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109. vuosikerta

Sisaruus ja veljeys on mahdollista ymmärtää samanmielistä lähipiiriä laajemmin, 
Taivaslaulu-teoksen vuonna 2013 kirjoittanut Pauliina Rauhala uskoo. 
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Uudet 
päättäjät 
valittu

Varhainen puuttuminen on ensiarvoisen 
tärkeää terroritekojen ehkäisyssä, 
poliisi puhui kirkon työntekijöille 

Nuorten 
hätähuudoille 

oltava herkkänä

Eurooppa ei ole entisellään. 
Terrori-iskut ja erilaiset ää-
rijärjestöt herättävät pelkoa 
myös turvalliseksi koetussa 

Suomessa. 
Samaan aikaan vihapuhe ja vi-

harikokset arkipäiväistyvät. Raja 
hyväksytyn ja rikollisen toimin-
nan välillä on vaarassa hämärtyä.

Poliisitarkastaja Timo Kilpe-
läinen Poliisihallituksesta käyt-
ti puheenvuoron Rovaniemellä 
järjestetyssä Ääriajattelun koh-
taaminen seurakuntatyössä -se-
minaarissa. Hän painotti sitä, et-
tä Suomessa terrori-iskujen riski 
on edelleen pieni. Mahdollinen se 
silti täälläkin on. 

Kilpeläisen mukaan poliisilla 
on tiedossa noin 300 tunnistettua 

henkilöä, joilla on yhteyksiä kan-
sainväliseen terrorismiin. 

Kirkolla työsarkaa
syrjäytymisen torjunnassa
Radikalisoitumisen riskitekijöitä 
voivat poliisin mukaan olla syr-
jäytyminen, huono taloudellinen 
tilanne, identiteettiongelmat, nä-
köalattomuus, syrjityksi joutumi-
nen sekä nuori ikä. Yhtä polkua 
sivuraiteille ei kuitenkaan ole.

Radikalisoitumisen ehkäisyssä 
syrjäytymisen torjuminen on Kil-
peläisen mukaan keskeistä. 

– Tässä seurakunnilla ja kol-
mannella sektorilla voisi olla toi-
mintasarkaa.

Ääriajattelu näkyy uskonnol-
la perustelluissa väkivallanteois-

sa, äärivasemmistolaisessa anar-
kismissa ja rasistisessa äärioikeis-
tolaisuudessa.

Poliisin mukaan ennen kaik-
kea näin ajattelevien, yksittäis-
ten ihmisten teot ovat merkittä-
vin uhka Suomen sisäiselle tur-
vallisuudelle.

Poliisilla on seurannassa hen-
kilöitä – usein nuoria – jotka ovat 
suunnitelleet joukkosurmia.

– He antavat  yleensä merkkejä 
suunnitelmistaan läheisille mutta 
myös julkisesti. Ympäröivän yh-
teiskunnan on oltava valppaana 
toimimaan, mikäli nuoren hätä-
huuto on havaittavissa.

Tärkein viesti, mikä poliisil-
la oli seurakunnan työntekijöille, 
oli rohkeus ilmoittaa huolestutta-

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Tiistaina tällä viikolla valittiin 1.5.2016 alkaval-

le nelivuotiskaudelle uudet päättäjät kirkon 

ylimpään toimielimeen, kirkolliskokoukseen ja 

myös hiippakuntavaltuustoihin. Lehtemme mennes-

sä painoon valittujen nimet eivät olleet vielä tiedos-

sa, mutta lehden jakelupäivänä ne löytyvät jo Oulun 

tuomiokapitulin verkkosivuilta.

Vaalit ovat saaneet julkisuudessa varsin vähän 

näkyvyyttä, vaikka kysymys on kirkolle erittäin tär-

keistä valinnoista. Osaksi syy lienee erityislaatui-

sessa vaalijärjestelmässä, 

jossa seurakuntavaaleis-

sa valitut luottamushen-

kilöt valitsevat edustajat 

omaan maallikoiden kiin-

tiöönsä ja papisto taas 

omaansa. Lisäksi saame-

laisilla on edustajansa, jonka valitsee saamelaiskä-

räjät.

Vaalijärjestelmän perusteet nousevat kirkkomme 

olemuksesta ja järjestyksestä. Siihen kuuluu sekä seu-

rakuntien jäsenten demokraattinen edustusrakenne 

että piispallinen kaitsenta pappeineen. Tällä perus-

teella kirkolliskokouksessa piispat ovat päättäjinä 

itseoikeutetusti.

Kirkolliskokouksen keskeiset tehtävät liittyvät kir-

kon uskoon ja oppiin, lainsäädäntöön sekä kirkon 

yhteisiin tehtäviin, hallintoon ja talouteen. 

Vaikka edustajat on valittu hiippakunnittain, 

kokoustyöskentelyssä korostuu kuitenkin kokonais-

kirkko. Erityisesti uskoa ja oppia koskevat kysymyk-

set haastavat edustajaa myös hyvin henkilökohtaises-

ti: miten uskon? Miten tulkitsen Raamattua ja kirk-

komme tunnustusta?  

Kokemuksesta tiedän, että kiireisen kokoustyös-

kentelyn keskellä jää tilaa myös edustajien keskinäi-

selle kanssakäymiselle. Siihen ensikertalainenkin pää-

see hyvin mukaan, kun on itse avoin 

ja ennakkoluuloton. Vuorovai-

kutuksessa oppii aina.

Lehtemme onnittelee 

valittuja kirkolliskokousedus-

tajia ja hiippakuntavaltuu-

tettuja. Voimia ja viisautta 

teille työssänne kirkkom-

me parhaaksi.

HANNU OJALEHTO

Uskoa ja oppia 
koskevat kysymykset 
haastavat edustajaa 
henkilökohtaisesti.
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Enää suomalainen 
tuotemerkki ei ole 
kotimaisuuden 
tae, sillä valtaosa 
astiatuotannosta 
on siirretty 
sopimusvalmistaja-
verkostoille.

Myös kahvikupilla on merkitystä

Kolumni

Join maukasta kahvia kau-
niin punaisesta kahviku-
pista Oulun seurakuntayh-
tymän päämajassa. Yhty-

mä, ympäristöohjelmansa mu-
kaisesti, on alkanut siirtyä rei-
lun kaupan juomiin. 

Hyvä, sillä kahvin, teen ja 
kaakaon tuottajat saavat rei-
lun kaupan tuotteista turvatun 
ja ennustettavan toimeentulon. 

Jokaiselle ihmiselle kuuluu 
oikeus kelvolliseen toimeentu-
loon omalla työllään. Työnteki-
jöillä on oltava asialliset työolot 
sekä oikeus järjestäytyä. Rei-
luun tuotantoon ei kuulu lap-
sityövoima tai luonnon riisto.

Myös vastuullisuus ja koh-
tuullisuus kuluttamisessa teke-
vät maailmasta oikeudenmu-
kaisemman, kestävämmän ja 
tasa-arvoisemman.

Uutuuttaan kiiltävän punai-
sen kahvikupin tuotanto-olo-
suhteiden eettisyyttä saatan 
vain arvailla. Enää suomalainen 
tuotemerkki ei ole kotimaisuu-
den tae, sillä valtaosa astiatuo-
tannosta on siirretty sopimus-
valmistajaverkostoille. Tämä 
tarkoittaa sitä, että alihankkijat 
Aasiassa, erityisesti Thaimaas-
sa, valmistavat ne kupit ja lauta-
set, joita aiemmin pidettiin suo-
malaisen työn ylpeyden aiheina.

Tiedämme, että tuotannon 
kilpailuttaminen äärimmilleen 
ja pitkät tuotantoketjut siirtä-
vät vastuuta kauemmaksi tilaa-
jayrityksestä.

Tuotanto on halpaa, kun 

työntekijöiden oikeuksien suo-
ja on heikko, työpäivät ovat pit-
kiä ja palkat riittämättömät elä-
miseen. Naiset ja lapset ovat 
useimmin haavoittuvimmassa 
asemassa työmarkkinoilla.

Nauttisin mielelläni kahvini 
kupista, joka olisi valmistettu 
maassa, jossa poliisi ja armeija 
eivät käytä kovia otteita demo-
kraattisia oikeuksia, perusvapa-
uksia ja inhimillistä työelämää 
vaativia ihmisiä kohtaan. 

Huolehtiminen ihmisoike-
uksista kuuluu myös yrityksille.

Kahvi, kuppi ja kuluttami-
nen ovat tekoja. Valinnoilla on 
aina merkitystä ja seurauksia.

Radikalisoitumisen 
ehkäisyssä 
syrjäytymisen 
torjuminen on 
keskeistä. 

Timo Kilpeläinen

vista havainnoista. 
– Vaikka se voi tuntua vaike-

alta, on varhainen puuttuminen 
terroritekojen ehkäisyssä ensiar-
voisen tärkeää.

Vihapuheelle on
jo alistuttu
Sisäministeriön poliisiosastol-
la työskentelevän Ari Evwarayen 
mukaan viharikoksille on yhteis-
tä se, että ne aiheuttavat uhrissa 
syvää ja pysyvää pelkoa.

– Motiivina voi olla uskonto, 
ihonväri tai vaikkapa seksuaali-
nen suuntautuminen. Nämä ovat 
ominaisuuksia, jotka eivät yleen-
sä muutu.

Vihapuhe ja viharikokset ovat 
arkipäiväistyneet viime aikoina. 
Se huolestuttaa Evwarayea mo-
nesta syystä. 

– Noin 800 ilmi tulevaa tapaus-
ta vuosittain on vain jäävuoren 
huippu. Monet ovat valitettavasti 
kadottaneet luottamuksen järjes-
telmään ja alistuneet sietämään 
vihapuhetta.

Miten uhreja voitaisiin
yhteistyössä auttaa?
Seminaarin yleisö kyseli, minkä-
laista yhteistyötä poliisi ja seura-
kunnat voisivat tehdä rikoksen 
uhriksi joutuneiden auttamiseksi. 

Kysymys on poliisinkin mu-
kaan aiheellinen, sillä se on vi-
harikosten osalta vielä lähtökuo-

Su s a nna Chaz a lma r t i n

Stiven Naatus Kirkkohallituksesta,Tarja Mankkinen Sisäministeriöstä, Aaro Rytkönen Kirkon Ulkomaanavusta, Ari Evwaraye sisäministeriöstä sekä Heini Kesti Rovaniemen seurakunnasta kuulivat poliisitarkastaja Timo 
Kilpeläiseltä (toinen vasemmalta), että poliisilla on tiedossa noin 300 tunnistettua henkilöä, joilla on yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin. Osa on rahoittanut terroristijärjestöjen toimintaa, osa on ollut konkreettisesti 
mukana toiminnassa. 

TUULA OKKONEN
Kirjoittaja on Oulun yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsen ja Karjasillan 
seurakuntaneuvoston jäsen

pissa. Verkostoja on jo rakennet-
tu isompiin kaupunkeihin, mutta 
koko maata ne eivät kata. 

Rovaniemellä todettiin, et-
tä kirkolla olisi potentiaalia aut-
tamistyössä, sillä se toimii valta-
kunnan joka sopukassa.

Keskustelu seminaarin jälkeen 
oli vilkasta. Suurin osa osallistu-
jista oli sitä mieltä, että tilaisuu-
den aiheet olivat merkittäviä kir-
kon kannalta. Lähes kaikilla osal-
listujilla oli jo kokemusta esi-
merkiksi turvapaikanhakijoiden 
kanssa toimimisesta.

Eräs keskustelija kiteytti kir-

kon roolin siihen ajatukseen, et-
tä integraatio, vieraan kulttuurin 
edustajan yhdentyminen kanta-
väestöön, lähtee lopulta aina kah-
den ihmisen välisestä kanssakäy-
misestä. Siksi kirkon merkitystä 
ei pidä vähätellä tämänkään asi-
an kohdalla. 

Seminaarin järjestäjiä olivat 
Oulun hiippakunta, sisäminis-
teriö, Kirkkohallitus, Kirkon Ul-
komaanapu ja Rovaniemen seu-
rakunta. 

SUSANNA CHAZALMARTIN
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Kun kuulee tarpeeksi mon-
ta kertaa sanottavan, että 
ihmiset haluavat nykyi-
sin elää omissa oloissaan, 

naapurin kutsuminen kahville 
tai rupattelutuokio roskakatok-
sella alkaa tuntua huonolta ide-
alta. 

Näin pohditaan Limingan 
seurakunnan ystäväringissä. Pu-
heliaimmat naiset aikovat jatkaa 
tuntemattomammankin naapu-
rin jututtamista, vaikka ystävys-
tyminen alussa olisi nihkeää. 

– Kyllä ne juttelevat, kunhan 
minä aloitan keskustelun, toteaa 
Eeva Halmesmäki.

