747 105 tai Oulunsalon seu-
rakunnan lähetyssihteeri,  
p. 044 5760 019. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
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

sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17. 
Diakonian aamu ti 2.2. klo 
9 Keskustan srk-talo. Työttö-
mien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala ja kaiken-
ikäisten juttutupa. Aamupa-
la tarjolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 3.2. klo 12 Hei-
nätorin srk-talo. Työttömi-
en ja vähävaraisten ruokailu, 
hinta 2 €.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
28.1. ja to 4.2. klo 10  Kes-
kustan srk-talo. Lisätietoja 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757. 
Tupa alakoululaisille to 
28.1., ti 2.2. ja to 4.2. klo 
12.30  Keskustan srk-talo. 
Tupa tekemiselle, tuumai-

lulle ja toisten tapaamiselle. 
Lisät. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Perhekahvila Pirpana ma 
1.2. klo 10  Intiön srk-ko-
ti. Perhekahvilassa voit ha-
lutessasi vain piipahtaa het-
kisen tai viettää yhdessä 
toisten kanssa koko yhtei-
sen ajan. Lisät. Tea Lakkala,  
p. 050 5207 757. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk   ma 1.2. klo 17.30 In-
tiön srk-koti. 
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
1.2. klo 18  Kansainvälinen 
koulu. 
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 1.2. 
klo 18. Heinätorin srk-talo. 
Ennakkoilmoittautuminen. 
Vapaita paikkoja voi kysyä 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779.
Heinäpään perhekerho ti 
2.2. klo 10  Heinätorin srk-ta-
lo. Lisät. Tea Lakkala, p. 050 
5207 757. 
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 2.2. klo 
17.30  Heinätorin srk-talo. En-
nakkoilmoittautuminen. Va-
paita paikkoja voi kysyä  Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Liikuntakerho 1.–3.-lk   ke 
3.2. klo 16 Myllytullin koulu.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöil-
le ja pojille ke 3.2. klo 17.30  
Keskustan srk-talo. 

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 29.1. 
klo 10 Keskustan srk-talo. Ks. 
ilmoitus alta.
Kynttiläkonsertti su 31.1. klo 
15 Vanha pappila. Ks. ilmoi-
tus alta.

Elämäniloa
voimaantumiskurssi omaishoitajille
9.–11.2. Lämsänjärven leirikeskuksessa. 
Kurssi omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on 
päättynyt hoidettavan kuolemaan. 
Kurssi sisältää alustuksia, keskustelua, iloa ja vertais-
tukea turvallisessa ryhmässä. Kurssi pidetään päivä-
kurssina klo 9–15. Kurssin aikataulu: 9.–11.2.,  
15.–17.3. ja 21.–22.4. Hinta 90 € sisältää aamukahvit, 
ruokailut ja ohjelman. 
Kurssille voi hakea hakulomakkeella, jonka saat 
Paulalta tai Astalta. Yhteydenotot Paula Mikkoselle, 
p. 040 7235 880 ja Asta Leinoselle, p. 040 5747 157. 
Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.

Kaupunkiseurat helmikuussa
Ke 3.2. kello 18.30 Pelimanniseurat Kellon seurakun-
takodissa (Kylätie 8) Haukiputaalla. Iin laulupeliman-
nit säestämässä virsiä sekä hengellisiä lauluja. Puhujat: 
Päivi Jussila, Pentti Huhtinen, Johanna Kosunen 
ja Jari Flink. Yhteistyössä mukana Kellon Martat.

To 4.2. kello 18 Kaiken kansan seurat Kiimingissä 
Vanhan koulun Montin-salissa (Kirkonniementie 6), 
Seija Helomaa. 

La 13.2. kello 17 Kauneimpien ja kauheimpien 
hengellisten laulujen seurat Pyhän Tuomaan 
kirkolla (Mielikintie 3). Petteri Tuulos, 
kanttori Anu Arvola-Greus.

Su 28.2. klo 16 Entisten rippikoululaisten seurat 
Keskustan seurakuntatalon Iso seurakuntasali. 

Kynttiläkonsertti 
sunnuntaina 31.1. klo 15 Vanhassa pappilassa

Aila Knihtilä laulu
Jaana Sariola huilu

Maija Tynkkynen virginaali ja piano
Kahvitarjoilu

Liput 12 euroa

Järjestää:  
Oulun Zontakerho I

Elossa-kahavila 
perjantaina 29.1. klo 19 Keskustan srk-talossa. 
Kaikille avoin yhteinen perjantai-illan kahavila Oulun 
keskustassa. Kahavilassa tajolla teetä, kahvia ja pien-
tä syötävää. Ohjelmassa kahavila porinoita, illanvieras 
/ vieraat ja lyhyt hartaus.

Nuorten kahavila 
lauantaina 30.1. klo 14  
Keskustan srk-talossa. 
Eikö lauantaina ole mitään 
tekemistä? Käy kahavilla! 
Toive on kuultu: aloitamme 
uutena nuorten kahavilan 
Monitoimisalissa. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi
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Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Pyhäkoulu su 31.1. klo 12 
Kirkkopirtissä.
 

Harrastukset ja kerhot
Poikakuoron junnukuoro 
uusille laulajille (n. 7–10-v.) 
aloittaa to 4.2. klo 16.30–17 
Olli Heikkilän johdolla seura-
kuntakeskuksessa. Kuoros-
ta voi kysellä olli.heikkila@
gmail.com tai Jarkko-kant-
torilta, p. 0400 487 187.
Juttunurkka ma 1.2. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. 
Naisten kasvuryhmä ti 2.2. 
klo 13 Jäälin kappelissa.

Mielenterveyskahvila 

taalaisille. Lisätietoja Pekka 
Rintamäki, p. 040 5436 960 
ja Tarja Kainulainen, p. 040 
8245 861. Leirikirje lähete-
tään osallistujille. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-

Nuorten Yökahvila pe 5.2. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtissä.
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 1.2. klo 18–
20 Suvelassa. Klo 18 lähde-
tään lenkille, sitten saunaan. 
Pientä iltapalaa tarjolla. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 30.1. klo 
18 Sävelten voimaa -musiik-
ki-ilta, Kiimingin Ry, Aarne 
Mikkonen su 31.1. klo 17 seu-
rat ry:llä, Heikki Saarikoski, 
Tauno Kujala. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 7.2. klo 18 Mon-
tin-salissa, Matti Rahja.

Menot Oulun seurakunnissa 28.1.–4.2.2016

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
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
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 31.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Elisa Happonen, 
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 31.1. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Tuomo Nikkolan 
säveltämänä Jäälin messu-
na. Toimittaa Harri Isopah-
kala, Jarkko Metsänheimo, 
avustaa Elisa Happonen, Sa-
takielet-tyttökuoro joht. Ul-
la Metsänheimo.
Raamattupiiri to 4.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri ti 2.2. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 1.2. klo 11–
12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 1.2. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Kivi-
tie 1 E (käynti pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 31.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustajaa Pekka Mus-
takallio, kanttorina Hannu 
Niemelä. Päiväkerholaiset 
laulavat.
Rukouspiiri to 28.1. ja 4.2. 
klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 3.2. klo 18 
srk-keskuksessa.
Pelimanniseurat ke 3.2. klo 
18.30 Kellon srk-kodilla. Iin 
laulupelimannien säestämä 
virsien ja hengellisten lau-
lujen seurailta. Puhujat Päivi 
Jussila, Pentti Huhtinen, Jo-
hanna Kosunen ja Jari Flink. 
Musiikkia, kahvia, rupattelua 
ja hyvää tunnelmaa.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 28.1. klo 13 srk-kes-
kuksessa ja to 28.1. klo 13 
Kellon srk-kodilla. 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
1.2. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla.
Verkko ja vempain -tunti ti 
2.2. klo 14 srk-keskuksessa. 
Ohjausta kännykän ja tieto-
koneen käyttöön. Oma laite 
mukaan. Ohjaajana Erwin Fi-
scher.

Lapset ja lapsiperheet
Hiihtolomaleiri 10–14-v ty-
töille ja pojille 7.–9.3. Isol-
laniemellä. Ilm. 11.1.–15.2. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Lei-
rimaksu 26 €. Leiri on tarkoi-
tettu ensisijaisesti haukipu-

koilmoittautumista ei tarvi-
ta. Huom. kaupan ylijäämä-
ruokaa ei jaeta aamupuuron 
yhteydessä. Ruoka-apua tar-
vitsevat voivat ottaa yhteyt-
tä Johanna Kerolaan, p. 045 
1393 993. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 31.1. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: ompe-
luseurat pe 29.1. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 31.1. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: nuortenilta 
la 30.1. klo 19 ry:llä, seurat 
su 31.1. klo 17 ry:llä.

PÄIVÄKERHO 70 VUOTTA! 

Kynttilänpäivän perhemessu 
sunnuntaina 31.1. klo 10 Haukiputaan kirkossa. 
Päiväkerholaiset laulavat. Messun jälkeen srk-
keskuksessa tarjotaan lounas, jonka jälkeen laulamme 
yhdessä uusia ja vanhoja kerholauluja. Srk-keskuksessa 
on päiväkerhon näyttely. Lämpimästi tervetuloa kaikki 
pienet, isot, entiset ja nykyiset päiväkerholaiset, 
toivottaa varhaiskasvatuksen väki. 