Tutustuminen uusiin ihmi-
siin ei ole ystävärinkiläisille ou-
to asia. Ryhmä on perustettu sik-
si, että mahdollisimman monella 
ihmisellä Limingassa olisi ystävä 
– tai ainakin he saisivat kokea ys-

tävällisyyttä. 
Rinkiläiset laulavat vanhain-

kodissa, vierailevat päiväkerho-

laisten luona ja tervehtivät mu-
siikillaan myös terveyskeskuksen 
vuodeosastolla olevia.

Muut mediat

AIKA AJOIN uutisoidaan siitä, mitä 
ikäihmiset katuvat. Mitä tekisivät 
toisin, jos voisivat.

Edellisen kerran muistan 
uutisoidun, että ikäihmiset katuvat 
eniten turhaa kouhottamista. Sitä, 
että eivät viettäneet tarpeeksi aikaa 
läheistensä kanssa.

Tuorein selvitys tällä saralla kertoi, 
että iän myötä harmittaa eniten 
turhaan murehtimiseen kulutettu 
aika. Asioiden etukäteen vatvominen 
ja surkuttelu.

Päätoimittaja Marjo Rönnkvist 
Jyväskylän seurakunnan 

Henki&elämä-lehdessä 5. helmikuuta

Uskollisuus on ystävyyden    ykkösasia

Tulevaisuuttaan suunnitteleva peruskoululainen 
tarvitsee tukea valintoihinsa kotoa, opinto-ohjaajat muistuttavat

Mielessä opinnot ja ammatti

Ammatinvalintaa ja tu-
levaisuutta pähkäillään 
näinä päivinä ainakin 
perheissä, joissa on pe-

ruskoulunsa keväällä päättävä 
nuori. 

Reilun viikon päästä alkaa ni-

mittäin yhteishaku ammatilli-
seen koulutukseen ja lukioihin.

Ammateista ja koulutusvaih-
toehdoista on internetissä val-
tavasti tietoa. Yksi hyvä tiedon-
lähde on esimerkiksi Opetushal-
lituksen portaali opintopolku.fi.

Kempeleläiset opinto-ohjaajat 
Virve Jouhten  ja Kai Kela pai-
nottavat myös ihan perinteisten, 
kotona käytävien keskustelujen 
tärkeyttä.

– Nuorella on turvaton olo, jos 
opintoihin hakeutuminen jää yk-

sin hänen vastuulleen. Aikuinen 
ei voi vain todeta, että ”tee mitä 
haluat”, Jouhten sanoo.

Isät mukaan
keskusteluihin
Vanhempien tehtävä on auttaa 

lastaan ymmärtämään lapsensa 
paras.

 – Isä ja äiti voivat ihan reilusti 
perustella – samalla nuoren omaa 
näkemystä kuunnellen – miksi 
jokin ammatti sopisi lapselle hei-
dän mielestään paremmin kuin 

Limingan ystävärinkiin kuuluvat Eeva Halmesmäki, Anni Keränen, Marjatta Siira, 
Kyllikki Niinimaa, Liisa Kirjanen, Kaija Viippola ja Tarja Juvonen kokoontuivat viime 
viikolla diakoniatyöntekijä Marika Kampsin johdolla Lähetysvintillä.

Yksilöinä kohdattaessa 13–15-vuotiaat nuoret ovat poikkeuksetta mukavia tyyppejä:  keskustelevia, kantaaottavia, rohkeita, avoimia, terveellä itsetunnolla varustettuja, sanovat Kempeleen Kirkonkylän yhtenäiskoulun 
opinto-ohjaaja Kai Kela sekä Kirkonkylän ja Ylikylän yhtenäiskoulujen opinto-ohjaaja Virve Jouhten. He osallistuivat valtakunnallisille Opopäiville, jotka järjestettiin viime viikolla Oulussa.

M inna Ko l i s t a ja

R i i t t a  H i r vo n e n



5Rauhan Tervehdys  |  Nro 5  |  11.–18.2.2016

Raamattu maksoi 1700-luvun lopulla 15–20 riikintaaleria eli hyvän hevosen hin-
nan. Nyt sen saa ladattua älypuhelimeen ilmaiseksi, sanoo Riku Korkeamäki.

Uskollisuus kuuluu
aina ystävyyteen
Ystäväringissä uskotaan, että hy-
vä ystävyys voi syntyä myös tun-
temattomien välille. 

Myös silloin ystävyyteen kuu-
luu uskollisuus. Oman ajan an-
tamiseen toiselle pitää sitoutua. 
Ystävyys velvoittaa, kenellekään, 
erityisesti vanhalle tai sairaalle ei 
saisi tuottaa pettymystä.

– Koskettavinta on mahdolli-
suus olla ystävä sellaiselle, jolla ei 
ole muita ystävyyksiä, ryhmässä 
todetaan.

Rinkiläisten mielestä ystävyy-
delle löytyy synonyymejä, samaa 
tarkoittavia sanoja. Niitä ovat esi-
merkiksi lämminhenkisyys ja vä-
littäminen.

– Ystävyys on iso sana, Kyllik-
ki Niinimaa mietiskelee.

Ystävyys usein aiheena
auttavassa puhelimessa
Palvelevassa puhelimessa toimin-
nanohjaajana työvuosinaan työs-
kennellyt Leila Virén osaa kertoa, 
että ystävyys puhuttaa auttavas-
sa puhelimessa nykyisin enem-
män kuin vuosia sitten. Ystävyy-
den merkitys on kasvanut. 

– Ihmisillä on huolta ystävis-
tään. Itku puhelimessa kertoo 
pettymyksestä ystävään. Aiheeksi 
nousee usein myös ystävän puute.

– Ystävyyden solmimiseen on 
nykyisin enemmän mahdolli-
suuksia kuin aiemmin, mutta sa-
maan aikaan tuntuu, että ihmis-
arkuus on kasvanut, Virén pohtii.

RIITTA HIRVONEN

Ystävänpäivää vietetään sunnuntaina 
14. helmikuuta.

Ihmisiä

Taivaan lahja taskussa

Suomen Pipliaseura syntyi vuonna 1812 levittämään Raa-
mattua Suomessa. Vuonna 1920 sellainen olikin tilastol-
lisesti katsoen jo jokaisessa suomalaisessa kirjahyllyssä.  

– Nyt voi sanoa, että tämä valtava kirjasto alkaa olla 
joka taskussa, sanoo Riku Korkeamäki.

Oulun Pipliaseuran puheenjohtaja lupaa hiippakunnal-
lisessa nuorten aikuisten tapahtumassa lauantaina ”tankata 
kännyköihin todellista voimavirtaa”.

Esimerkiksi YouVersion on sivusto, josta voi ladata maksut-
toman raamattusovelluksen älypuhelimeen tai tietokoneelle. 
Palvelun avulla Raamattua voi lukea yli 900 kielellä.

Korkeamäki uskoo, että nuorten aikuisten kanssa syntyy 
lauantaina kaikkia hyödyttävää vuorovaikutusta ja kotiin läh-
tevillä on ladattuna lukuisia sovelluksia ja niiden kautta pääsy 
kiinnostaviin hengellisiin sisältöihin.

Korkeamäki itse lukee Raamattua sekä printtinä että mo-
biilisti. 

– Koska Raamattu kulkee helposti taskussa, sitä tulee selail-
tua usein. Mobiiliversio sopii täsmälukuun. Kun haluan pa-
neutua johonkin tekstiin erityisesti, tartun mieluummin pe-
rinteiseen kirjaan. Usein minulla on pöydällä auki samanai-
kaisesti kirja ja älypuhelimen sovellus.

Pipliaseuran varoista suurin osa ohjataan raamatunkään-
nöstyöhön. Tavoitteena on muun muassa saada julkaistuksi 
Raamattu ensi kertaa 45 uudella kielellä.

– Monilla kansoilla on sama tilanne kuin suomalaisilla 
1500-luvulla: saimme ensin oman kirjakielen ja perään Raama-
tun omalla kielellä. Sillä oli valtava yhteiskunnallinen merkitys.

MINNA KOLISTAJA

Jumala 2.0 -tapahtuma 13.2. kello 14 Keskustan seurakuntatalossa 
Oulussa (Isokatu 17, Iso Sali, 2. kerros)

Hyvää ystävänpäivää!Gallup
Milloin viimeksi vietit aikaa ystävän kanssa? 
Miten huolehdit ystävyydestänne? Tätä RT kysyi tällä viikolla.

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Keskiviikkona tapasin ystäviä 
laulamisen merkeissä Aleksin-
kulmassa. Olemme laulaneet sa-
massa kuorossa 20 vuotta. Siellä 
on monia ystäviä ja tuttavia, en 
jää koskaan pois näistä tapaami-
sista. Ystävyyttä pidän yllä myös 
tapaamalla muutamaa kaveria 
kuoron ulkopuolellakin. Käym-
me toistemme luona kylässä, kah-
vittelemme ja turisemme.

Kauko Ojala, Oulu

Minulla on tietty porukka, jo-
hon pidän yhteyttä tiiviisti, tut-
taviin ja kavereihin epäsäännöl-
lisemmin. Monia ystäviä olisi ki-
va tavata useamminkin, mutta 
osa asuu kaukana. Vaatii suunni-
telmallisuutta järjestää tapaami-
nen. Yritän pitää yhteyttä sään-
nöllisesti myös puheluin ja vies-
tein. Sunnuntaina poikkesin ys-
tävän syntymäpäivillä.

Riikka Lakotieva, Oulu

Hengailemme ystävien kanssa 
usein kaupungilla, maanantai-
na kävimme kahvilla. Yhtä par-
haista ystävistäni tapaan tallil-
la, kun kumpikin ratsastamme. 
Muuten tavataan ystävien kans-
sa usein jonkun kotona. Joka ilta 
laitan vähintään viestiä ja kyselen 
kuulumisia, ellei olla hetkeen ta-
vattu. Yleensä ystävien kanssa eh-
tii jutella joka päivä.

Sara Kumpulainen, Oulu

Uskollisuus on ystävyyden    ykkösasia

Opinnot eivät 
mene koskaan 
hukkaan, vaikka 
urasuunnitelmat 
muuttuisivat 
matkan varrella.

Virve Jouhten

M
in

n
a K

o
listaja

joku toinen, Kela sanoo.
Eniten opinto-ohjaajaa tar-

vitsevat peruskoulun viimeisellä 
luokalla olevat, jotka eivät saa tu-
kea valintojen tekoon kotona. 

– Sano mihin mä meen, nuo-
ri saattaa pyytää. Mutta me opot 
annamme vaihtoehtoja, emme 
valmiita vastauksia, Jouhten sa-
noo. 

Opinto-ohjaajien mukaan tu-
levaisuudensuunnitelmista jutel-
laan yleensä äidin kanssa. 

– Isät voisivat osallistua kes-
kusteluihin aktiivisemmin, Kela 
patistaa.

Uraa ei lyödä 
lukkoon loppuelämäksi
Opinto-ohjaajat huomauttavat, 
että peruskoulunsa päättävät ei-
vät vielä valinnoillaan viitoita ko-
ko tulevaa työuraansa. 

Enemminkin 15–16-vuotiaat 
määrittelevät nyt yhteishaussa 

lähimpien kolmen vuoden teke-
misensä. 

– Opinnoista on aina hyötyä. 
Eivät ne koskaan hukkaan mene, 
vaikka urasuunnitelmat muut-
tuisivat matkan varrella. Eiväthän 
monen isät ja äiditkään ole enää 
sillä alalla, jota aikoinaan ensim-
mäiseksi opiskelivat, Kela ja Jouh-
ten muistuttavat.

Kannattaako hakeutua unel-
ma-ammattiin, vaikka alalla on 
vähän töitä vai valita ammatti 
järkevästi sen mukaan, mikä ala 
mahdollisesti työllistää?

– Juuri tähän puntarointiin 
meillä opoilla on työkaluja, Ke-
la sanoo.  

– Jos unelmat ovat kovasti uto-
pistisia, opinto-ohjaaja tuo hieno-
tunteisesti suunnitelmiin realis-
mia. Muistutamme, että unel-
maa ei tarvitse saavuttaa heti. 
Unelman voi tavoittaa parem-
min sitten kun ikää, tietoa ja tai-
toa on karttunut muutamia vuo-
sia, Jouhten jatkaa.

Joskus opinto-ohjaaja näkee, 
että perheen ohjaama valinta ei 
osu aivan nappiin.

– Kaikille nuorille lukioon me-
no ei esimerkiksi tiedä onnistu-
misen elämyksiä, Kela muotoilee.

Opinto-ohjaaja ei kuitenkaan 
kyseenalaista perheen ohjausta.