Koulun jälkeen 
Tuvalle torstaisin! 
Tupa on torstaisin 4.2. alkaen klo 14–16 Wirkkulassa 
järjestettävää koulun jälkeistä toimintaa ja tarkoitettu 
alakouluikäisille tytöille ja pojille. Tuvassa voit 
viettää aikaa tehden läksyjä, leikkien, pelaten ja 
pientä välipalaa syöden. Tupaan ei tarvitse etukäteen 
ilmoittautua ja se on maksutonta toimintaa. 
Lisätietoja Elisa Manninen p. 050 5133 225. 

la koululla. Vakkurilan kerho 
on muuttanut pihan toiseen 
reunaan Wirkkulaan! Otat-
han huomioon, että Wirk-
kulan edustalla ei ole park-
kipaikkoja, vaan voit jät-
tää autosi kirkon parkkipai-
kalle. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten yhteinen kerho, 
johon voi tulla ilman ilmoit-

tautumista, silloin kun itselle 
sopii. Kerhossa hiljennytään 
pieneen hartaushetkeen, 
kahvitellaan, lauletaan, leiki-
tään ja askarrellaan. Lisätie-
toja p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 1.2. klo 9.50 aamu-
hartaus, klo 10 tarjolla puu-
roa, leipää ja kahvia. Aamu-
pala on maksuton, halutes-
saan voi antaa vapaaehtoi-
sen maksun. Syönnin jälkeen 
Aamupuuro-akatemiassa ai-
heena Ole oma itsesi, keskus-
telua alustaa Raili Ojalehto. 
Kokoontuminen päättyy vii-
meistään klo 11.30. Ennak-

Yhteisvastuuhiihto 
su 28.2. klo 12.15–13.15 koko perheen talvitapahtu-
man yhteydessä. Lähtö Jäälin majalta klo 12.15, jon-
ka jälkeen hiihdetään noin kilometrin mittaista la-
tua omaan tahtiin. Hiihtäjä hankkii etukäteen itsel-
leen ”sponsoreita”, joiden kanssa sopii kierrosmaksun 
tai ”könttäsumman”. Hiihtäjä huolehtii hiihtonsa jäl-
keen tiedon kierrosten määrästä sponsoreille, jonka 
mukaan sponsori maksaa sopimansa summan. Kerät-
tyään maksut hiihtäjä suorittaa ne kirkkoherranviras-
toon. Esimerkiksi: Jos sponsori on luvannut 1€ / kierros 
ja hiihtäjä hiihtää 10 kierrosta, sponsori maksaa 10 € 
hiihtäjälle. Sponsorit voivat ol-
la yksityisiä henkilöitä tai yri-
tyksiä. Tuotto menee Yhteis-
vastuukeräykseen.  Tiedus-
telut, ilmoittautumiset hiih-
täjäksi ja sponsorilistat saa 
Seija Lommalta 040 579 
3247 tai seija.lomma @
evl.fi. Tapahtumaa jär-
jestämässä Lions Club 
Jääli, Jäälin asukasyh-
distys ja Kiimingin 
seurakunta.

Eläkeläisten musiikkipiirin 
kevätkauden ensimmäinen 

kokoontuminen 
torstaina 4.2. klo 13 

seurakuntakeskuksen monitoimisalissa. 

Musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja perehdytään 
musiikkiin mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri 
ei ole kuoro. Vetäjänä kanttori Hannu Niemelä.

Laskiaissunnuntain iloinen 

perhetapahtuma 
7.2.  seurakuntakeskuksessa
Klo 10 perhemessu Kiimingin kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas seurakuntakeskuksessa, 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. 
Ilmaista tekemistä, mm. kasvomaalausta, ulkorasteja 
sekä jonglöörauspiste. Arpajaiset ja onnenpyörä, tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.
Klo 12.30 esiintyy Taika-Petteri mukanaan Jakke-jää-
karhu sekä uusi Leijona-kaveri. Taika-Petteri on tuttu 
myös lasten TV-kanavalta!

A
rkisto / K

atja K
iiskin

en

Edellisen kirkkovuoden aikana 
kastettujen lasten nimellä 
varustetut sydänlehdet 
ovat noudettavissa 
Kirkkoherranvirastosta 
(os. Kirkonniementie 6) 
helmikuun ajan.

K
irko

n ku
vap

an
kki / Ella H

u
o

vin
en
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 31.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Satu 
Kreivi-Palosaari, Jenni Kos-
kenkorva ja Esa Arbelius, 
kanttorina Juha Soranta. 
Rippikoulusunnuntai. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Perhemessu, muskarikirkko 
su 31.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Messu su 31.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Tiina Siloaho, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Rippikoulusun-
nuntai. 
Messu su 31.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Juha Soranta. 
Kappelimessu su 31.1. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Juha Kivirasi, kanttori-
na Riitta Piippo. Rippikoulu-
sunnuntai. Kolehti nimikko-
lähettien Riitta ja Olavi Hei-
non työhön Tansaniassa Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Varikkomessu su 7.2. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Liisa Karku-
lehto.

Hengelliset tilaisuudet
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 2.2. klo 13, Kastellin 
kirkko.
Raamattupiiri ke 3.2. ja ke 
10.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 4.2. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: kirkkoseurat ti 2.2. klo 
19, Karjasillan kirkko. Puhu-
jina Olavi Voittonen ja Pent-
ti Eskola.
Ompeluseurat to 28.1. klo 
18 Kaukovainion kappeli, pe 
29.1. klo 19 Maikkulan kap-
peli, pe 5.2. klo 18 Kastellin 
kirkko, pe 5.2. klo 18.30 Py-
hän Andreaan kirkko.
Hanna rukousryhmä to 28.1. 
klo 18 Kastellin kirkon pappi-
lan kamarissa. Ryhmän vetä-
jänä toimii Mari Vakkilainen, 
p. 050 3035 243. 
Majakkailta pe 29.1. klo 18  
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 

ilmoitus.
Lähetyspiiri ti 2.2. klo 17.30 
Kaukovainion kappeli.  

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 28.1. klo 13 Kastellin 
kirkko,  to 4.2. klo 13 Karja-
sillan kirkko.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 1.2. klo 13 Karjasillan 
kirkko. 
Kulttuurikerho ma 1.2. klo 
14 Caritas-sali, Kapellimes-
tarintie 2. Juonnettu J.L. Ru-
nebergin virsien yhteislaulu-
tilaisuus. Kaarina Jaakkola, 

virret säestää Taina Voutilai-
nen. Kerho on avoin kaikille 
aiheesta kiinnostuneille.
Diakoniaryhmä ti 2.2. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro  to 28.1. ja to 
4.2.  klo 9 Kaukovainion kap-
peli,  pe 29.1. ja pe 5.2. klo  9 
Pyhän Andreaan kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 28.1. ja 
to 4.2. klo 13 Kastellin kirkon 
pappilan päiväkerhotilassa.

"Nosta katse avaralle" 
- runoilta J.L. Runebergin lyriikasta 

sunnuntaina 7.2. klo 18 Kastellin kirkossa.

On se aika vuodesta! On Runebergin aika! 
Tiedossa lukuteatteria ja runoesityksiä! 

Kaikkea mielenkiintoista, tuttua ja outoa! 
Tervetuloa ihmettelemään, nauttimaan ja 

kuuntelemaan! Mukana ovat Juho Sarkamo, 
Hilkka Patja, Maija Karppinen ja 

Juha Vähäkangas. Kanttorina Ilkka Järviö.
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 

Yhteisvastuukeräykseen! Vapaa pääsy!

A
ila V

altavaara

Toimintaa lapsille 
ja lapsiperheille 

Perhekerhot 
ma 9–11 perhetupa Karjasillan kirkko (Nokelantie 39)
ti 10–11.30 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
ke 9.30–11 Maikkulan kappeli (Kangaskontiontie 9)
 Kastellin kirkko (Töllintie 38)
 Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6)
 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)

Pyhäkoulut
su klo 10 LähetysSeikkailuPyhis 
Kastellin kirkko messun yhteydessä 
su klo 15–16.30  LuontoPyhis 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus (Hiihtomajantie 2) 
ke klo 9.30–10.15 PuistoPyhis 
Metsokangas keskus- eli kotimetsän leikkipuisto
 (3.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 25.5.)
NettiPyhis www.oulunseurakunnat.fi/nettipyhis

Päiväkerhot
ti ja pe klo 9–11.30 Karjasillan kirkko
ma ja to klo 9–11.30 (2) Pyhän Andreaan kirkko 
ma ja to klo 12.45–15.15 Pyhän Andreaan kirkko 
ti ja pe klo 9–11.30 Pyhän Andreaan kirkko 
ma ja to klo 9–11.30 Maikkulan kappeli
ti ja to klo 23–15.30 Kastellin kirkko 

Helmimuskarit
maanantai
klo 10–10.30 Pyhän Andreaan kirkko TaaperoHelmet 
klo 10.45–11.15 Pyhän Andreaan kirkko VauvaHelmet 
tiistai
klo 17.15–18 Pyhän Andreaan kirkko PerheenHelmet I               
klo 18.15–19 Pyhän Andreaan kirkko Perheenhelmet II 
klo 10–10.30 Kastellin kirkko  PientenHelmet 
torstai 
klo 17.15–18 Kastellin kirkko PerheenHelmet I          
klo 18.15–19 Kastellin kirkko Perheenhelmet           
         
Lisätietoja:
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, p. 040 5747 108
marjaana.lassi@evl.fi,
lapsi-ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi, 
Facebook-sivu Karjasillan seurakunnan varhaiskasvatus,
www.oulunseurakunnat.fi

Perhemessu, 
muskarikirkko 

sunnuntaina 31.1. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Toimittaa Maija Hyvönen, avustavat Erja Järvi, 
Paula Rosbacka, Kati Parviainen ja Sanna Pitkänen, 

kanttorina Ilkka Järviö. Rippikoulusunnuntai. 
Vietämme Kynttilänpäivän messua laulamalla pää-

osin muskarimusiikkia ja lasten virsiä. Messuun olem-
me kutsuneet myös seurakunnan rippikoululaisia van-

hempineen. Messun jälkeen kirkkokahvit.