– Nuorten tulevaisuus on vii-
me kädessä perheiden asia. Tär-

keintä on, että nuorella ja van-
hemmilla on keskenään suun-
nilleen yhtenevä näkemys lähi-
vuosista, Jouhten ja Kela sanovat.

Kirkon ammateista
kysellään harvoin
Opintopolkuja kirkon ammattei-
hin opinto-ohjaajat eivät muista 
olleensa kovin usein etsimässä. 

– Muutama vuosi sitten oli yk-
si kaveri, joka halusi suntioksi ol-
tuaan tutustumassa työelämään 
seurakunnassa suntion apuna, 
Kela muistaa.

Tet-paikkoja seurakunta voisi 
tarjota enemmänkin, opot vink-
kaavat.

Yhteistyötä koulun ja seura-
kunnan välillä opinto-ohjaajat 
pitävät riittävänä.

Kempeleessä kouluilla on ni-
metyt koulupapit. Seurakunta 
pitää kerran viikossa aamunava-
uksen, nuorisotyöntekijät käy-
vät kerran viikossa päivystämäs-
sä välitunnilla, silloin tällöin jär-
jestetään koululaisjumalanpalve-
luksia.

– Kirkonkylän koululla on 5–6 
viime vuotena pidetty 9-luokka-
laisille päättäjäispäivän tilaisuus 
kirkossa. Ne ovat olleet hienoja 
lähtiäisjuhlia: kauniita, arvok-
kaita, tunteellisiakin, Kela kiittää.

MINNA KOLISTAJA

Mitä tulee mieleen kirkon oppilaitostyöstä? 
Tätä kysyttiin viime viikolla Oulun yli-
opistolla pidetyillä Opopäivillä. Opinto-
ohjaajien mielipiteitä tenttasi Oulun seu-

rakuntien oppilaitostyö.
– Ilahduttavaa oli, kuinka moni vastaajista oli ko-

kenut saaneensa meiltä tukea omaan työhönsä, iloit-
see oppilaitostyön diakoni Salla Tuominen. 

Tapahtuman aikana käytiin hänen mukaansa hy-
viä keskusteluja kirkon oppilaitostyöstä. 

– Jotkut jäivät miettimään, miksi heidän oppi-
laitoksellaan ei ole yhteistyötä seurakunnan kanssa. 
Ja kun tuttu opinto-ohjaaja kommentoi, että yhteis-
työssä on kehitettävää, oppilaitostyön pastori Kata-
riina Pitkänen ryhtyi saman tien miettimään hä-
nen kanssaan uusia kuvioita yhteistyöhön.

Kysely liittyy oppilaitostyön ja Kirkkohallituk-
sen kehitystyöhön, jonka tavoitteena on sanoittaa 
selkeämmin, mitä kirkon oppilaitostyö oikein on ja 
tehdä siitä esite.

Oppilaitostyöstä selkein sanoin
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Kirja pysyy käsissä
 Karjasillan seurakunnassa keskustellaan 
Taivaslaulu-kirjan ja -näytelmän herättämistä ajatuksista 

Kun oululaiskirjailija Pau-
liina Rauhala kirjoit-
ti Taivaslaulu-romaanin, 
hän toivoi osaavansa kir-

joittaa kielellisesti oivaltavan 
tekstin, joka koskettaa ja kiinnos-
taa olematta puolesta tai vastaan. 

– Halusin kertoa yhden tari-
nan, jossa lomittuvat kauneus ja 
kipu, Rauhala kertaa. 

Vuonna 2013 ilmestyneen Tai-
vaslaulun maisema on lestadio-
laisuudessa, teoksen päähenkilöt 
ovat lestadiolainen nuoripari Vil-
ja ja Aleksi.

Kirjan ilmestymisestä on ai-
kaa yli kaksi vuotta, Tampereen 
ja Oulun teattereissa on pyörinyt 
Taivaslaulu-näytelmät syksystä 
saakka. 

Vieläkö Taivaslaulu soi?

Mielenkiintoisia
palautteita
Taivaslaulun ilmestyttyä kirjaili-
ja ei keskittynyt seuraamaan jo-
ka ikistä arvostelua, joka hänen 
esikoisromaanistaan kirjoitettiin. 
Vaikka kaikki palaute ei tavoitta-
nut Rauhalaa, hän tietää, että Tai-
vaslaulu soi voimallisesti heti il-
mestyttyään: teosta ylistettiin, 

Oulun kaupunginkirjastossa syn-
tyi uusi varausennätys. Osa luki-
joista ärtyi kokiessaan, että kir-
ja yleisti liiaksi lestadiolaisäidin 
osaa liikkeessä.

– Kaunokirjallinen romaani 
on aina avoin monenlaisille tul-
kinnoille. Kohuotsikoista en ole 
pitänyt, sillä kirjan eetos on mie-
lestäni kokonaisuudessaan lem-
peä. Väsyvän suurperheen Vil-
ja-äidin vastaparina kirjassa on 
perheenäidin osassaan vilpittö-
män onnellinen Maria, Rauhala 
toteaa. 

– Ehkä mielenkiintoisin palau-
te on ollut senkaltainen, jossa ole-
tetaan yhä, että on olemassa yk-
si yhteinen ja kaikkia koskeva oi-
kea kokemus elämästä, ihmisistä 
ja asioiden tilasta – ja että se oli-
si mahdollista jäljentää yhteen ta-
rinaan.

Miksi ylipäänsä ajatus yhdes-
tä ainoasta oikeasta tavasta elää 
on niin houkutteleva meille ih-
misille? 

Rauhala pohtii, onko musta-
valkoinen, joko–tai -maailman-
kuva yksinkertaisesti vain hel-
pompi valinta kuin nähdä elämä 
monimutkaisena mutta värik-

käänä kudelmana.
Oulun kaupunginteatterin oh-

jaajan Heta Haanperän sanoin: 
hyvinvoinnin markkinoilla hy-
vän elämän määritelmiä on tar-
jolla hämmentävän paljon.

Rajojen ylittäminen
on tärkeä aihe kirjassa
Oulun kaupunginteatterin Tai-
vaslaulu-esityksen ensimmäinen 
puoliaika päättyy puheeseen, jon-
ka on kirjoittanut Oulussa työs-
kennellyt pastori Stiven Naatus. 

Naatuksen tekstissä todetaan: 
Teemme helposti rajoja toistem-
me välille. Asettelemme ihmisiä 
arvoasteikossa korkeammalle tai 
matalammalle, ulos tai sisään. 

Rauhala toteaa, että juuri rajat 
– meidän ja muiden välillä – on 
yksi keskeinen teema sekä kirjas-
sa että teatterisovituksissa. 

Teatterin käsiohjelmaan Rau-
hala halusi kirjoittaa näin: Tai-
vaslaulu teatterissa on etenkin 
täällä Pohjois-Suomessa mahdol-
lisuus purkaa lukkiutuneita ne-
gaatioita ja avata vuoropuhelua. 
Toivon, että jokainen ihminen 
taustasta ja vakaumuksesta riip-
pumatta tulisi kohdatuksi yksilö-
nä omine ajatuksineen ja kerto-
muksineen. 

Sisaruus ja veljeys on mahdol-
lista ymmärtää samanmielistä lä-
hipiiriä laajemmin, Rauhala us-
koo.

Rohkeus syntyy
vaivalloisesti
Kaikenlaisten rajojen ylittämi-
nen vaatii rohkeutta. Taivaslau-
lussa yksi rohkea henkilö on per-
heen Aleksi-isä. 

Hän toivoo tulevansa kuulluk-
si, nähdyksi ja hyväksytyksi sen 
valinnan kanssa, jonka tunsi sy-
dämessään arvokkaimmaksi. 

Aleksi valitsee perheensä sel-
viytymisen ja hyvinvoinnin, kun 

suurperheen Vilja-äiti uupuu 
kaksosraskauden aikana.

Mistä ihminen lopulta saa roh-
keutta tehdä itselleen oikeaksi ko-
kemiaan valintoja?  

– Rohkeus murtuu vaivalloi-
sesti esiin vasta sitten, kun hiljai-
suuden ja ennalleen jättämisen 
kipu kasvaa suuremmaksi kuin 
ääneen sanomisen ja muutoksen 
tuoma kipu, Rauhala vastaa.

RIITTA HIRVONEN

Jäikö Taivaslaulu soimaan? 
Kysymys esitetään maanantaina 
15. helmikuuta kello 18 
Karjasillan seurakunnassa. 
Tilaisuudessa voi keskustella 
kirjan tai näytelmän 
herättämistä ajatuksista. 
Kirjailija Pauliina Rauhalan 
ja ohjaaja Heta Haanperän l
isäksi paikalla on mukana muun 
muassa Lapin yliopiston tutkija 
Sandra Wallenius-Korkalo ja 
Taivaslaulussa Viljaa 
näyttelevä Merja Pietilä. 
Kahvia on tarjolla kello 17.30 alkaen.
Tilaisuudesta ilmoitus sivulla. 10.

Miksi ylipäänsä 
ajatus yhdestä 
ainoasta oikeasta 
tavasta elää on 
niin houkutteleva 
meille ihmisille? 

Mistä Pauliina Rauhalan kaunis kielellinen ilmaisu Taivaslaulu-romaanissa on lähtöisin? – Pohjanmaasta, mäntymetsästä, merestä, taivaasta, saarnoista, 
virsistä, tytöistä, mummoista, saduista, runoista ja koulukirjoista. Mutta ennen kaikkea hiljaisuudesta, luettelee kirjailija.

H e id i  M a k ko n e n
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Kirkkovuodessa vietetään 
tuhkakeskiviikosta pää-
siäispäivään paastoa. 
Paastoon kuuluu monil-

la oman ruokavalion tarkistami-
nen: pois saatetaan jättää esimer-
kiksi liharuoka ja turhanpäiväi-
nen herkuttelu makealla.

Kristillisen paaston tärkeä si-
sältö on hiljaisuus ja mietiskely; 
esimerkiksi omien elämänarvo-
jen tärkeysjärjestyksen pohtimi-
nen.

Paastossa on olennaista oman 
hyvän etsimisen sijaan keskitty-
minen lähimmäisenrakkauteen 
ja Jumalaan.

Ruokapaasto on monelle tuttu 
asia, mutta millä tavoin kirkko-
vuoden kiertoon kuuluva paasto 
on erilainen kuin paastot yleen-
sä, kanttori, rovasti Eino Hynni-
nen ortodoksikirkosta?

– Kirkkovuoden kiertoon liit-
tyviin paastoihin liittyy aina ta-
voite. Kirkkomme ei vietä juh-
lia vain kerran ajassa, historias-
sa olleina tapahtumina. Kristi-
tyn on aina syytä muistaa, mitä 
tuon juhlan tapahtuma ja sanoma 
merkitsevät meille, jotka elämme 
vuotta 2016.

Eräs kirkkoisä on todennut 
omakohtaisesta paastosta: pelk-
kä ruumiillinen paasto ei kohoa 
taivaaseen, ellei sitä seuraa sen si-
sar, almu.  

Ortodoksiveisuussa kehote-
taan aloittamaan paasto riemul-
lisesti: ”Aloittakaamme riemuk-
kaasti paaston aika antautuen 
hengellisiin kilvoituksiin. Puh-
distakaamme sielu ja liha.”

luopumisena jostain itseä liikaa 
kahlitsevasta asiasta – voi auttaa 
näkemään ja tuntemaan elämäs-
sä oikeasti tärkeitä asioita. 

Kun jättää vaikkapa netin käy-
tön ja television katselemisen vä-
hemmälle tai kokonaan pois päi-
väohjelmasta, saattaa huoma-
ta esimerkiksi läheisen ihmisen 
avun tarpeen tai jatkuvan kiireen 
tarpeettomuuden.

Voisiko nykyajassa olla enem-
män tarpeellista kiinnittää jopa 
vähemmän huomiota ruokaan 
ja muuhun oman itsemme tark-
kailuun?

– Ravintovalmentajana sanoi-
sin, että hyvä terveys lähtee hy-
västä ravitsemuksesta sekä hen-
kisestä tasapainosta. Jatkuva kiire 
ja stressi puolestaan sairastuttavat 
kehoa ja mieltä. 

Mielestäni ajankohtaista oli-
si näin paaston aikana nimen-
omaan pysähtyä tarkastelemaan 
omaa elämäänsä ja karistaa sii-
tä turhat stressitekijät. Silloin on 
enemmän aikaa Jumalalle, itsel-
le ja läheisille – ja myös keho voi 
hyvin.

RIITTA HIRVONEN

Millä keinoin ihminen, jolle 
mietiskely on vieraampaa, voi-
si aloittaa hiljentymisen ja itse-
tutkistelun?

– Uskaltautumalla mennä kir-
kon jumalanpalveluksiin. Se il-
mapiiri ja sanoma, joka paasto-
najan jumalanpalveluksiin kuu-
luu, ei jätä ketään ulkopuoliseksi 
vaan tempaa mukaansa. 