Järjestää Karjasillan seurakunta

Arvostettuna kitaristina 
tunnettu Jarkka Rissanen ja 

laulaja-lauluntekijä Dave Forestfield 

GOSPEL-
KONSERTTI

maanantaina 1.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Ohjelma 10 euroa.

P
ekka M

äkin
en

GOSPEL-
KONSERTTI
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 31.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, saarna Sauli Typ-
pö, avustavat Pentti Kortes-
luoma ja Heikki Pesämaa, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Herättäjän kirkkopyhä. 
Seurat Oulujoen pappilassa 
messun jälkeen. 
Messu su 31.1. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko.  Toimittaa Sanna Komu-
lainen, kanttorina Leo Rahko. 
Raamattukurssi 29.–30.1. 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Tilaisuus alkaa klo 29.1. 
klo 17. Mukana Raimo Kittilä.

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 29.1. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  
Porinakerho ma 1.2. 
klo 10 Vanhus-
tentalon kerho-
huone, Meije-
rinranta Ylikii-
minki.  
Eläkeläisten 
kerho ma 1.2. 
klo 12 Sangin-
suun seurakunta-
koti.  
Eläkeläisten kerho ma 
1.2. klo 13 Hintan seurakun-
tatalo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.2. klo 18 Myllyojan seu-
rakuntatalo.

Aikuisten 
kuntopiiri 

ke 3.2. klo 17 
Hintan 

seurakuntatalo. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 28.1.–4.2.2016

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.2. klo 18.30 Oulujoen 
pappila.  
Eläkeläiskerho ti 2.2. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

Fransupiiri ti 2.2. klo 
17 Myllyojan seu-

rakuntatalo.  
Aikuisten 
kuntopiiri ke 
3.2. klo 17 
Hintan seura-
kuntatalo. 

Torstaikerho 
to 4.2. klo 11 Yli-

Iin seurakuntatalo.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Piispanmessu su 31.1. klo 
10 Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa piispa Samuel Sal-
mi, saarna Petri Satomaa, 
avustavat Jukka Joensuu 
ja Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara 
ja Eeva Maija Sorvari, kirk-
koväärti Tytti Hyvärinen, 
Uusi Ääni, lapsi- ja poika-
kuoro, Essi Lievetmursu 
sello, Radio Dei. 

Hartaus ke 3.2. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Jukka Joen-
suu, Eeva Maija Sorvari. 
Seurakuntakerho 4.2. klo 11 
toimitalolla. Marika Huttu, 
Pirjo Mäntyvaara.
Hartaus to 4.2. klo 11.30 Tep-
polassa, Petri Satomaa, Eeva 
Maija Sorvari. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
1.2. klo 9.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalossa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 4.2. klo 
9 seurakunnan Toimitalossa. 
Repun perhekerho to 4.2. 
klo 9. 
Lapsiparkki to 4.2. klo 12.30–
15 Varjakan kylätalossa. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 30.1. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalossa. 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 joko p. 040 7033 
690 tai käymällä paikan päällä 
samaan aikaan Myllyojan seu-
rakuntatalossa, Koivumaantie 
2. Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 1.2. klo 
10.30–12 Myllyojan seurakun-
tatalo Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on maksu-
ton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.

Tule mukaan neulomaan 

kastesukkia 
Oulujoen seurakunnan kastettaville! 

Sukkaohjeet ja langat sekä lisätietoa saat 
vs. lähetyssihteeri Anu Luokkalalta,

p. 044 3161 459.

K
irko
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Koululaisten kerhot 
jatkuvat 18.–22.1. Kerhojen kokoontumisajat ovat 
samat kuin syksyllä. Torstain musiikkikerho muuttuu 
musiikkipiirustus-kerhoksi. Vetäjänä on Kirsi Järvelin. 
Repun kerhot kokoontuvat seuraavasti:
Ma klo 12–14.30 Varkkari alakouluikäisille
Ma klo 17–18.30 Matka maailman ympäri -kerho …
alakouluikäisille.
Ti klo 13–14.30 askartelukerho 6–9-vuotiaille
Ti Klo 15–16.30 askartelukerho 10–13-vuotiaille
Ke klo 16–17.30 kokki- ja puuhakerho 2.–5.-lk:lle
To klo 15–16 Musiikkipiirustuskerho alakouluikäisille
To klo 16–17 tyttökerho 3.–6.-luokkalaisille
To klo 18–19.30 lautapelikerho 2.–6.-luokkalaisille
Toimitalolta kokoontuu:
Ti klo 17.30–19 kokkipuuhakerho 2.–5.-luokkalaisille
Niemenrannassa kokoontuu:
Ti klo 16–17 toimintaliikuntakerho alakoululaisille
Salonpään koululla kokoontuu:
Ti klo 16–17 poikien liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille
Ti klo 17–18 poikien liikuntakerho 4.–6.-luokkalaisille
Salonpään kylätalolla kokoontuu:
Ma klo 15.30–16.30 askartelukerho alakoululaisille
Kerhoista saa lisätietoja Kirsiltä, p. 040 7720 373

Vuosi on vaihtunut ja helmikuussa käynnistyy 

Yhteisvastuukeräys
jonka tuotolla tuetaan syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria Suomessa ja Ugandassa. Yksi 
varainkeräysmuoto on yhteisvastuuarpajaiset, johon 
kaivataan palkintoja. Jos joulupukki on tuonut jotain, 
mikä ei mene käyttöön tai kotona tai työpaikalla 
sattuu olemaan jotain käyttämätöntä mutta 
käyttökelpoista tai kaunista, voi arpajaisiin osallistua 
tuomalla palkintoja Myllyojan seurakuntatalolle 
diakoniatoimistoon 8.2. mennessä 
maanantaisin klo 9–12. Päälle tieto 
”YV-arpajaisiin”.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä Pe 29.1. tammimyy-
jäiset. Klo 17 ruokailu ja ta-
varoiden vastaanotto. Klo 
18.30 myyjäiset. Su 31.1. klo 

16 seurat ry:lla, Olavi Kor-
kiakoski, Mauno Linnanmä-
ki. Ke 3.2. klo 12 varttunei-
den kerho ry:lla. Salonpää 
Su 31.1. klo 16 seurat ry:lla. 
To 4.2. klo 18.30 kotiseurat K 
& A Lääköllä.

Kyläkamari 
perjantaina 29.1. klo 13–15
Seurakunnan uudessa monitoimitilassa, 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. Käynti sisäpihan puolelta.
Ohjelmassa Piispa Samuel Salmen vierailu.
Paikalla on myös SPR:n terveyspointti.
Tervetuloa!

maanantaina 1.2. klo 11 
Pysäkillä. Tule poikkeamaan kahvilla, joko yksin tai 
ystäväsi kanssa. Paikalla myös SPR:n Terveyspointti, 
jossa voit käydä mittauttamassa verenpaineesi.

Seurakunnan poikakuoro 
kokoontuu perjantaisin klo 14–15 
Salonpään Rauhanyhdistyksellä. 

Mukaan mahtuu uusia  laulajapoikia, tervetuloa! 
Lisätietoa Eeva Maija Sorvarilta, p. 044 3161 781. 

Kappalainen Minna Salmi on virkavapaalla 31.10.2016 
asti ja toimii pappina Tuiran seurakunnassa. Sijaisina ovat 
Marika Huttu 1.1.–20.2. ja Päivi Liiti 21.2.–31.10. Marika:  
p. 044 7881 379 ja Päivi: p. (21.2. alkaen) 044 3161 418.

Y
h

teisvastu
u / Lau

ri R
o

tko

Ystävänpäivänkonsertti 
sunnuntaina 14.2. klo 14 Myllyojan srk-talolla.
Settlement Big Band Oulu ja Satu Hammar-Hutri. Vanhaa, 
kunnon bigbandmusiikkia ikivihreistä klassikoista. Runo-
ja, Hannu Tarvas. Tule nauttimaan hyvän mielen musiikis-
ta ja runoista. Pääsymaksu 5€, sisältää Myllyojan Martto-
jen kahvitarjoilun ja arvan. Tuotto yhteisvastuulle.