– Ne tekstit, jotka paaston ai-
kana vuosittain toistuvat, ovat 
eräänlaisia kultahippuja aikam-
me ihmisen mielelle ja hengelle.

Mitä uutta kristillinen paas-
to voi tuoda ihmisille, jotka ovat 
jo tarkkoja siitä, mitä he syövät 
ja muutoinkin huolehtivat itses-
tään, ravintovalmentaja Päivi 
Hytinkoski?

– Kristillinen paasto sellaise-
na kuin minä sen ajattelen – eli 

Almu kuuluu paastoon

Pelkkä ruumiillinen 
paasto ei kohoa 
taivaaseen, ellei 
sitä seuraa sen 
sisar, almu.  

• 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

Paikkoja avoinna

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

Oulun seurakuntayhtymä hakee hautausmaiden

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2016

Hakuaika 8.2.–22.2.2016 klo 15 mennessä.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

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

Kaijonharjun apteekki
on 1.2. lähtien Linnanmaan 

apteekki! Muutimme 
Prisman yhteyteen.

Tervetuloa!

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

UUSI OSOITE: Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi
 

Hautauspalveluja

H e id i  M a k ko n e n

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

Myydäään hautakiviä
Laatukivet kohtuuhintaan 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Paastossa uskotaan siihen, että vauhdin hiljentäminen omassa arjessa tuo aikaa itsensä kuuntelemiselle ja myös Jumalalle tulee 
helpommin tilaa.
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Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

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

toa Jumalasta. Uusinta ke 17.2. 
klo 15.15.

 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 14.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Mar-
ja Raatikainen Tuiran seura-
kunnasta. Hän kertoo Jeesuk-
sesta, kiusausten voittajasta.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 513, 726, 182, 429 
ja 224. Synnintunnustus: 702.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 14.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 14.2. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen Tuiran 
seurakunnasta. Hän kertoo 
Jeesuksesta, kiusausten voit-
tajasta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 piispanmessu Hauki-
putaan kirkosta. Virret: 173:1-
3, 303:1-4, 314:1-, 743, 299, 
324:5-6.  
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa on vieraa-
na pastori Riikka Honkavaa-
ra. Hän kertoo kaikille avoi-
mesta vanhempainillasta, jo-
ka järjestetään Tuiran kir-
kossa 18.2. Illan aikana poh-
ditaan miten lapselle voi ker-

nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 14.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylitornion kirkosta. Virret: 173:1-
3; 303:1,2,6,7; 405: 1,4,7; 230.
Klo 11 Katolinen messu pyhän 
perheen seurakunnasta Oulusta.

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

Muut seurakunnat

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 11.2 klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, su 14.2 klo 14.00 Jäälin  
kappelissa, Rivitie 9, Jääli, ke 17.2 klo 18.30 Maija-Liisa Yliklaavulla, 
Laakkolantie 51, Pulkkila, pe 19.2 klo 18.00 Keijo Piiraisella, Jukolantie 
26 as 2, Pudasjärvi
Maallikkopäivät Raudaskylän Kristillisellä Opistolla Ylivieskassa peruttu 
osanottajien vähyyden vuoksi.
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

Su 14.2. klo 11.00 
lÄHETYSJuMAlANPAlVEluS

klo 12.30- 14.00 
YSTÄVÄlouNAS

kE 17.2. klo 19.00 
SANAN JA RukoukSEN IlTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 13.2. klo 18 ELÄMÄNI VEISUT -konsertti,  
Pauli Uusikylä, Mika Karola, Jari Levy, Ari Kauhanen, 
Vesa Pokela. La 13.2. klo 18 Valo-ilta. Su 14.2. 
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi Markka-
nen, Reijo Komu, Lapsikuoro. Lastenkokoukset ja 
seimi. Ke 17.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 

Pasi Markkanen, Hannu Orava, Anne ja Eero Siliämaa. To 18.2. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 13.2. klo 11-13 Leipää ja evan- 
keliumia. T-C. Ma 15.2. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 16.2. klo 18 Majakka-ilta.
TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri. 
Su klo 11 perhekirkko ja ystävänpäiväjuhla, jossa yhteinen
ruokailu, leikkejä, pelejä, leluarvontaa ym. Tervetuloa ihan kaikki!
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät 
Tuiran kirkossa 13.–14.2.2016
Lauantai
klo 12.00 Seurat, Heino Kouva, 
Mikko Himanka
klo 14.30 Seurat, Stig-Erik Enkvist, 
Karl-Erik Tjäder
Klo 17.00 Pyhäkoulu
klo 17.30 Matkalauluseurat, 
Stig-Erik Enkvist
klo 20.30 Nuortenilta (Koulukatu 10)
Mikko Himanka

Sunnuntai
klo 10.00 Messu, Liturgi Pasi Kurikka, 
Saarna Karl-Erik Tjäder
klo 12.30 Seurat, Stig-Erik Enkvist,
Mikko Himanka
klo 15.00 Seurat, Karl-Erik Tjäder
Matti Rahja

Tervetuloa!

Nettiradio  www.lyrs.fi/seuraradio

To 11.2. klo 19 Nuortenilta.
La-Su 13.-14.2. Talvipäivät Tuiran 
kirkossa, kts erillinen ilmoitus.
Ke 17.2. klo 14 Toimintapiiri.

Aiheena: Jeesus kiusausten voittaja - 
minunkin auttaja -miten?

Pohditaan kysymystä: Miten Jeesus kiusau-
sten voittajana voisi olla minullekin avuksi 
ja iloksi elämän kouluni kiusauksissa? 

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 14.2. klo 15

Mukana: Ilkka Keränen & Juhani Seppänen 

TuomiokirkkoseurakuntaAgricola-opintokeskus

Tervetuloa!

To 11.2. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 12.2. klo 12 Varttikirkko 
& ruokajakelu, klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 14.2. klo 11 Ystävänpäivän 
perhekirkko, Outi Huczkowski, aihe: ”Kosto vai anteeksiantamus”, kiinalai-
nen lounas aik. 5€, lapset 2,5€, klo 13 mäenlasku ja luistelu Heinäpäässä 
(ulkoiluvälineet mukaan). Ke 17.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. 
Tervetuloa!

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

”Jeesus sanoi: Ei jokainen, joka sanoo minulle:  
´Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pää-
see se joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” (Matt. 7:21)

La 13.2.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus , saarna Jouko Minkkinen, raamattutunti  
Eila Maunu. La 20.2. klo 11  sapattijumalanpalvelus, saarna Marko Huurre ja raamattutunti 
Kari Nikkarinen. La 20.2. klo 14-16 EU-ruokakassien jako ja ruokailu. Ma-Pe klo 11 Aamun 
sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Ruut auttaa 
vapaaehtoisvoimin 

Operaatio Ruut -järjestö 
Kirkon ulkomaanavun 
siipien alla täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. Jär-

jestö juhlii syntymäpäiviään 21. 
helmikuuta Pyhäjoen seurakun-
tatalolla hyväntekeväisyyslou-
naalla. Tilaisuudessa kerrotaan 
viimesyksyisen Intian matkan 
terveisiä. 

Järjestön tarkoituksena on tu-
kea köyhien lasten ja nuorten 
koulutusta kehitysmaissa. Toi-
minnan avustuskohteet ovat Ete-
lä-Intian osavaltiossa, Tamil Na-
dussa.

Järjestön kotipaikka on Py-
häjoki. Kummeja on pääasiassa 

Pohjanmaalta Kokkolan ja Ou-
lun väliltä, mutta myös muualta 
Suomesta. 

Operaatio Ruut on koulukum-
mijärjestö. Tavallisista kummi-
järjestöistä poiketen Operaatio ei 
rakenna tuettaviin koululaisiin 
henkilökohtaista suhdetta. Lah-
joituksellaan koulukummi tar-

joaa vain stipendipaikan opiske-
luun.

Kaikki toiminta niin Suomes-
sa kuin Intiassakin tapahtuu täy-
sin vapaaehtoisvoimin. Kenelle-
kään ei makseta palkkioita eikä 
henkilökohtaisia korvauksia, ku-
ten matkakuluja.  

Järjestön vuotuiset toiminta-
kulut ovat noin kaksi prosenttia 
budjetista, eikä kuluja oteta kum-
mimaksuista. 

Maksut menevät lyhentämät-
töminä lasten koulutukseen. Toi-
mintakulut rahoitetaan muun 
muassa myyjäis- ja arpajaistuloil-
la. Kummi sitoutuu auttamaan 
vain vuodeksi kerrallaan. 



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 5  |  11.–18.2.2016

Auta minua 
Barcelonan laidalla sijaitsevan Tibidabo-vuoren huipulla on kirkko, jonka ilmettä hallitsee 
katon Jeesus-patsas. Kuin siunaukseen kätensä levittänyt Jeesus-patsas katsoo kohti kau-
punkia, jonka hienoudet näkyvät kauas. 

Kuulin vuoren nimen olevan muunnos latinasta, sanoista, jotka merkitsevät ”minä 
annan”. 

Paikka, josta Paholainen näytti evankeliumin mukaan Jeesukselle valtakuntien loistoa, 
olisi voinut olla juuri tällainen. 

Kun katsoin Tibidabon vuorelta lempikaupunkiani, tuli mieleeni, mitä kaikkea voisin-
kaan siellä tehdä. Toisaalta pimenevän suurkaupungin näkeminen sai ajattelemaan myös 
niitä mahdollisia uhkia ja vääriä polkuja, joille siellä voisi joutua.

Jeesus kesti Paholaista pitkään. Erämaassa neljäkymmentä päivää paastottuaankin Jee-
sus vielä jaksoi vastata Paholaiselle rauhallisesti, kirjoituksiin vetoamalla. 

Miltä Jeesuksesta tuossa tilanteessa tuntui? Oliko hänelle vaikeuksia olla provosoitu-
matta?  

Jeesus ei lähtenyt näyttämään Paholaiselle ihmetekoja eikä valtaa, joka Hänelle oli 
annettu. Vasta kolmannen kiusauksen kohdalla Jeesuksen kärsivällisyys loppui: Hän käski 
Paholaisen pois. 

Tilanteet, joissa meitä houkutellaan pettämään kutsumuksemme, ovat usein hienova-
raisempia kuin selkeitä valintatilanteita hyvän ja pahan välillä. 

Mikä minun kiusaukseni tänään on? Onko se tyytyä olemaan hiljaa, kun näen vää-
ryyttä? Onko minun kiusaukseni sanoa, ettei se minulle kuulu, kun sellaista ihmistä alis-
tetaan, joka ei itse pysty pitämään puoliaan? Kun ihmiset luokitellaan automaattisesti ryh-
miin ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella näkemättä yksilöllistä ihmisyyttä hänessä, 
onko sekin minun kiusaukseni vaieta?

Entä kun olen itse vääryyden tekijä enkä vain sivustakatsoja?
Mestari, Sinä tiedät, mitä kiusaukset ovat. Auta minua hädän hetkellä turvaamaan sii-

hen, minkä tiedän todeksi. 

JOHANNA RISSANEN
opiskelija

Sunnuntai 14.2.2016
Psalmi: Ps. 91:1-4, 11-12
1. lukukappale: 1. Moos. 3:1-7 (8-19)
2. lukukappale: Hepr. 4:14-16
Evankeliumi: Matt. 4:1-11

Ps. 91: 1-4, 11-12
Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, 
sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja 
turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä 
turvaan.”
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta. Hän levittää 
siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa 
niiden alla. Hänen uskollisuutensa 
on sinulle muuri ja kilpi. Hän antaa 
enkeleilleen käskyn varjella sinua, 
missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua 
käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Matt. 4: 1-11
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan 
Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus 
oli paastonnut neljäkymmentä päivää 
ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin 
tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen 
luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos kerran 
olet Jumalan Poika, niin käske näiden 
kivien muuttua leiviksi.” Mutta Jeesus 
vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä 
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta 
sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’”
    Sitten Paholainen vei Jeesuksen 
pyhään kaupunkiin ja asetti hänet 
temppelimuurin harjalle. Hän sanoi 
Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan 
Poika, niin heittäydy alas. Onhan 
kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen 
käskyn. He kantavat sinua käsillään, 
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” Jeesus 
vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: 
’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’”
    Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin 
korkealle vuorelle, näytti hänelle 
maailman kaikki valtakunnat ja niiden 
loiston ja sanoi: ”Kaiken tämän minä 
annan sinulle, jos polvistut eteeni ja 
kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi 
hänelle: ”Mene pois, Saatana! On 
kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun 
tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä 
palvella.’”
    Silloin Paholainen jätti Jeesuksen 
rauhaan, ja hänen luokseen tuli 
enkeleitä, jotka palvelivat häntä.
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Lapsi kysyy Jumalasta – mitä vastaat?
Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.2.2016

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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Terttu Laaksonen, 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

Torstaina 18. helmi-
kuuta kello 18 Tui-
ran kirkon Suvan-
tosaliin (Myllytie 

5) kutsutaan kaikkia van-
hempia, jotka pohtivat, mi-
ten kohdata lapsen uskon-
nollisia kysymyksiä.  

Ilta käynnistyy pastori 
Riikka Honkavaaran alus-
tuksella ja sen jälkeen on 
yhteisen keskustelun vuoro.  

Honkavaara haluaa roh-
kaista kaikkia vanhempia 
puhumaan lastensa kanssa 
avoimesti uskonnollisista 
kysymyksistä.

– Myös silloin, kun ne 
tuntuvat itsestä vierailta tai 
vaikeilta, hän lisää.

– Jos vanhemmalla on 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sara-Sofia 
Aurora Alahäivälä, Veera Al-
ma Ilona Savolainen, Mauno 
Aatu Elmeri Turpeenoja.
Haukipudas: Luke Johannes 
Anselmi Merinen, Oliver On-
ni Markus Marttila, Iina Ce-

lina Särkiniva, Patrik Juhani 
Eemeli Rehu.
Karjasilta: Briana Annabella 
Humalajoki, Leevi Anders Vil-
lenpoika Jokinen, Seela Aile 
Everiina Kainulainen, Inari 
Taika Tuulia Kontio, Kasperi 
Nooa Eemil Laitinen, Minea 

uskontoon liittyviä ahdis-
tavia muistoja, hänen voi 

olla vaikeata kohdata lap-
sensa hengellistä pohdin-

Elle Emilia Määttä, Janni Eli-
sabeth Ronkainen, Emma Eli-
sabet Rytilahti.
Kiiminki: Kristian Oliver Väi-
sänen, Minttu Karoliina Lau-
rila, Jere Juhani Mikkola, 
Paulus Valtteri Mattila.
Oulujoki: Eemi Aukusti Han-
hela, Samu Juho Veikko 
Kuutti, Jade Eveliina Lehti-
niemi, Luka Samuel Lehtinie-
mi, Elsa Annikki Sippola, Sen-
ja Maaria Wathén.
Oulunsalo: Minea Helena 
Kristiina Kurikka, Jaako Mat-
tias Niemikorpi.
Tuira: Petteri Veikko Eerikki 
Hannula, Miro Eero Helin, Ii-
ris Lilja Maaria Huhtelin, Ee-
vi Senja Matilda Järvenpää, 
Vilho Tauno Tapani Kaiku-
la, Alisa Irene Karppila, Lu-
kas Ilmari Kärki, Veikko Veli 
Juhani Marjamaa, Vili Jaak-
ko Johannes Mikkonen, Paa-
vo Veikko Mäkelä.

Vihityt
Tuira: Kalle Erkki Samuel Per-
nu ja Annamari Annukka Suni, 

Antero Kai Siuvatti ja Jenni 
Johanna Muikku.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kerttu Mar-
jatta Hauru 92, Lahja Rakel 
Jokikokko 91, Tuomo Juhani 
Jämsä 75.
Haukipudas: Elvi Mirjam Les-
kinen 94, Pentti Kalervo Le-
pistö 78.
Karjasilta: Lea Inkeri Arola 
82, Tiina Anna-Liisa Erho 53, 
Terttu Aino Kaarina Korkala 
65, Elsi Lukkarinen 97.
Kiiminki: Jari Juhani Jokela 
51, Taina Sisko Kaisto 78, Rei-
jo Valtteri Lämsä 77.
Oulujoki: Sami Rainer Ahven-
salmi 41, Martti Kaisto 85, 
Matti Juhani Pirnes 78, Kale-
vi Räihä 90.
Tuira: Irma Maria Jahnsson 
98, Erkki Olavi Kuisma 81, Hil-
da Margareta Kukkonen 92, 
Raili Anneli Myllylä 63, Raa-
kel Heleena Nikkinen 92, Kai-
ja Helinä Oksama 98.

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  

Jäikö Taivaslaulu soimaan? 
– Paneelikeskustelu Taivaslaulun herättämistä 
ajatuksista ma 15.2. klo 17.30 Karjasillan kirkossa.

Herättikö Taivaslaulu-kirja tai -näytelmä ajatuksia? 
Tule keskustelemaan tai kuulemaan aiheesta lisää! 
Tilaisuudessa ovat mukana mm. Taivaslaulun ohjaaja He-
ta Haanperä, kanttori Tommi Hekkala, kirkkoherra Ju-
hani Lavanko, tutkija Sandra Wallenius-Korkalo, Taivas-
laulussa Viljaa näyttelevä Merja Pietilä, kirjailija Paulii-
na Rauhala ja lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilä.
Tilaisuuteen voi lähettää etukäteen kysymyksiä koko pa-
neelille tai osoittaa ne jollekin keskustelijalle henkilö-
kohtaisesti. Kysymykset käydään läpi etukäteen ja huo-
mioidaan illan aikana. Lomake löytyy Kalevan verkkosi-
vuilta. Tilaisuuden juontaa pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri. Kahvitarjoilu klo 17.30. Lue lisää s. 6.

taa. Lapsen kysymykset 
ovat usein hyvin konkreet-
tisia, mutta niihin ei tarvit-
se olla valmiita vastauksia, 
Honkavaara tähdentää.

– On tärkeää, että lap-
si kokee, että hän saa poh-
tia uskontoon liittyviä ky-
symyksiä vapaasti ja muo-
dostaa niistä itse oman kä-
sityksensä. Itse asiassa ai-
kuinen voi oppia lapsel-
taan paljon myös hengelli-
sissä asioissa. 

Lapsille on tilaisuuden 
ajan omaa ohjelmaa, eli 
mukaan voi lähteä koko 
perheellä. 

Sisäänkäynti Suvantosa-
liin on kirkon takaovesta.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k



11Rauhan Tervehdys  |  Nro 5  |  11.–18.2.2016

Ehtookellot ja iltarukous 
(Vesper) lauantaina 13.2. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Tule 
hiljentymään  lauantain ehtookelloihin
 ja kirkon ikivanhaan laulettuun 
iltarukoushetkeen, Vesperiin.  Kesto noin 20 minuuttia. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 11.2. klo 13. Lähetyk-
sen ja Raamatun hengessä. 
Torstain raamattupiiri to 11.2. 
klo 13  Vanha pappila.
Hiljaisuuden ru-
koushetki to 
11.2. klo 18 Kes-
kustan srk-talo. 
NNKY ja Sinapin-
siemen ry. Hiljai-
suutta, rukousta, 
Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 
11.2. klo 19  Intiön srk-
koti.
Aamupiiri la 13.2. klo 10 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Maailmojen messu la 13.2. 
klo 21.30 Oulun tuomiokirk-
ko. Toimittaa Terttu Laak-
sonen ja avustaa Ari Savuo-
ja. Musiikista vastaa Esa Rät-
tyä. Osa Jumala 2.0 -tapah-
tumaa. 
Messu su 14.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Auter ja saarna Taika Pet-
teri. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 14.2. klo 13  Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Salla 
Autere ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 
Sunnuntain opetusseurat 
su 14.2. klo 15, Vanha pappi-
la. Jeesus kiusausten voitta-
ja – minunkin apuni – miten?
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 14.2. klo 17 Kes-

kustan srk-talo. Puhujavieraa-
na pastori Päivi Ollikainen. 
Raamattupiiri ti 16.2.2 klo 
19 Intiön srk-koti. Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 17.2. klo 17 

Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat 

ke 17.2. klo 18 
Vanha pappi-
la. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Vanhan pappi-
lan lähetyspii-

ri to 18.2. klo 13 
Vanha pappila. 

Torstain raamattu-
piiri to 18.2. klo 13  Van-

ha pappila.
Raamattupiiri to 18.2. klo 15  
Intiön srk-koti. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
18.2. klo 18 Keskustan srk-talo.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 18.2. klo 19 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Vei-
jo Koivula ja työryhmä. Kirk-
kokahvit. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 14.1. 
klo 12.30 Intiön srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 10.30  Heinätorin srk-talo. 
Lenkkiryhmä to 11.2. klo 18  
Keskustan srk-talo. Yhteinen 
iltalenkki kaupungin alueella. 
Elossa-kahavila pe 12.2. klo 
19 Keskustan srk-talo. Teetä, 
kahvia ja pientä syötävää. 
Porinoita, illan vieras / vie-
raat ja lyhyt hartaus.
Kaatuneitten omaiset ma 
15.2. klo 12.30 Keskustan 
srk-talo.
Silmukka käsityöpiiri ke 

17.2. klo 10  Oulun tuomio-
kirkon krypta. Käsitöitä, yh-
dessäoloa ja kahvittelua. 
Nuorisotyön päivystys ke 
17.2. klo 15 Keskustan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 12.30 Intiön srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
10.30  Heinätorin srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
11.2. klo 10  Keskustan srk-talo. 
Tupa alakoululaisille to 11.2. 
ja ti 16.2. klo 12.30  Keskus-
tan srk-talo. 
Heinätorin perhepyhäkou-
lu su 14.2. klo 13 Heinätorin 

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

srk-talo. 
Perhekahvila Pirpana ma 
15.2. klo 10 Intiön srk-koti. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk ma 15.2. klo 17.30  In-
tiön srk-koti. 
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
15.2. klo 18  Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4. 
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 15.2. 
klo 18  Heinätorin srk-talo. 
Lisät. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Heinäpään perhekerho ti 
16.2. klo 10 Heinätorin srk-talo. 
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 16.2. 
klo 17.30 Heinätorin srk-talo. 
Lisät. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.

Liikuntakerho 1.–3.-lk ke 
17.2. klo 16 Myllytullin koulu.
Puuhakerho 1.–6.-lk ke 17.2. 
klo 17.30 Keskustan srk-talo.  
Keskustan perhekerho to 
18.2. klo 10 Keskustan srk-talo.
Tupa alakoululaisille to 18.2. 
klo 12.30  Keskustan srk-talo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit 
to 11.2. klo 9–10 Keskustan 
srk-talo. 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 13.2. klo 18 Keskustan srk-
talo. Kahvilaan voi ottaa su-
kankutimen mukaan, juoda 
teetä, parantaa maailmaa ja 
kohdata uusia ihmisiä. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17. 
Diakonian aamu ti 16.2. 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 17.2. klo 12  
Heinätorin srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 
Päihdetyön aamukahavit to 
18.2. klo 9  Keskustan srk-talo.

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 12.2. 
klo 10–11 Keskustan srk-talo. 
Kaikille avoin. Yhteislaulu-
ja mm. virsiä ja vanhoja hen-
gellisiä lauluja. 

Kouluikäisten lasten 
perheleiri 

pe 4.3. klo 18 – ke 9.3. klo 12 
Juuman leirikeskuksessa. 

Tuomiokirkkoseurakunnan ja Oulujoen seurakunnan 
kouluikäisten lasten perheleirillä (perheessä tulee ol-
la yksi kouluikäinen lapsi) on mielekästä toimintaa 
koko perheelle.

Leirillä kukin perhe voi järjestää oman päiväohjel-
mansa haluamallaan tavalla. Me järjestämme erilai-
sia mahdollisuuksia leirikeskuksessa päivän viettävil-
le. Mahdollisuuksia on mm. pilkkimiseen, hiihtoon 
(hiihtoladut lähtevät pihasta), nikkarointiin/ askar-
teluun, lumikenkäretkiin. Mukana on paljon erilaisia 
pelejä. Ohjelmassa on tulilla istuskelua, muurinpoh-
jalettuja ja makkaranpaistoa. Vetoahkioita on hiih-
toretkiä varten 2 kpl, puhdasta luontoa ja raitista il-
maa riittää. Hoijakka antaan tarpeen tullen vauhtia 
leiriläisille. Sauna on lämmin joka ilta.

Kukin perhe voi osallistua leirille haluamansa ajan. 
Leiri laskutetaan jälkikäteen toteutuneen leiriajan 
mukaan. Hinta aikuinen 25 € / vrk, lapsi 4–18-v.  
15 € / vrk, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisaralennus 
-25%. Hintaan sisältyy täysihoito leirikeskuksessa, lei-
riohjelma tarvikkeineen ja tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.-lut seurakuntien jäsenille.

Leirille saavutaan omin kyydein. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kerrotaan, mille ruualle perhe saapuu lei-
rikeskukseen ja mikä on viimeinen ateria, millä per-
he on mukana.
Ilmoittautuminen sähköpostitse pertti.putila@evl.
fi 14.2. mennessä. Lisätietoja leirillä mukana olevil-
ta nuorisotyönohjaajilta Pertti "Purtsi" Putilalta, p. 
040 5062 883 ja Kaija Siniluodolta, p. 050 5249 779.