Kässykerho!
Aloitamme aikuisten  käsityö- ja askartelukerhon 
ke 3.2. klo 13–15 Pysäkillä. Kerho on tarkoitettu 
kaikille käsitöistä ja askartelusta kiinnostuneille. 
Tule mukaan, kaikki osaavat ja jos ei 
osaa, opetellaan yhdessä! 
Ohjaajana toimii Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja 
diakonissoilta: 
Riitta, 
p. 044 7453 848 ja  
Katriina, 
p. 044 7453 853.

Laskiaisilottelua 
perheille, isovanhemmille ja kummeille 
su 7.2. klo 14–16 Hintan seurakuntatalon pihassa ja
Hovisuon urheilupuistossa. Ohjelmassa luistelua,
mäenlaskua, pientä maksua vastaan rekiajelua,
makkara- ja tikkupullanpaistoa, kahvio sekä
onnenpyörä ja arpajaiset. Luistelu- ja 
pelinäytöksiä 
esittävät ja 
ohjaavat Oulun 
luistelukerho-
laiset ja
Kärppien 
nuoret.
Säävaraus -20.
Tuotto
Yhteisvastuu- ja
Punainen
Sulka-keräyksille.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Luukas-messu  pe 29.1. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ari Savuoja ja Saila Luukko-
nen. Ks. ilmoitus s. 20. 
Messu su 31.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Matti 
Ketola, kanttori Tommi Hek-
kala.
Messu su 31.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa teol. 
kand. Alex Ylinärä, kanttori 
Anu Arvola-Greus. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. 
Perhemessu su 31.1. klo 12, 
Rajakylän srk-koti. Toimittaa 
Minna Salmi, avustavat Riitta 
Louhelainen ja Anu Hannula, 
kanttori Tomi Heilimo. 
Messu su 31.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustavat Jukka Kolmo-
nen ja Sanna Tervo, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 31.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa teol. yo Al-
ma Tuiskula, puhe, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 3.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori To-
mi Heilimo. 
Hartaus pe 29.1. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.
Herättäjäyhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
ja seurat su 31.1. klo 15, Tui-
ran kirkko, Maininkisali. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 4.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian ateria to 28.1. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 28.1. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti.
Seurakunnan avoin kahvila 
pe 29.1. klo 12–15, Palokan 
srk-koti, Parkettitie 3. Kah-
vilassa on tarjolla kahvi/tee 
ja pieni purtava. Kahvilassa 
voit tavata alueella asuvia 
eri-ikäisiä ihmisiä sekä Tui-
ran seurakunnan työntekijöi-
tä. Kahvila on avoinna: 12.2., 
26.2., 11.3., 1.4., 15.4., 29.4., 
13.5. ja 27.5. Tervetuloa her-
kuttelemaan ja porisemaan.
Diakonian aamupala ma 1.2. 
klo 10–11, Rajakylän srk-koti.
Juttutupa ma 1.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoimet ovet kaikille. Tarjol-
la aamuhartaus ja aamupala.
Juttutupa ma 1.2. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita kaikki.
Olohuone ke 3.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus.
Diakonian ateria to 4.2. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
Diakonian ateria to 4.2. klo 

12–13, Rajakylän srk-koti.
Sanaa teekupin äärellä to 
4.2. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti, Parkettitie 3. Ilta-
ryhmä, jossa pohditaan ja 
keskustellaan hengellisiä 
asioita ja luetaan Raamat-
tua. Illan aikana tarjotaan 
myös teetä. Lisätietoja alu-
een diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145. Ryhmään voi 
tulla uusia jäseniä koko kau-
den ajan, eikä siitä tarvitse 
etukäteen ilmoittaa ryhmän 
vetäjälle. Ryhmä kokoontuu 
myös: 25.2., 10.3., 31.3., 21.4. 
ja 26.5.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 28.1. ja 4.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen.
Pateniemen ja Herukan Dia-
koniapiiri to 28.1. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti. Uu-
detkin seurakunnan diako-

nia- ja vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet henkilöt ovat 
piiriin tervetulleita, toimin-
taan kaivataan lisää henki-
löitä. Lisätietoja diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Seniorien laulupiiri to 28.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä. Hartaus ja kahvitar-
joilu. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen.
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 28.1. ja 4.2. klo 17, Raja-
kylän srk-koti. Vetäjänä toi-
mii Jarmo Luoto. Tarkemmat 
tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818.
Käsityökerho pe 29.1. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Käsityökerho ma 1.2. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu.

Kerhot alakoululaisille
Rajakylän seurakuntakoti
TeeTupa 1.–6.-lk tiistaisin klo 14–16
Puuhakerho 2.–5.-lk tiistaisin klo 17–18

Koskelan seurakuntakoti
Puuhakerho 1.–3.-lk maanantaisin klo 18–19
Tyttökerho alakoululaisille tytöille tiistaisin klo 17 on 
yhdistetty maanantain 1.–3.-lk kerhoon

Pyhän Luukkaan kappeli
Puuhakerho 1.–3.-lk torstaisin klo 17–18
Big Night Out – Varhaisnuorten kokoavaa toimintaa ker-
ran kuukaudessa. Suunnattu yli 10-vuotiaille. Lauan-
taisin klo 16–18 13.2., 19.3., 9.4. ja 14.5. Mukana py-
häkouluopettajia. Kokoontumisissa on iltahartaus, pe-
lailua, askartelua ja tehdään asioita yhdessä! Tarjol-
la myös mehua ja keksiä, muuten toimitaan nyyttä-
riperiaatteella eli voit tuoda mukanasi jotain pientä 
syötävää! 

Ritaharjun koulu 
Big Night Out -illat lauantaisin 6.2. ja 23.4. klo 16–18

Pyhän Tuomaan kirkko
Puuhakerho 1.–4.-lk maanantaisin klo 18–19

Tuiran kirkko
Puuhakerho 1.–4.-lk tiistaisin klo 17–18
TeeTupa 1.–6.-lk torstaisin klo 14–16

Lisätietoja kerhoista Sanna Tervolta, 
p. 040 745 1469, sanna.tervo@evl.fi

Diakoniapiiri ma 1.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tie-
dustelut  diakoni Päivi Moi-
lanen, p. 040 5747 064. 
Käsityökahvila ti 2.2. klo 12–
15, Koskelan srk-koti. Kerhos-
sa otetaan vastaan lanka- ja 
kangaslahjoituksia. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille ti 
2.2. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
Miestenpiiri ti 2.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Antti Rautio 
alustaa.
Käsityökerho ke 3.2. klo 15, 
Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
3.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 3.2. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Avarit on avoi-
mien ovien toimintaa keski-
viikkoiltaisin Tuiran kirkon 

nuorisotilassa.  Illat koos-
tuvat yhdessä pelailusta ja 
hyvästä seurasta. Illat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja illois-
ta Anssi Putilalta, p. 050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi.
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa elä-
keläisten kerhoon. Kokoon-
numme kahvikupposen ää-
relle keskustelemaan päivän 
aiheeseen liittyvästä teemas-
ta. Laulamme ja hiljennym-
me yhdessä hartauden äärel-
le. Kerho on tarkoitettu eri-
ikäisille eläkeläisille.
Seniorien laulupiiri to 4.2. 
klo 14, Rajakylän srk-ko-
ti. Laulamme yhteislauluina 
mm. vanhoja koululauluja ja 
virsiä. Kanttori Tomi Heilimo 
johtaa ja säestää. Mukana 
Sami Riipinen.

Retki keväthangille 
Lappiin 9.–13. huhtikuuta

Lähde nauttimaan Lapin kevättalvesta Saarise-
län upeisiin tunturimaisemiin. Majoitumme Tie-
vaTuvalla, laadukkaassa Kurssitievassa, josta  päi-
vittäin lähdemme  hiihtämään tai laskettelemaan 
Urho Kekkosen kansallispuiston maisemiin. Retken 
hinta (majoitus, ruoka ja bussimatka): aikuiselta  
365 €, hinnat sisältävät myös tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Matkan 
vetäjinä ovat Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg  ja 
Tarja Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse  
tuulikki.stahlberg@evl.fi tai puhelimitse p. 040 
5747 082, viimeistään 20.3. 
Ilmoittautuneille lähetetään kirje ja lasku ilmoit-
tautumisajan päätyttyä.
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Sunnuntaina 31.1. klo 14
Esa Pietilä, saksofoni.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Iloinen kynttilämessu 
perheille sunnuntaina 31.1. klo 12 
Rajakylän srk-kodilla.

Messussa kuullaan kuinka profeetta Han-
na ja vanha Simeon kohtaavat Jeesus-
lapsen temppelissä. He kiittävät ja ylis-
tävät Jumalaa syntyneestä Vapahtajasta! 
Kirkkoa koristavat lasten tekemät kyntti-
lät. Messun toimittaa pastori Minna Sal-
mi. Mukana myös vapaaehtoisia seura-
kuntalaisia, Riitta-pastori, Tomi-kantto-
ri ja Anu varhaiskasvatuksesta. Kirkko-
kahvit. Lämpimästi tervetuloa kirkkoon!