”Niin kivet huutaisivat.”
Luuk. 19:40

Raamattu ja arkeologia 
-koulutuspäivä

torstaina 25.2. Oulussa, Keskustan srk-talossa

Ohjelma:
09.15 Aamukahvi
09.45 Aamuhartaus, rovasti , TL Jouko Lankinen
10.00 Päivän tavoite, hiippakuntasihteeri Matti Laurila
10.15 Arkeologian merkitys Raamatun   

ymmärtämisen kannalta, TT Eero Junkkaala 
  Keskustelua
11.45 Lounas 
12.30 Ajankohtaista Raamatun maan arkeologiasta  

ja nykypäivästä, TT Eero Junkkaala
  Keskustelua
14.00 Seminaarin päätös, 
  hiippakuntasihteeri Matti Laurila
14.15 Kahvit

Raamattukouluttaja, TT Eero Junkkaala on väitellyt 
Raamatun maan arkeologiasta ja toiminut opettajana 
oppilaitoksissa monissa eri maissa. 
Koulutus on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, 
vastuunkantajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Päivän hinta on 25€ (sis. kahvit ja lounaan). Ilmoit-
tautumiset 18.2. mennessä sakastin kautta tai 
kv. työn hiippakuntasihteeri Matti Laurilalle, 
matti.laurila@evl.fi. 

Järjestäjät: Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
ja Oulun hiippakunta

Tervetuloa! 

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

10-synttärit 2006 syntyneille 
sunnuntaina 14.2. Oulun tuomiokirkossa. 

Tervetuloa koko perheellä, kummin, mummon, 
ystävän yms. kanssa juhlimaan täyttä kymppiä! 

10-synttärit alkavat yhteisellä jumalanpalveluksella 
klo 10. Jumalanpalveluksessa huomioidaan erityisesti 

lapsiperheet ja tänä vuonna 10 vuotta täyttävät 
muksut. Saarnan toteuttaa Taika-Petteri yhdessä 

ystäviensä Jakke Jääkarhun ja Valtteri Ankan kanssa. 
10-juhlat jatkuvat keskustan srk-talon monitoimisalissa 
1. krs yhdessä Taika-Petterin kanssa mm. jonglööraus-

temppuja harjoittelemalla. Juhlissa kuulet myös 
tulevan kesän 10-leiristä. 

Lisät. Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779.

Kansainvälisessä Canta al mar -kuorokilpailussa

2015 kultaleimoin palkittu vuoden 2012 naiskuoro

Merikosken Laulu

johtaa Pirjo Mäntyvaara

Hyväntekeväisyyskonsertti

 Karjasillan kirkossa 14.2.2016 klo 16

Ohjelman hinta 10€, konsertin tuotto lahjoitetaan 

oululaisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Klo 15 alkaen voit nauttia maukkaat munkkikahvit 

pikkurahalla varusmiesten tukemiseksi Oulun 

sotilaskotisisarten tarjoilemana.

Oulun Rotaryklubi

Untitled - Page: 1 2014-04-08 11:59:53 +0100

Silmukka 
käsityöpiiri 

ke 17.2. klo 10  
Oulun 

tuomiokirkon 
krypta.
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9.30–11. 
Perhekahvilat 

Kirkkopirtil-
lä perjantaisin 
klo 9.30–11 
ja Jäälin kap-
pelilla maa-
nantaisin klo 

9.30–11.
Esikkoryhmä tiis-

taisin klo 10–12 Jää-
lin kappeli.

Pyhäkoulu su 14.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 15.2. klo 11-
12 Jäälin kappelilla.
Naisten kasvuryhmä ti 16.2. 
klo 13 Jäälin kappelilla.

19.2. klo 18–21 Wirkkulas-
sa. Rippikoululaiset saavat 
merkin oltuaan tunnin nuor-
ten illassa. Illoissa aina jotain 
ohjelmaa. Tule ja katso, mi-
tä milläkin kerralla tehdään! 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
15.2. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. Neulotaan ja kahvitel-
laan diakonian ja lähetys-
työn hyväksi. Piirissä on har-
taus. 

Lukupiiri ma 15.2. klo 
18 srk-keskuksen 

neuvotteluhuo-
neessa. Kirjana 
Crawen Mar-
garet; Kuulin 
pöllön kutsu-
van.

Gospel-bän-
di harjoittelee 

keskiviikkoisin klo 
18 Wirkkulassa. Tu-

le soittamaan musiikkia, jol-
la on tarkoitus! Haukiputaan 
seurakunnan gospel-bändi 
koostuu eri-ikäisistä nuoris-
ta. Bändi säestää seurakun-
nan Gospel-messuja ja esiin-
tyy erilaisissa tapahtumissa. 
Lisätietoa: Katri Haapakorva, 
p. 045 6576 122. 

Lapset ja lapsiperheet
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 
14–16 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-
mintaa ja tarkoitettu ala-
kouluikäisille tytöille ja pojil-
le.  Tuvassa voit viettää aikaa 
tehden läksyjä, leikkien, pe-
laten ja pientä välipalaa syö-
den. Tupaan ei tarvitse etu-
käteen ilmoittautua ja se on 

Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 19.2. klo 18.30–22 
Jäälin kappelilla. 
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18–
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on tar-
koitettu kaikenkuntoisille ja 
vaikka lastenvaunujen kans-
sa. Lenkin kesto n. tunti. Tu-
le mukaan ja tuo kaverisikin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 13.2. klo 
12 Ystävänpäivämyyjäiset 
ry:llä, Tapio Kukko su 14.2. 
klo 17 seurat ry:llä, Esko Sääs-
kilahti, Petri Kulmala.
Siionin virsiseurat su 14.2. 
klo 14 Jäälin kappelissa.

Menot Oulun seurakunnissa 11.–18.2.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
Pe 12.2. klo 9–14.
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 14.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin, radiointi 
Radio Pooki.
Messu su 14.2. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sari 
Wallin.
Lähetyspiiri ti 16.2. klo 13 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 18.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 18.2. 
klo 18 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla, Kankaalanväylä 7.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pieni-
tuloisten ruokai-
lu ma 15.2. klo 
11–12 Jäälin 
kappelilla.
Työttömien 
ja pienitulois-
ten aamupuu-
ro ma 15.2. klo 
9.30–10.30 Kola-
mäessä Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyk-
sen kerhohuoneella Kivitie 1 
E (käynti pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Piispanmessu su 14.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi, saarna Jaak-
ko Tuisku, avustaa Jari Flink, 
diakonina Heli Puuperä, 
kanttoreina Hannu Nieme-
lä ja Eeva Holappa, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan lapsikuoro. Ju-
malanpalvelus radioidaan 
Radio Dein kautta 
106,9 MHz. Piis-
panmessun jäl-
keen yleinen 
piispantarkas-
tus kirkossa ja 
lounas srk-kes-
kuksessa.
Rukouspiiri to 
11.2. ja 18.2. klo 
15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 17.2. klo 18 
srk-keskuksessa.

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 25.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 11.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa ja to 11.2. klo 13 
Kellon srk-kodilla. 
Lähetyspiiri pe 12.2. klo 
12.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Nuorten ilta pe 12.2. ja pe 

maksutonta toimintaa. Lisä-
tietoja: Elisa Manninen, p. 
050 5133 225. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulassa.
4-vuotissynttärit su 21.2. 
klo 13 Kellon srk-kodilla. Eri-
tyisesti kutsumme kaikki 
tammi-kesäkuussa 4 vuotta 
täyttävät tytöt ja pojat. Oh-
jelmassa on hartaus, laulu-
leikkejä, pieni näytelmä se-
kä kakkutarjoilu. Kaikki synt-

tärisankarit saavat lahjan. Il-
moittaudu juhlaan 12.2. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumat. Lämpimästi tervetu-
loa koko perhe!
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 

yhteinen kerho, johon voi 
tulla ilman ilmoittautumis-
ta, silloin kun itselle sopii. 
Kerhossa hiljennytään pie-
neen hartaushetkeen, kah-
vitellaan, lauletaan, leiki-
tään ja askarrellaan. Lisätie-
toja p. 040 5471 472 tai ou-
ti.palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Partiolippukunta Putaan 
Vilkkaat suorittavat Yhteis-
vastuu-lipaskeräystä kaup-
pojen ovilla su 14.2. iltapäi-
vällä.
Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 15.2. 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 us-
kosta ja elämästä alustaa 
Pekka Mustakallio. Kokoon-
tuminen päättyy viimeistään 
klo 11.30. Ennakkoilmoittau-
tumista ei tarvita. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 14.2. klo 16 
ry:llä. Kello: kotiompeluseu-
rat pe 12.2. klo 18.30 Rehul-
la Uhanperäntie 18, aikuis-
ten ilta su 14.2. klo 17 Kellon 
srk-kodissa. Jokikylä: seurat 
su 14.2. klo 17 ry:llä.

Ilta perheille
torstaina 18.2. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja illan päätteeksi 

pientä iltapalaa. 
Tervetuloa! 

Miesten 
saunailta 
Suvelassa 

torstaina 18.2. klo 18. 
Löylynheittäjänä 

toimii Arska 
Väyrynen.

Vapaaehtoiseksi arkunkantajaksi
Sukujen pienennyttyä ja väen ikäännyttyä on 

hautajaisissa yhä useammin pulaa arkunkantajista.  
Kiimingin seurakunta etsii keväällä 

järjestettävään koulutukseen vapaaehtoisia 
arkunkantajia omaisten avuksi. 

Jos haluat aloittaa vapaaehtoisena, 
ota yhteyttä 18. 3. mennessä 

seurakuntamestari Hannu Kajavaan, p. 040 5793 249 
tai diakonissa Jaana Kontioon, p. 040 5793 248.

Yhteisvastuuhiihto 
sunnuntaina 28.2. klo 12.15–13.15
Koko perheen talvitapahtuman yhteydessä. Lähtö Jää-
lin majalta klo 12.15, jonka jälkeen hiihdetään noin ki-
lometrin mittaista latua omaan tahtiin. Hiihtäjä hank-
kii etukäteen itselleen sponsoreita, joiden kanssa so-

pii kierrosmaksun tai könttäsumman. Hiihtäjä 
huolehtii hiihtonsa jälkeen tiedon kierrosten 

määrästä sponsoreille, jonka mukaan spon-
sori maksaa sopimansa summan. Kerättyään 
maksut hiihtäjä suorittaa ne kirkkoherranvi-
rastoon. Esimerkiksi: Jos sponsori on luvan-
nut 1€/ kierros ja hiihtäjä hiihtää 10 kierros-
ta, sponsori maksaa 10 € hiihtäjälle. Sponso-
rit voivat olla yksityisiä henkilöitä tai yrityk-
siä. Tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen.  
Tiedustelut, ilmoittautumiset hiihtäjäksi 
ja sponsorilistat saa Seija Lommalta, p. 

040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi. 
Tapahtumaa järjestämässä Lions 

Club Jääli, Jäälin asukasyhdistys 
ja Kiimingin seurakunta.
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Piispantarkastus 
Haukiputaan 
seurakunnassa 
perjantaina 12.2. ja sunnuntaina 14.2. 

Pe 12.2. klo 8 aamuhartaus 
ja aamupala srk-keskuksessa. 

Su 14.2. klo 10 piispanmessu kirkossa, 
jonka jälkeen yleinen piispantarkastus kirkossa 
ja lounas srk-keskuksessa. 
Tilaisuuden jälkeen avoimet ovet 
seurakuntakeskuksessa ja Wirkkulassa, 
tervetuloa tutustumaan uudistettuihin tiloihin! 

4-vuotis-
synttärit 

su 21.2. klo 13 
Kellon srk-kodilla. 

Ilmoittaudu juhlaan
 pe 12.2. 

mennessä.
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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
Messu su 14.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Riitta 
Piippo. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 14.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa Satu Kreivi-Palosaari, 
kanttorina Juha Soranta. 
Perhemessu su 14.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 14.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Juha Soran-
ta. Kolehti radiolähetystys-
työhön Intian vähemmistö-
kielille Medialähetys Sanan-
saattajien kautta. 
Viikkomessu to 18.2. klo 
8.30 Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Ari Rautakoski, mu-
siikista vastaa OAMK:n  kirk-
komusiikinopiskelijat.