Tuiran kirkon Olohuone
Keskiviikkoisin klo 17–18.30  Suvantosalissa

Vapaamuotoista yhdessäoloa kaikille

3.2. Helena ja Erkki Vuoristo   
10.2. Saila Luukkonen 
17.2. Helena ja Erkki Vuoristo   
24.2. Eeva-Marja Laitinen
Hiihtoloma ja pääsiäistauko
30.3. Helena ja Erkki Vuoristo   
13.4. Helena ja Erkki Vuoristo
20.4. Saila Luukkonen   
27.4. Helena ja Erkki Vuoristo

Tuiran seurakunnan vapaaehtoiset. Tarjolla iltatee.
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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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

SMenot Oulun seurakunnissa 28.1.–4.2.2016

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service on Sun 31st January at 4 pm, 
englanninkielinen hartaus su 31.1. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen 
kokoontuminen, Weekly gathering for internatio-
nal people. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school 
for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / 
address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Messu su 31.1. klo 10 kir-
kolliset. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirk-
kokuoro avustaa. Hailuo-
don Lions-klubilaiset pal-
velevat, keittävät kirkko-
kahvit ja järjestävät kirk-
kokyytiä tarvitseville. Kyy-
titilaukset Anna-Liisa Piek-
kolalta p. 040 7488 806.

Seurakuntapastori Juha 
Luokkala virkavapaalla
15.2.–13.3.2016. 
Lankapiiri ma 1.2. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ti 2.2. klo 18 Sirk-
ku Palolalla.
Seurakuntakerho ke 3.2. klo 
10 Pyhännän, to 4.2. klo 13 
Rantsilan ja pe 5.2. klo 10 
Kestilän seurakuntatalossa 
sekä tiistaisin klo 12 Väinö-
lässä ja torstaisin klo 12 Pulk-
kilan srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Pulkkilan 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa. 
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ma klo 10 ja to 
klo 10 Pulkkilan kerhokodis-
sa, to 4.2. klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe klo 10 ja klo 
13 Pyhännän kerhotilassa.    
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla, to 4.2. 
klo 15.30 Hovin koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15 ja poika-
kerho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-talossa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat to klo 15.15. srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Veteraani-
kuoro to klo 12, nuorisokuo-
ro to klo 14.30 ja lapsikuoro 
to klo 17.45 srk-talossa. Rant-
sila: Veteraanikuoro ke klo 

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 2.2. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla diakonissa 
Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 2.2. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua 
eläkkeellä oleville kehitysvammaisille. Lisätietoja dia-
konissa Christa, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten saunailta ma 1.2. klo 18–20.30 Ca-
ritas-koti, Kapellimestarinkatu 2. Saunotaan, uidaan ja 
vietetään iltaa yhdessä. Oppaita saunassa ja altailla. Il-
tapalatarjoilu ja hartaus. Opasystävä on vastassa pihal-
la klo 17.40 alkaen. 
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 4.2. 
klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarin-
katu 2. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pää-
oven läheisyydessä.
Näkövammaisten leiri 11.–13.3. Rokuan leirikeskukses-
sa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljenty-
mistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leirille läh-
tö perjantaina klo 10 ja paluu sunnuntaina klo 16. Lei-
rin hinta on 47 € ja lapsilta 4–18-v. 32 €.  Leirimaksu si-
sältää linja-autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja 
vakuutuksen.  Ilmoittaudu 19.2. mennessä diakonisten 
erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552 tai netis-
sä www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

KUULOVAMMAISET
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ilman ajanvarausta 
to 28.1. klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Aabrahamin poppoo- kuulovammaisten päiväpiiri to 
28.1. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkattu kerho. 
Hartaus, kahvit, ohjelmaa ja vierailijoita. Kahvituksesta 
kerättävillä varoilla tuetaan kummilapsen koulunkäyn-
timahdollisuuksia.
Hyvä tietää -luento 29.1. klo 9.30 keskustan srk-talolla.
Runolan raamattupiiri ti 2.2. klo 13. Os. Tuulaakitie 2.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille 
to 28.1. klo 17–19 Asemakatu 6, sisäpiha. Tule saa-
maan voimia ja vertaistukea ja jakamaan ajatuksia 
yhdessä seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Li-
sätietoja: Tellervo Kianto p. 040 7564 022, tellervo.
kianto@evl.fi.
Naistenryhmä pe 29.1. ja 5.2. klo 12.30–14, Monitoimi-
sali, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 1.2. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talo. Käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu 29.1. 
klo 19 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa, Yli-
opistokatu 7. Suun-
nittelu on käynnissä 
Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu".
Siellä voit antaa ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyt-
töön! Parhaiten vaikutat, kun tulet paikalle jo klo 17.30, 
jolloin alamme työstää messun osat valmiiksi. Messua ju-
nailevat diakonissa Saila Luukkonen ja yliopistopastori
Ari Savuoja (saarna). Tervetuloa mukaan, koska juuri si-
nä tiedät, millainen on hyvä messu!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 27.1. klo 18, Isokatu
17, pieni sali.
Jumala 2.0? -nuorten aikuisten hiippakunnallinen ta-
pahtuma la 13.2. Isokatu 17, klo 14–23. Teemoina: Tar-
vitseeko suhde Jumalaan päivitystä? Mihin Jumala tar-
vitsee minua? Globaali kutsu 24/7? 
Ks. tarkemmin: www.oulunhiippakunta.evl.fi

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 27.1. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kahden maan kansalainen, Oi-
li Ijäs.
OPKOn opiskelijailta la 23.1. Pyhän Tuomaan kirkko, 
Mielikintie 3. Usko ja opinnot – Miten opiskelen kristit-
tynä, Lauri Vartiainen ja Heikki Kärhä.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 3.2. klo 18.30, Pyhän
Luukkaan kappeli. Elämän pyhyys, Jarkko Karvonen.

Viikoittaiset
kerhot 

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 17 kirkolla. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe 10–14, Nokelan-
tie 48 B, 90150 Oulu. Astioita, 
kirjoja, levyjä, tauluja, koruja, 
kodintekstiilejä, leluja ym. kirp-
putoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuotteita sekä 
kahvila lähetystyön hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö 
vauvalle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän kaik-
keen ja moneen muuhun voit saada vastauksen Sii-
vestä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia 
otetaan vastaan. Keväällä 2016 Siipi on avoinna lau-
antaina 6.2., 12.3., 23.4. ja 28.5. 
Lähetystovi pe 29.1. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö tukee 
vähemmistökielten säilymistä ja kehittymistä (tapaus 
Burjatia). Tapio Pokka.
Pullaperjantai pe 5.2. klo 10–14 Siivessä. Tuoretta 
kotitekoista pullaa myynnissä. Runebergin päivä kä-
sillä ja laskiaissunnuntai edessä. Tule hakemaan las-
kiaispullat! 
Lähetystovi pe 5.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö ju-
listaa hyvää sanomaa. TK Niko Salminen ja teol.yo. 
Petri Lukka.

Raikasta gospelfolkia
lauantaina 6.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.
KappeLive -konserttikevään avaa Maksetut Viulut 

-yhtye, joka soittaa ja sovittaa virsiä ja Siionin 
Kannel -laulukirjan kappaleita groove folk -tyylillä. 
Tässä Kokkolassa perustetussa yhtyeessä esiintyvät 
Elina Grekula (viulu ja laulu), Henna-Maria Harju 
(viulu ja laulu), Ossi Mäki-Reini (kitara ja laulu), 

Samuel Lindell (kitara ja laulu), Sirpa Luoma 
(perkussiot ja viulu) ja Neea Harju (harmooni). 

Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Yhteinen aamiainen pe 29.1. 
klo 7.30–9.30 srk-salissa (1 €).
Tammikuun pyhäkoulu su 
31.1. klo 12 kirkon kerhohuo-
neessa.
Eläkeliitto ti 2.2. klo 11 srk-
salissa. Vieraana fysiotera-
peutti Pasi Lieto.   
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 4.2. klo 18.15 kirkolla.

Katso uusimmat vapaaehtoistyöpaikat 
osoitteesta vapaaehtoistyö.fi
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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 28.1.–4.2.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta,  
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 28.1. klo 10 
srk-talossa. 
Omien käsitöiden ilta ma 
1.2. klo 17–19 srk-talossa. 
Raamattupiiri seuraavan 
kerran ti 2.2. klo 18.30 srk-
talossa, Apt.teot 27.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 3.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 3.2. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 4.2. klo 18 srk-ta-
lossa. Muista tulla paikalle!
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 19.2. klo 17.30–19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 19.2. 
klo 19–20.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 29.1. klo 
19 nuorten iltakylä Ry:n ko-
dalla ja klo 19.30 raamattu-
luokka pienet Myllysellä ja 
isot E&K Karjulalla. Su 31.1. 
klo 12 pyhäkoulu I Saukolla II 
E&K Mäkitalolla III Oksalla ja 
klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä. Ma 1.2. klo 10 puuro-
kerho Hyryllä ja klo 19 sisar-
piiri ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

11 ja lapsikuoro ke klo 15.15 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Toi-
mintamyyjäiset 
pe 29.1. klo 19 
ry:llä, Pasi Kur-
kinen. Seurat 
su 31.1. klo 19 
ry:llä, Juha Luok-
kala. Pulkkila: Seurat 
su 31.1. klo 13 rauhanyhdis-
tyksellä, Markku Launonen 

ja Antti Lauhikari. Pyhäntä: 
Pitsailta ja hartaus pe 

29.1. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 31.1. klo 
16 ry:llä. Laulu-
seurat ke 3.2. klo 
18.30 Mervi ja 
Otto Huhtalalla. 