 
Hengelliset tilaisuudet 

Hanna rukousryhmä to 11.2. 
ja 25.2. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. Ryh-
mä kokoontuu joka toinen 
torstai. Ryhmän vetäjänä toi-
mii Mari Vakkilainen, p. 050 
3035 243. 
Raamattupiiri to 11.2. klo 
18 Maikkulan kappeli, tak-
kahuone.
Lähetyspiiri ti 16.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.
Raamattupiiri ke 17.2. klo 18 
Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 18.2. klo 
18, Kastellin kirkko.
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 21.2. klo 15 Karjasillan 
kirkon rippikoulusali.
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 11.2. ja 18.2. klo 
18, Kaukovainion kappeli se-
kä pe 12.2. klo 19, Maikku-
lan kappeli. Kirkkoseurat pe 
19.2. klo 19, Kastellin kirkko. 
Puhujina Pentti Kopperoinen 
ja Jari Latvala.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 11.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13 Kastellin kirkko. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 15.2. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Jäikö Taivaslaulu soimaan? 
– Paneelikeskustelu Taivas-
laulun herättämistä ajatuk-
sista ma 15.2. klo 17.30 Kar-
jasillan kirkossa. Ks. ilmoitus 
s. 14 ja lue juttu s. 6.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 15.2. klo 
18.15, Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 16.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 
kohtaamispaikka. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
17.2. klo 18, Kastellin kirkon 
pappilan kamari.  Tällä ker-
taa keskustelemme kahdes-
ta mielenkiintoisesta taitees-
ta kertovasta kirjasta: Susan 
Vreelandin Sininen neito -ro-
maanista ja Paavo Rintalan 
Minä, Grunewald -romaa-
nista. Hyvää teetä ja mielen-
kiintoista keskustelua luku-
kokemusista! Seuraavat ker-
rat 9.3., 6.4. ja 18.5. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 

Lähetyspiiri 
tiistaina 16.2. klo 17.30 Kaukovainion kappelissa.

Illoissa on rukousta, ajankohtaista tietoa 
lähetystyöstä, vierailijoita, kahvit ja 

yhdessäoloa yhteisen asian äärellä. Tervetuloa!

klo 13, Kaukovainion kap-
peli. Karjasilta-Kaukovainio 
-alueen eläkeläisten kerho 
kokoontuu kahden viikon 
välein, vuoroviikoin Karjasil-
lan kirkolla ja Kaukovainion 
kappelilla. Kokoontumisen 
aluksi hiljennymme hartau-
teen, minkä jälkeen jatkam-
me yhdessäoloa juttutuoki-
olla kahvikupposten ääressä. 
Toisinaan kerhossa on myös 
pientä ohjelmaa. 

Perhemessu 
sunnuntaina 14.2. klo 12, Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustavat 
Juha Kivirasi, Esa Arbelius ja Katja Ylitalo, 

kanttorina Riitta Piippo. 10-synttärit.

Paljon onnea, 
sinä 4-vuotias! 

Kutsumme Sinut, 4 vuotta täyttänyt tai pian täyttävä 
päivänsankari, osallistumaan perheesi kanssa 

seurakunnan suureen 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlaan 
su 21.2. klo 15 Karjasillan kirkolle, Nokelantie 39.

Aloitamme juhlan perhekirkkohetkellä, 
Jumalan kämmenellä ihmetellen ja kiittäen. 

Kirkkohetken jälkeen nautimme juhlamehut ja -kahvit.
Päivänsankarit saavat lahjan.

Ilmoittaudu juhlaan su 14.2. mennessä
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

Palvelupiiri Auttavat kädet 
maanantaina 15.2. klo 13 Karjasillan kirkossa. 

Oletko kiinnostunut toimimaan diakonian vapaaehtois-
tehtävissä Karjasillan seurakunnassa? Palvelupiiri on 
avoin ryhmä Karjasillan seurakunnan alueella diakoni-
an vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Tule mukaan yh-
teiseen kokoontumiseemme, jossa tapaat muita vapaa-
ehtoisia ja saat tietoa ajankohtaisista tehtävistä. Aloi-
tamme kokoontumisen pienellä hiljentymisellä ja jat-
kamme jutustellen kahvikupposten ääressä.

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
14.2. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 14.2. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Perhekerho ti 16.2. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli.
Perhekerho ke 17.2. klo 9.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.  

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri  
14.–17.3. Lähde viettämään kevättalven päiviä  
Rokuan leirikeskukseen.
 
Ilmoittautuminen osoitteessa 
www. oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
tai soittamalla 
ma 15.2. klo 9–15, p. 040 5747 162 tai 
ma 22.2. klo 9–15, p. 040 5747 163 
Ilmoittautuminen päättyy 25.2.

Leirin hinta 67 € sis. matkat ja täysihoidon.
Leirillä mukana diakoniatyöntekijät 
Anu Kontio ja Sari Lukka.

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

artti K
o

m
u

K
irko

n ku
vap

an
kki / Jan

n
e R

u
o

tsalain
en

Pappilan parkki to 18.2. klo 
13, Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 12.2. klo 9, 
Pyhän Andreaan kirkko.  
Aamupuuro to 18.2. klo 9, 
Kaukovainion kappeli.  Tu-
le mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-

laa. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä ja kahvia / teetä. 

Musiikkitilaisuudet
Hyväntekeväisyyskonsertti 
Hyvä munkki 14.2. klo 16 
Karjasillan kirkossa. Naiskuo-
ro Merikosken Laulu, johtaa 
Pirjo Mäntyvaara. Ohjelman 
hinta 10 €, tuotto oululaisten 
nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semiseen. Ks. ilmoitus s. 15.

Tuomasmessu
Usko ja rukous

lauantaina 20.2. klo 18–20 Kastellin kirkossa

Saarnaa Kotimaan päätoimittaja 
Mari Teinilä (kuvassa)
Juontaja Jorma Laapotti,
esirukousvastaava 
Pertti Hällström
Liturgi 
Satu Kreivi-Palosaari,
Pyhäkoulu, kirkkokahvit
Musiikissa YA 1 ja Sarastus
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Följyssä 
– lapsiperheiden parhaaksi!

Haluatko itsellesi hetken omaa aikaa, hoitaa asioita, 
levätä tai harrastaa? Tarvitsetko auttavia käsiä ja hel-
potusta arkeen? Följyssä on Oulunsalon seurakunnan 
työmuoto lapsiperheiden tukemiseksi. Tulemme avuksi 
kotiin. Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puheli-
mitse. Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse, soitam-
me teille takaisin mahdollisimman pian. Kaikki yhteyden-
otot ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia ei-
kä tietoja luovuteta eteenpäin.

Följyssä- toiminnan yhteystiedot ovat;
hannele.heinonen@evl.fi, p. 044 7453 850
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453 869

heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 871
susanna.kairamo@evl.fi p. 044 3161 467

Otathan reilusti yhteyttä, olemme sinua varten!

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 14.2. klo 10 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Sanna Komulai-
nen, kanttoreina Sanna Lep-
päniemi ja Leo Rahko. Oulujo-
en seurakunnan kirkkokuoro. 
Perhekirkko ja kymppisynt-
tärit su 14.2. klo 12 Hintan 
srk-talo. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, avustavat Sari Me-
riläinen ja Marika Alakopsa, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 12 Sanginsuun srk-
koti. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.2. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.  
Messu su 14.2. klo 12 Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Leo Rahko. 
Hartaus to 18.2. klo 14.15 Met-
solan Hovi, Mäkituvantie 1.

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 12.2. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa, Har-
jutie 18.  Lähetyksen puoti ja 
kahvila. 
Porinakerho ma 15.2. klo 10 
Vanhustentalon kerhohuone, 
Meijerinranta.
Eläkeläisten kerho ma 15.2. 
klo 12 Sanginsuun srk-koti.
Eläkeläisten kerho ma 15.2. 
klo 13 Hintan srk-talo.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
15.2. klo 18 Myllyojan srk-talo.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.2. klo 18.30 Oulujoen 

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 11.–18.2.2016

pappila.  
Eläkeläiskerho ti 16.2. klo 10  
Ylikiimingin srk-talo.
Fransupiiri ti 16.2. klo 17 Myl-
lyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 17.2. 
klo 17 Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho to 18.2. klo 
10 Huonesuon srk-koti.  
Torstaikerho to 18.2. klo 11 
Yli-Iin srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13 Myllyojan srk-talo. 
Lähetyslounas su 21.2. klo 
11.30 Myllyojan srk-talolla. 
Vieraana Arja Savuoja San-
sasta, aiheena pakolaisuus. 

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 11.2. klo 

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

Messu su 14.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Ma-
rika Huttu, avustaa Jussi Sa-
viharju, kanttori Eeva Maija 
Sorvari. Mukana päivärippi-
koulu, kirkkoväärtinä isoset. 
Hartaus ke 17.2. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Virpi Luotolam-
pi, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 18.2. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Katriina Sipilä ja Eeva 
Maija Sorvari. 
Hartaus to 18.2.klo 11.30 
Teppola, Virpi Luotolampi, 
Pirjo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho  ma 
15.2.  klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 18.2. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 18.2. 
klo 9.30.
Lapsiparkki to 18.2. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalo. 
Ilmoittautuminen saman vii-
kon keskiviikkoon mennessä.
Lisätietoja / ilmoittautumi-
set: Susanna Kairamo, p. 044 
3161 467 ja Anne-Mari Koivu, 
p. 044 7453 869.

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 13.2. klo 18 Keskustan srk-
talolla. Lisätietoja: Virpi Luo-
tolampi, p. 044 5760 019. 

13 Hintan srk-talo. Laulamme 
yhdessä  talviaiheisia lauluja 
pianon säestyksellä.
Hengellisten laulujen ilta su 
14.2. klo 18 Ylikiimingin srk-
talo. Yv-tapahtuma.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/ tapahtu-
mat / lapsille ja lapsiperheille 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa  ma klo 9–11 
joko p. 040 7033 690 tai käy-

Naistenpäivät la 20.2. alkaa 
klo 15 seurakunnan Toimita-
lolla ja jatkuu  su 21.2. klo 10 
jumalanpalveluksella Oulun-
salon kirkossa. Päivillä muka-
na Kansanlähetyksen koor-
dinaattori Anne Tuovinen ja 
rehtori Rallu Kemppainen.  

mällä paikan päällä ko päivänä 
Myllyojan srk-talossa. Keskus-
telu- ja muissa asioissa yhteys 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 15.2. klo 

10.30–12 Myllyojan srk-talo. 
Kohtaamispaikka aamupalan 
merkeissä. Aamupala on mak-
suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Kyläkamari 
maanantaina 15.2. klo 11–14 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5
Tervetuloa Kyläkamariin! 
Kokoonnumme Ystävänpäivä-
teemalla. Tule poikkeamaan 
kahvilla joko yksin tai ystäväsi 
kanssa. Paikalla myös SPR:n 
Terveyspointti, jossa voit käydä kes-
kustelemassa esimerkiksi 
Hyvänelon kukkasesta.

Diakonian aamupuuro 
tiistaina 16.2. klo  9.30–11.
Diakonian aamupuuro 
on tarkoitettu 
vähävaraisille ja 
yksinäisille 
oulunsalolaisille. 
Puuron lisäksi 
ateriaan kuuluu 
leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee.

Kässykerho 
keskiviikkona 17.2. klo 13–15. Ohjaaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: Katriina, p. 044 7453 853.

Lähetysilta 
keskiviikkona 17.2. klo 18. Keskustelemme lähetyksestä, 
uskosta ja elämästä. Pieni iltapalatarjoilu. Tuotto  Jai-
der-kummipojan koulunkäynnin turvaamiseen Kolumbi-
assa. Tervetuloa mukaan. Lähetysillat kokoontuvat  Py-
säkillä parittomina keskiviikkoina alk. klo 18.

Tarkemmat tiedot lehdessä 
vkolla 7. 
Oletko innokas neuloja/virk-
kaaja? Haluatko auttaa?
Lähetystyö tarjoaa langat, 
anna sinä aikaasi. Voit tul-
la neulomaan lähetysiltaan 
tai hakea lähetystoimistosta 

Ystävänpäiväkonsertti 
sunnuntaina 14.2. klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa.  
Settlement Big Band Oulu ja Satu Hammar-Hutri Van-
haa, kunnon bigbandmusiikkia ikivihreistä klassikois-
ta. Runoja, Hannu Tarvas. Pääsymaksu 5 €, 
sisältää Myllyojan Marttojen kahvitarjoilun 
ja arvan. Tuotto yhteisvastuulle. Tule naut-
timaan hyvän mielen musiikista ja runoista.

Iltaperhekahvila 
Hintan seurakuntatalolla kerran kuussa keskiviikkoiltai-
sin, seuraavan kerran  ke 17.2. klo 18.  Uudenlainen koh-
taamispaikka lapsiperheille; Iltaperhekahvilassa voi leik-
kiä, seurustella ja osallistua yhteiseen tekemiseen. Ilta-
perhekahvila on myös mainio paikka tutustua muihin 
lapsiperheisiin. Voit tulla kahvilaan ja lähteä kotiin va-
paasti iltakuuden ja -kahdeksan välillä. Jokaisessa illassa 
tarjoillaan iltapala. Illat ovat maksuttomia eikä niihin tar-
vitse ilmoittautua. Kevään illat ovat 17.2, 16.3, 13.4, 11.5. 
Lisätietoja: Anu Suomalainen, p. 040 5881 543.