Rantsila: Veljien 
järjestämät myyjäi-

set pe 29.1. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 31.1. klo 18.30 
ry:llä, Vesa Lahti.
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Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 10 Kestilän seurakun-
takodissa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokahvit.

Perhekirkko su 31.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Niko Maarala. Gideonien työn esittely. Kirjas-
topyhä. Kirkkokahvit Pulkkilan kirjastossa.

Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 13 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Gideonien työn esittely. Kirjastopyhä. Kirk-
kokahvit Pyhännän kirjastossa. 

Jumalanpalvelukset

Sanajumalanpalvelus su 
31.1. klo 12 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Vesa Matkaselkä, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kuoro  
avustaa. Vietämme Gide-
oneitten kirkkopyhää.

Kuollut: 
Elvi Sinikka Bragge 84

A a r o Ku k ko h ov i

Pyhännän 
kirkonkylän 
diakoniapiiri 
ti 2.2. klo 18 

Sirkku 
Palolalla.

Kastettu: 
Julius Niila Mikael Kesti (Rantsila)

Kuollut: 
Rauni Haapalainen e. Rautaoja 87 
(Pyhäntä), 
Teuvo Veli Juhani Nevala 72 
(Pulkkila)

Kinkerit
Kinkeriaihe: Kasteesta lähetykseen
Läksy: Matt.28:18–20, Katekismus kpl 27–28, 34–35
Kinkerivirret: vanhat virret 164 ja 754 (vuodelta 2014), 
uudet kinkerivirret 217 ja 428.
Tarjoilu/arpajaiset/myyjäiset yms. 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kinkeriajat ja -paikat
Sanajumalanpalvelusten jälkeen on tarjoilu yms. 
jonka jälkeen kinkerit. Alkamisajat ovat noin aikoja.

sunnuntai 7. 2.
klo 11.30 Piippolan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen
sunnuntai 14.2. 
klo 11.30 Kestilän seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Ulla Koskelo
klo 14.30 Pyhännän seurakuntatalo
- Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen
klo 14.30 Rantsilan seurakuntatalo
- Jonne Pirkola ja Arja Leinonen
sunnuntai 6.3.
klo 11.30 Pulkkilan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen

Huom. kinkerit ovat osa rippikoulun 
seurakuntaan osallistumista.
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Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Luvassa monenlaista 
toimintaa: 
kisailua, 

raamattuopetusta, 
nyyttärit. 

Fr
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Yhteisvastuun 
sählyturnaus 
lauantaina 27.2. klo 10 alkaen 
koulun liikuntahallilla. 

Joukkueessa voi olla enintään 8 pelaajaa ja 
osallistumismaksu on 30 € / joukkue. 

Ilmoittaumiset 19.2. mennessä 
Marja Rantasuomelalle, p. 040 7430 382 
marja.rantasuomela@evl.fi

Raahen rovastikunnan lähetyskoulutus

KOTI OVELLA
torstaina 18.2. Rantsilan seurakuntatalossa, 

Rantsilanraitti 10.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat ovat 2.–4.9. 
Siikalatvan seurakunnassa Piippolassa. 

Jotta juhlien sisältö ja samalla lähetystyön 
ajankohtaiset kysymykset tulisivat tutuksi, kutsutaan 

työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja 
muutkin kiinnostuneet lähetyskoulutukseen.

Ilmoittautuminen viimeistään to 11.2. 
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, 

p. 040 5528 989  tai siikalatva@evl.fi. 
Tiedustelut: hiippakuntasihteeri Matti Laurila, 

matti.laurila@evl.fi, p. 040 7446 055.

Kastetut: Venla Sofia Holmi, 
Tuomas Arvid Rantasuo
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Kastettu: Malva Kastanja Karhumaa, 
Peetu Jarmo Johannes Lehtosaari,
Usva Elisabet Määttä
Kuollut: Eila Inkeri Kilpeläinen 65

Kastetut: Nina Laila Elina Pulkkinen, 
Sofia Hilda Katariina Jääskelä, 
Minea Alina Isabella Kallioniemi, 
Eemil Olavi Jurvelin, Anton Viljo Juhani Anttonen, 
Alisa Pauliina Kyllönen, Joel Johannes Ekholm
Kuollut: Markku Olavi Maanonen 58, 
Siiri Maria Hyyryläinen s. Seppänen 93

Messu su 31.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Vesa 
Äärelä, messudiakoni Ar-
vo Yrjölä, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Konservatorion opiskeli-
joita. Lasten kirkkohetki 
monitoimitilassa saarnan 
aikana.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  28.1.–4.2.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti klo 
9.30–11 ke klo 9.30–11 ja pe 

klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Varttuneet to 28.1. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro to 28.1. ja 4.2. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 29.1. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 1.2. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Oma Hetki – omaishoitajien 
ryhmä ti 2.2. klo 12.30 Kok-

kokankaan srk-keskuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 2.2. klo 
18 Keskustan srk-talon koko-
ushuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 3.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 4.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 4.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 29.1. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-

Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 28.1. klo 18 Pappi-
lan yläkerrassa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 29.1. seurakuntata-
lolla. Aamupala tar-
jolla eurolla klo 
9–10.30. Kaup-
pojen lahjoit-
tamaa ruokaa 
jaossa klo 10 
alkaen. Kierrä-
tystori avoinna 
klo 9.30–11 pap-
pilan pihalla, lähe-
tysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Lähetysvintti ma 1.2. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin kerho ma 1.2. klo 
13 vanhusten palvelutalossa. 
Mukana diakonissa Sinikka. 
Perhekerho ti 2.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Dia-
koniatyöntekijä Ritva Sassa-
li mukana kerhossa.
Gospel Gym ti 2.2. klo 19 Va-
namon salissa. Hikeä pintaan 
jumppaamalla gospelhittien 
tahtiin. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Diakoniatyöntekijä Ritva Sas-

sali mukana kerhossa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 3.2. klo 12 seurakun-
tatalolla. Aiheena Turvalli-
nen liikkuminen. Hartaus Ol-

li-pappi.
Kuorot ke 3.2.: klo 

17 Celeste kir-
kossa ja Täh-
det seurakun-
tatalolla, klo 
18.30 Min-
ka kirkossa ja 

Kirkkolaulajat 
seurakuntata-

lolla.
Raamattu- ja rukous-

piiri ke 3.2. klo 18.30 Juntto-
loilla, Jyväskyläntie 63 C. 
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 5.2. klo klo 
9 alkaen. 
Ystävärengas pe 5.2. klo 12 
Lähetysvintillä.

Rippikoulusunnuntain 
sanajumalanpalvelus 
su 31.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ol-
li Seikkula, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat Länsi to 28.1. 
klo 18.30 Tahkola, Paiturin-
tie 10. Kotiseurat itä to 28.1. 
klo 18.30 Laurila, Noidan-
kuja 1. Seurat su 31.1. klo 

16 ry:llä. Sisarilta ke 3.2. klo 
18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 29.1. klo 19 
Kauttaranta 32, Tyrnävä. 
Talvitapahtuma la 30.1. klo 
11 ry:llä. Seurat su 31.1. klo 
13 ry:llä.

Apostolien jalanjäljissä -raamatturetriitti 
Luurinmutkan leirikeskuksessa 19.–21.2. 
Raamatturetriitissä  tutustutaan viikonlopun aikana 
Raamatun Apostolien teot -kirjaan. Apostolien 
matkassa kuljetaan niin yhteisissä keskusteluissa kuin 
lukemalla kirjaa itsenäisesti. Tervetuloa mukaan! 
 
Luurinmutkaan lähdetään Kempeleestä perjantaina 
19.2. klo 17. Retriitin täysihoitohinta on 
50 €/ 2 h huoneessa ja 70 €/ 1 h huoneessa. 
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä 
paulus.pikkarainen@evl.fi tai 
p. 040 7790 259.  Raamatturetriitti 
toteutuu, jos osallistujia 
on vähintään 15.

Partio: 29.–30.1. Sudenhuuto 
16 partiopoikaleiri Ukuranpe-
rän urheilutalolla seikkailija-, 
tarpoja- sekä samoajapojille. 
Maastoleikki sekä Eko-aims 
merkkien suorittaminen. Ke 
3.2. Päivystys Partiotoimistos-
sa klo 15–17. Mafeking 5./15–
16 sekä eräpartioluokan kou-
lutus Kotikololla klo 18–20.30. 
Pe 5.2. Ruoktujohtajien 2. ko-
kous Partiotoimistossa klo 17–
18. Lippukunnan hallitus Par-
tiotoimistossa klo 18–20. 5.–
7.2 Ketunkiljaisu 16 partiotyt-
töleiri Partiokämpällä seikkai-
lija-, tarpoja- sekä samoaja-
tytöille. Ma 8.2. Akeloiden ja 
sampojen kokoukset. Ke 10.2. 
Päivystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Ruoktu XXXIII 16 talvi-
leirille lähtijöille leirikokous 
Kotikololla klo 17–18. Leirikir-
je jaossa. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 29.1. 
klo 18.30 kodinseurat Tiina 
ja Marko Laurilalla sekä An-
ne-Maria ja Timo Paanasella. 
La 30.1. klo 18.30 raamattu-
luokka (5.–6.) ry:llä. Su 31.1. 
klo 12 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Limingan kirkossa se-
kä klo 17 radioseurat ry:llä

Ystävärengas 
perjantaina 5.2. 

klo 12 
Lähetysvintillä.

PERJANTAIPULLA
S-marketin eteisessä 29.1. klo 14–17
(tai niin kauan kuin myytävää riittää)
Myytävänä kotipullaa, leipää ja muita leivonnaisia.
Tervetuloa ostoksille!

Limingan seurakunnan lähetystyö

PERJANTAIPULLA

Kauneimmat hengelliset laulut
-hyväntekeväisyyskonsertti 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
sunnuntaina 14.2. klo 18 Limingan kirkossa. 
Esiintymässä ovat kaikki seurakunnan kuorot: Tähdet, Ce-
leste, Minka ja Kirkkolaulajat sekä yksinlaulajia. 

Limingan kirkkoherran-
virastossa on myynnis-
sä adresseja. Kuva-aihei-
na Limingan kirkko ja san-
karihautausmaa. Taiteilija 
Kari Holman maalaamissa 
adresseissa kirkko kesällä 
ja talvella. Adressien hin-
nat 9 ja 14 euroa.

Yhdessä Yhteisvastuuseen 
-yhteisvastuuilta 
keskiviikkona 3.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Illassa mukana diakonissa Anu Fedotoff. Hän on vierail-
lut Ugandassa, joka on keräyksen ulkomainen avustus-
kohde. Arpoja, yv-tuotteita, kahvittelua. Partiotoimin-
taan tutustumista. Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten 
syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. 

Laskiaismyyjäiset 
perjantaina 5.2. klo 11–13 

Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Myynnissä hernekeittoa (omat astiat mukaan), 
pannukakkua, Runebergin torttuja ja käsitöitä.

Hernekeiton ja pannukakkukahvit voi syödä myös 
paikan päällä. Myynti jatkuu niin kauan kuin tavaraa 

riittää. Maksu käteisellä. Tuotto lähetystyölle.
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Sakastissa puhutaan.....
Keskustelu- ja raamattuiltasarja
Tyrnävän kirkon sakastissa / seurakuntatalolla
tiistaisin klo 18–19.30.

Sakastissa puhutaan…
2.2. …kärsimyksestä 
Outi Pohjanen (sakasti)
9.2. … köyhyydestä ja 
rikkaudesta 
Salme Kinnunen (monitoimitila)
16.2. … kristillisestä 
kasvatuksesta 
Johanna Rantala (monitoimitila)
23.2. … kohtuullisuudesta 
Timo Liikanen (monitoimitila)
1.3. …synnistä 
Outi Pohjanen (monitoimitila)

Jos koskaan olet miettinyt, mistä 
sakastissa ja kirkon kammareissa 
puhutaan, nyt voi ottaa selvää! 
Tervetuloa raamattuiltaan 
keskustelemaan tai kuuntelemaan!
Monitoimitila on Tyrnävän srk-talolla, käynti pääovesta

Järj. Tyrnävän seurakunta

Freeim
ag

es

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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Perhemessu su 31.1. klo 
12 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa 
Mika Pouke, kanttorina 
Timo Ustjugov. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja 
SRO:n päivätilaisuus seu-
rakuntatalossa. 

Messu su 31.1. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna 
Päivi Liiti, kanttori Riitta 
Ojala. Lapsikuoro, nuor-
ten musiikkiryhmä. Mes-
sun jälkeen nuorisotyön-
tekijä Merja Lukkarin elä-
kejuhla rauhanyhdistyk-
sellä. Temmesläiset voi-
vat tilata seurakunnan 
laskuun kyydin Olavi Sa-
velalta, p. 0400 280 678.

Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 28.1. klo 11 kappe-
lissa. Kevätkauden aloitus, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaushetket to 28.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus to 28.1. klo 14 Hel-
minkodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 2.2. klo 12 rukoushuoneel-
la, Leena Leskelä
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ke 3.2. klo 12 Irja ja Mart-
ti Lustigilla. Teemana yhteis-
vastuu, Leena Leskelä, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 3.2. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa. 

Kastettu: Juho Eevert Juhani Juka, 
Linda Olivia Urpilainen
Kuollut: Juhani Kainulainen 75, 
Mirja Inkeri Honkanen s. Laapio 66

Nuttupiiri 28.1. klo 17 Tem-
meksen srk-talolla. Lähtö klo 
16.30 Pappilan pihalta kimp-
pakyydillä.
Hartaus pe 29.1. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Mäntyrin-
teellä.
Diakonian päivystys ma 
1.2. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Käynti takapihan puolelta. 
Mahdollisuus keskusteluun 
elämän eri tilanteissa.
Hartaus ma 1.2. klo 14 Ko-
tolassa.
Nuorten ilta ti 2.2. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 4.2. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 
kahviossa.

Rukouspiiri ke 3.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 4.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.2. klo 18 seurakuntatalossa.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille 
maanantaisin klo 
10–11 seurakun-
tatalon alaker-
rassa. Sosiono-
mi-diakoniopis-
kelija Minna 
Honkanen työ-
harjoittelussa 
seurakunnassa ke-
vätkauden aikana. 
Kuorot: Ke 3.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.  
Lapset / perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa tiistai-
sin klo 9.30–11.30, Päivärin-
teen seurakuntasalissa tiis-
taisin klo 10–12 ja Laitasaa-
ren ry:n tiloissa keskiviikkoi-
sin klo 12.30–14.30 sekä Lai-
tasaaren rukoushuoneella 
torstaisin klo 10–12. Kylmä-

länkylän kappelissa perhe-
kerho perjantaisin klo 9–11 
vapaaehtoisvoimin. 
Nuoret / rippikoulut: Isos-
koulutus to 28.1. klo 18–20 
Koortilassa. Koulupastoripäi-
vystys torstaisin klo 11–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Nuor-
tenilta to 4.2. klo 17–18.30 

Päivärinteen srk-sa-
lissa.

Laitasaaren ru-
koushuone: 
Aamurukous 
maanantaisin 
klo 6.30. Seu-

rakuntapiiri ti 
2.2. klo 12. Per-

hekerho torstaisin 
klo 10–12.28.1.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 28.1. klo 18.30 ompelu-
seurat Marjo ja Hannu Kerä-
sellä sekä Kirsi ja Marko Filp-
pulalla. Pe 29.1. klo 19 nuor-
tenilta Ihmeellä. La 30.1. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä: 4.–6.-lk M&J.Karhumaa, 
7.–8.-lk Mertaniemi. Su 31.1. 
klo 12 pyhäkoulu: Kk-Anttila 
Lehtola, Korivaara Niskanen, 
Pälli V. Taskila, Suokylä Rau-
takoski. Ma 1.2. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 29.1. klo 19 nuorte-
nilta Ihmeellä. La 30.1. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 raamattuluokat: pienet 
Honkonen, isot Mertanie-
mi. Su 31.1. klo 12 perhekirk-
ko. Klo 17 seurat ja laulutuo-
kio ry:llä. 

Koulupastori-
päivystys 
torstaisin 

klo 11–12.15 
yläkoululla ja 

lukiolla.

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 29.1. klo 18.30 
ry:llä, iltapalalla. Seurat su 
31.1. klo 14 Lepolassa ja klo 

16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 29.1. klo 19 
Kauttaranta 32. Talvitapah-
tuma la 30.1. klo 11 ry:llä. 
Seurat su 31.1. klo 13 ry:llä.

Kastettu: 
Adessa Heidi 
Maria Korkiakoski, 
Mio Kalervo Tölli

Kuollut: 
Heikki Matias Korva 73
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Seurakuntatalon rakennusurakka 
alkaa olla valmis
Helmikuun alusta alkaa muutto uusiin tiloihin ja samalla 
toimistojen paikkojakin joudutaan vaihtamaan.
Diakoniatyöntekijöiden ja kanttorin työhuoneet ovat 
seurakuntatalolla, sinne kulku on uuden ja vanhan osan 
välissä olevan oven kautta. Kirkkoherranvirasto muuttaa 
entiseen diakoniatoimistoon. Taloustoimiston väki siir-
tyy entisen kirkkoherranviraston tiloihin. Muuttohom-
ma aiheuttaa häiriötä toiminnassa, kirkkoherranvirasto 
on muun muassa suljettu pe 5.2.

Nuorisotyöntekijä 
Merja Lukkari eläkkeelle

Juhla su 31.1. klo 10 alkavan messun jälkeen 
rauhanyhdistyksellä. Tervetuloa saattelemaan 

Merja eläkepäivien viettoon.

Kaikille avoimet lähetyksen ja diakonian

OMPELUSEURAT
Laitasaaren 
rukoushuoneella 
(Rantatie 190)  
8.2., 7.3., 25.4. ja 
23.5. klo 18–20
seurakuntatalon 
kappelihuoneessa 
(Kirkkotie 32)  
22.2., 4.4. ja 9.5. 
klo 18–20

Tule ilman puikkoja tai puikkojen kanssa, 
seurustelemaan, kahvittelemaan, 

jakamaan tekemisen ja auttamisen iloa!

Lähetyksen perinteinen 

LASKIAISLOUNAS
tiistaina 9.2. klo 11–13
seurakuntatalolla, Kirkkotie 32

Lounas sisältää hernekeiton, leivät ja juomat, 
kahvin / teen sekä laskiaispullan.
Hinta: 
aikuiset 5 euroa, lapset 4–15-v. 2,50 euroa.
Omiin astioihin  5 euroa / litra.
Arvonta!
Tervetuloa! 

Lähetystyön johtokunta
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Tilaa Rauhan 
Tervehdys 
lahjaksi!
Jos ystävälläsi tai sukulaisel-
lasi on mainosjakelukielto, 
mutta hän haluaisi lukea Rau-
han Tervehdyksen, lehden voi 
tilata myös lahjaksi. Vuositi-
lauksen hinta on arvonlisä-
veron kanssa 35,20 euroa. Ti-
laaminen onnistuu soittamal-
la numeroon 044 5626 450 tai 
laittamalla sähköpostia toi-
mitus@rauhantervehdys.fi.

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 40 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Karjasillan nuorisotyönohjaaja 
Juha Kivirasi pohti 

pakkasessa pakolaisasiaa.

Työpäiväni torstaina viime viikolla alkoi kotona  
jo aamutuimaan vaatetuksen ja kulkemisen 
suunnittelulla. 

Normaalisti kuljen työmatkat Ritaharjus-
ta Karjasillan seurakuntaan omalla autolla, koska työ-
päiviin sisältyy usein siirtymistä paikasta toiseen. Tällä 
kertaa lähdin kuitenkin hyvissä ajoin ennen aamukah-
deksaa bussipysäkille. Edessä oli tiettävästi talven kyl-
min päivä. Auton huoltoaika akun vaihtoa varten oli 
varattu vasta ensi viikolle.

Päivän ensimmäinen työtehtävä oli osallistumi-
nen Oulun seurakuntien kasvatuksen päivään Kes-
kustan seurakuntatalolla Isollakadulla. Koulutus- ja 
keskustelutilaisuuden teemana oli ajankohtainen ai-
he: pakolaisuus. 

Tilaisuudessa pohdimme, mitä meidän pitää tietää ja 
ottaa huomioon eri kulttuuri- ja uskonnollisista taus-
toista tulevista ihmisistä ja mitä Oulussa tehdään pa-
kolaisten kanssa. Mikä on seurakuntien ja kirkon roo-
li asiassa? 

Ruokatauon ohessa pidin 
pikapalaverin tulevan vii-
konlopun leiristä Oulujoen 
seurakunnan kollegan Jou-
nin kanssa. Olemme läh-
dössä Rokuan leirikeskuk-
seen pitämään leiriä uusil-
le vapaaehtoisille avusta-
jille ja leiritoiminnan yö-
valvojille.

Iltapäivällä lähdimme 
työkaverini Esan kans-
sa liikkeelle hänen autol-
laan, joka oli parkkee-
rattu lämpimään Kivisy-
dämeen. Ajoimme Kar-
jasillan kirkon nuorisotoimiston kautta kohti Kaakku-
ria ja Pyhän Andreaan kirkkoa neljän jälkeen alkavaan 
kerhonohjaajien kokoukseen. 

Kerhonohjaajat ovat rippikoulun käyneitä nuoria, 
jotka pitävät alakouluikäisille tytöille ja pojille tarkoi-
tettuja kerhoja. 

Pakkasen edelleen paukkuessa lähdin kuuden aikoi-
hin Kaakkurista kotimatkalle. Illalla kotona katsoin 
vielä viimeiset sähköpostit ja seuraavan päivän tehtävät 
ennen viikonlopun leirille lähtöä.

Otsikko on muunnelma 
Rauhan Tervehdyksen 
2/2016 Postia-palstan 
kirjoituksen otsikosta.  

Siinä Terttu Kuusela vaatii 
pakolaisille rauhaa ja turvaa. 
Kirjoitusta lukiessa tuli mieli-
kuva, että jos se olisi tullut pu-
huttuna, ei koko sen aikana olisi 
maltettu henkeä vetää kuin vält-
tämättömän verran. 

Kuusela painaa päälle. Hän 
haluaa nimetä pakolaisiksi 
myös ne, jotka ovat tulleet ko-
timaahamme huvikseen. Ne, 
jotka ovat jo näyttäneet ja tule-
vat näyttämään, etteivät mitään 
turvapaikkaa tarvitse.

Jo nyt on tilanne, että moni 
suomalainen tarvitsisi ja olisi 
tarvinnut turvaa ja turvapaik-
kaa tunkeilevasti ja hyökkää-
västi käyttäytyvältä ulkomaa-

Rauhaa ja turvaa myös suomalaisille

laisjoukkiolta. Näin on tosielä-
mä näyttänyt asioitten olevan. 

Kuusela väittämien mukaan 
katupartioissa olisi vain rasiste-
ja. Hänen mukaansa katuparti-
ointi on sitä, että ollaan huma-
lassa ja heitellään polttopulloja. 
Älytöntä! 

Kuusela leimaa myös toi-
menpiteet, joilla suomalaiset 
haluavat hakea elämänrauhaa 
uudessa ja uhkaavassa tilan-

teessa, asiattomiksi ja vaaralli-
siksi. Lisäksi hän vilauttelee ra-
sismikorttia, joka on vuosien 
myötä käynyt hyvin kuluneek-
si liiallisen ja aiheettoman käy-
tön myötä. 

Rasismihan on, lyhyesti 
määriteltynä, aatetta tai toimin-
taa, jossa ihmisen rodun, etni-
sen taustan tai biologisten ero-
avaisuuksien perusteella ihmis-
tä kohdellaan eriarvoisesti.

Itse en koe, että erottelisin 
ihmisiä näillä perusteilla. Kaik-
ki ihmiset ovat täysin tasapäisiä 
Luojamme edessä, ja se on syytä 
kaikkien muistaa. Tämä tosiasia 
ei muuta sitä tosiasiaa, että vaa-
rallisesti käyttäytyvät ulkomaa-
laiset on saatava kuriin.

ANTTI PUHAKKA
Tupos

Kaikki ihmiset ovat 
täysin tasapäisiä 
Luojamme edessä, 
ja se on syytä 
kaikkien muistaa.

Keskitalven hämärä voi 
koetella kovin sietoky-
kyä. Hämärän pitkäs-
tä pimeästä tunnelista 

ulospääsy tuntuu kestävän kau-
an. Tuntuu kuin täytyisi sytyt-
tää kotona kaikki valot ja kynt-
tilät, jotta elämään tulisi edes 
vähän valoa.

Hämärään voi kuitenkin 
suhtautua toisinkin. Sitä voi pi-
tää lämpimänä peittona, johon 
kääriytyä ja jonka suojassa voi 
vain olla. 

Voi olla hereillä hämärässä 
sytyttämättä yhtään valoa tai 
vain yhden pöytälampun toi-
seen huoneeseen kuin missä it-
se istuu. Voi istua siellä hämä-
rässä huoneessa ja nähdä peh-
meän valon toisesta huoneesta.

Hämärän suoja on sitä, et-
tei se vaadi meitä suorittamaan. 
Hämärässä kun ei näe hyvin, ei 
myöskään voi tehdä kovinkaan 
paljon, ainakaan tarkkaa näköä 
vaativaa.

Hämärässä voi kuitenkin 
tehdä sellaista, mikä edellyt-
tää pysähtymistä. Siksi hämä-
rän vaippa on niin armollinen 

Turvassa hämärässä

ja meille tarpeellinen. Hämä-
rä kutsuu meitä hiljaisuuteen 
ja siinä läsnäoloon Jumalan 
edessä.

Hämärässä voi istua hiljaa 
ja laulaa laulua, joka koskettaa 
sydäntä syvältä. Hämärässä voi 
kuunnella sydäntään ja miettiä 
lapsuuden aarteita, niitä het-
kiä, jotka kantavat vielä aikui-
senakin.

Hämärässä voi hyvin olla 
läsnä Jumalan läsnäololle meis-
sä: miettiä Raamatun tuikitut-
tua vertausta tai kertomusta 
ihan rauhassa ja kiirehtimättä. 
Muistaa Raamatun sanoja, jot-
ka puhuvat Jumalan läsnäolos-
ta.

Hämärässä voi hiljaa kiittää 
Jumalaa kaikesta, sanoa hiljaa 
mielessään ne turvalliset ihmi-

set ja asiat, joita on elämässään 
kohdannut.

Hämärä on siis ystävä, joka 
antaa lahjaksi hiljaisuuden ja 
pysähtymisen onnen. Siitä py-
sähtymisestä voi syntyä ilo, jo-
ka seuraa mukana arjen aska-
reisiin ja suuntaa sydämemme 
kohti Jumalaa. Jumalaa, joka on 
läsnä yhtä lailla hämärässä kuin 
kirkkaimmassa valossa.

EEVA-KAISU TÖRÖNEN

Hämärä 
kutsuu meitä 
hiljaisuuteen ja 
siinä läsnäoloon 
Jumalan edessä.