Diakonia-ja lähetysilta 
keskiviikkona 17.2. klo 18 
Ylikiimingin srk-talossa.  
Diakoniatyöntekijä 
Anu Fedotoff kertoo omakohtaisista 
kokemuksistaan Ugandasta, 
tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen 
kohdemaasta.

Kairos-yhtyeen konsertti 
sunnuntaina 14.2. klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Seitsemästä ammattimuusikosta koostuva Kairos-yhtye 
konsertoi Ystävänpäivän iltana. Konsertin ohjelma- ja 
levynmyyntituotto menee Oysin lasten syöpäosaston 
hyväksi. Yhtye soittaa omaa musiikkia, jota ovat sävel-
täneet yhtyeen muusikot Mikko Sorri  ja Päivi Pulkki-
nen. Yhtyeen soitanta on jazz-henkistä, groovaavaa, 
herkkää ja melodista musiikkia. Sanoitukset ovat hen-
gellisiä ja tunnettujen runoilijoiden tekstejä esim. Aa-
le Tynniltä, Hilja Aaltoselta ja Uuno Kailaalta. Yhtye on 
julkaissut seitsemän laulua sisältävän studiolive-dvd:n, 
jotka ovat myynnissä Oulujoen konsertissa. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. 

Virsilauluilta 
keskiviikkona 17.2. klo 18 Aune ja Heikki Ter-
vaojalla, Vaalantie 1672. Mukana illassa Pent-
ti Kortesluoma ja Lauri Nurkkala. Kahvitarjoi-
lu ja arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

A
n

u Fed
o

to
ff

lankoja neulomuksiin ja neu-
loa kotona. Myymme tehty-
jä tuotteita myyjäisissä. Saa-
duilla varoilla tuemme mm. 
nimikkolähettiemme Juk-
ka ja Laura Kääriäisen työ-
tä Taiwanilla, KUA:n toimin-
taa maailmalla, ja eri lähe-
tysjärjestöjen lähetyskohteis-
sa tehtävää työtä. Lisätieto-
ja: Virpi Luotolampi, p. 044 
5760 019.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Pe 12.2. klo 19 nuorten 
perjantai ry:llä. Su 14.2. klo 
16 seurat ry:llä Olavi Voit-
tonen, Hannu Jaakkola. Ke 
17.2. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä. Pe 19.2. klo 18.30 
vuosikokous ry:llä. Salon-
pää: To 18.2. klo 18.30 vuosi-
kokous ja lauluseurat ry:llä.
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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

Messu su 14.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, Karl-Erik Tjäder, saarna, 
kanttori Heikki Jämsä. Rau-
han Sanan seuraviikonloppu.
Messu su 14.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttori Tomi Hei-
limo. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 14.2. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Niilo Pesonen, avus-
taa Anssi Putila, kanttori 
Laura Räihä.
Messu su 14.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avusta-
vat Sanna Tervo, Matti Keto-
la ja Pekka Jarkko, kanttori 
Anu Arvola-Greus. 10-synt-
tärit.
Iltamessu su 14.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Laura Räi-
hä.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 16.2. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Erk-
ki Piri ja Jukka Hämäläinen.
Viikkomessu ke 17.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttori Laura Räi-
hä.
Viikkomessu ke 17.2. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 11.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.
Hartaus pe 12.2. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.
Kauneimmat ja kauheim-
mat hengelliset laulut -seu-
rat la 13.2. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 15.2. ja ke 
17.2. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja, kellaritila, No-
kelantie 48 B.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
16.2. klo 9–12, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellaritila.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 11.2. ja 18.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen.  
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho on tarkoitettu eri-
ikäisille eläkeläisille. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 11.2. ja 18.2. klo 17, Raja-
kylän seurakuntakoti. Vetä-
jänä toimii Jarmo Luoto. Tar-
kemmat tiedot pastori Riit-
ta Louhelainen, p. 040 5850 
818.
Käsityökerho pe 12.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Big Night Out – Varhais-
nuorten kokoavaa toimin-
taa la 13.3. klo 16–18, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Käsityökerho ma 15.2. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu.
Käsityökahvila ti 16.2. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tule tekemään käsi-
töitä lähetystyön tarpeisiin. 
Kerhossa otetaan vastaan 
lanka- ja kangaslahjoituksia.
Miestenpiiri ti 16.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jukka Kolmo-

nen alustaa.
Käsityökerho ke 17.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
17.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 17.2. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Avarit on avoi-
mien ovien toimintaa keski-
viikkoiltaisin Tuiran kirkon 
nuorisotilassa. Illat koostuvat 
yhdessä pelailusta ja hyvästä 
seurasta. Illat ovat päihteet-
tömiä ja energiajuomavapai-
ta. Lisätietoja illoista Anssi 
Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 18.2. klo 13, Pa-
lokan seurakuntakoti. Uu-
detkin seurakunnan diako-
nia- ja vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneet henkilöt ovat 
piiriin tervetulleita. Li-
sätietoja antaa dia-
koni Heli Matti-
la, p. 040 5747 
145
Eläkeläisten 
kerho to 18.2. 
klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirk-
ko. Kerho on tar-
koitettu eri-ikäisil-
le eläkeläisille. 
Seniorien laulupiiri to 18.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina vanho-
ja koululauluja, virsiä ja hen-
gellisiä lauluja. Kanttori To-
mi Heilimo säestää. Mukana 
diakoni Paula Mikkonen.

Lapsille ja
lapsiperheille

Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheille 
to 11.2. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ko-
koontumisessa mahdolli-

suus keskusteluun ja vertais-
tukeen, lastenhoito järjes-
tetty. Tarjolla kahvit, mehut 
ja pientä syötävää. Vieraa-
na lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen, joka ohjaa aikuisia 
askartelemaan ystävänpäi-
väkranssin. Tuo askarteluun 
mukanasi riippakoivun oksia. 
Lisätietoja ryhmästä Raija Yr-
jölältä, p. 040 5747 093.
Iltaperhekerho to 18.2. klo 
17.30-19, Koskelan seurakun-
takoti. Ks. ilmoitus.

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 11.2. 
klo 12–13, Pyhän 

Luukkaan kap-
peli.
Diakonian 
ateria to 11.2. 
klo 12–13, Ra-
jakylän srk-

koti.
Krito-ryhmä to 

11.2., 25.2., 3.3., 
17.3., 7.4., 14.4., 

28.4. ja 12.5. klo 18–
20, Koskelan srk-koti, vintti. 
Ryhmään ilmoittautuminen 
viikoilla 5–6 ryhmän ohjaa-
jille Heleena Hietala, p. 050 
5644 152 tai Kaija Lahtinen, 
p. 040 5966 979. Krito on ver-
taistukiryhmä, jossa valmiik-
si sovittuja teemoja käsitel-
lään myös kirjallisien kotiteh-
tävien kautta. Ryhmässä käy-
dään läpi kirjaa Askeleita hä-
peästä toipumiseen (Dale & 
Juanita Ryan). Kirjoja saa tar-
vittaessa ryhmän ohjaajilta, 
hinta n. 10 €.

Seurakunnan avoin kahvila 
pe 12.2. klo 12–15, Palokan 
srk-koti. Kahvilassa on tarjol-
la kahvi/tee ja pieni purtava. 
Kahvilassa voit tavata alu-
eella asuvia eri-ikäisiä ihmi-
siä sekä Tuiran seurakunnan 
työntekijöitä.
Diakonian aamupala ma 
15.2. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti.
Juttutupa ma 15.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla aamuhartaus ja aa-
mupala.
Juttutupa ma 15.2. klo 11–

12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista.
Olohuone ke 17.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali. Helena ja Erkki Vuoris-
to. Vapaamuotoista yhdessä-
oloa.
Diakonian ateria to 18.2. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli.
Diakonian ateria to 18.2. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti.

Iltaperhekerho 
torstaina 18.2. klo 17.30–19 
Koskelan seurakuntakodissa. 

Tervetuloa viettämään mukavaa 
iltaa koko perheen voimin. Kerhossa leikitään, askar-
rellaan, lauletaan ja hiljennytään yhteiseen hartaus-
hetkeen. Kerhon lopetamme puurohetkeen. Tarjolla on 
myös kahvia ja mehua. Eei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton. Tehdään mukava kerho yhdessä. Lisätietoja: 
Minna Andersson, p. 050 5347 481. Tapaamme kerran 
kuukaudessa torstaisin myös 31.3., 21.4. ja 12.5.

Missä nainen siellä rikkaus – 
kuvia nepalilaisista naisista

Kirsti Kirjavaisen kuvia.
Oulun pääkirjastossa 9.–26.2.

avoinna ma–pe klo 9–20, la 10–15 ja su 12–16

Vapaaehtoisten lipaskeräykset
Tule mukaan tempaukseen! Keräyspäivät 
pe 12.2, pe 19.2. ja  klo 10–20 välisenä aikana.
Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan. 
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. 
Lisätietoja: Raija Yrjölä, p. 040 5747 093  
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092 
Lipaskerääjille tarjolla kahvit Tuiran kirkolla klo 10–20.

Soppatykki K-market Välivainion pihalla 
pe 19.2. klo 12–13.30. 
Keittoa mukaan, jos jäljellä, omaan astiaan klo 13. 
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. 

Kauneimmat ja kauheimmat 
hengelliset laulut -seurat 
lauantaina 13.2. kello 17 Pyhän Tuomaan kirkolla.  
Seurat juontaa pastori Petteri Tuulos ja kanttori Anu 
Arvola-Greus. Seuravieraat voivat ehdottaa ja kertoa 
tarinansa itselle kauniista tai kauheasta hengellisestä 
laulusta. Oman tarinan ja musiikkiehdotuksen voi 
lähettää myös etukäteen Anu Arvola-Greusille, 
anu.arvola-greus@evl.fi, p. 044 3161 463.

Linnanmaan 
olohuone yhden 

vanhemman
 perheille to 11.2. 
klo 17.30–19.30, 
Pyhän Luukkaan 

kappeli. 

Vanhempainilta 
"Äiti, onko Jumala olemassa?" 

Kuinka kohtaan lapsen uskonnollisia kysymyksiä. 
Tervetuloa vanhempainiltaan Tuiran kirkon 

Suvantosaliin torstaina 18.2. klo 18. 
Käynti kirkon takaa ovesta "Telakka". 

Keskustelun alustajana illassa on pastori 
Riikka Honkavaara, joka johdattaa aiheeseen, 

kuinka kohdata lapsen uskonnollisia kysymyksiä. 
Tule yhdessä pohtimaan kysymyksiä maan ja taivaan 

välistä. Juurestarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa. 
Tervetuloa mukaan! Lue juttu s. 14.

Meillä on ilo kutsua Sinut v. 2006 syntynyt 

10-synttäreille
 yhdessä perheesi kanssa
sunnuntaina 14.2. klo 12

Pyhän Tuomaan kirkkoon, Mielikintie 3.
Aloitamme kirkkohetkellä, 

jonka jälkeen juhlitaan, syödään kakkua, 
nautitaan ohjelmasta ja arvonnasta. 

 Tuiran seurakunta / Varhaisnuorisotyö
Lisätietoja: Matti Ketola, p. 040 5747 069.
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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 11.–18.2.2016

Messu su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Luovon 
Martat keittävät ystävän-
päiväkahvit messun jäl-
keen.

Seurakuntapastori Juha 
Luokkala virkavapaalla
15.2.–13.3.2016. 
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 11.2. klo 12 Tuula 
Kurkisella. 
Naistenpiiri pe 12.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Lankapiiri ma 15.2. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 16.2. klo 11 Lep-
piniemessä Kaarina ja Kalevi 
Niirasella.
Porinapiiri ti 16.2. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Hartaus ti 16.2. klo 14 Pihla-
jistossa.
Syöpäkerho ke 20.1. klo 12.30 
Rantsilan srk-talossa. 
Seurakuntakerho ke 17.2. 
klo 10 Pyhännän ja pe 19.2. 
klo 10 Kestilän srk-talossa se-
kä tiistaisin klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Pulkkilan 
kerhokodissa ja ke klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa.

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraava Luukas-
messu pidetään pe 
26.2. klo 19. Sen suun-
nittelu on käynnissä
Facebookissa ryhmäs-
sä "Luukas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommentti-
si yhteiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet pai-
kalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat 
valmiiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen 
ja yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, kos-
ka juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Jumala 2.0? -nuorten 
aikuisten hiippakun-
nallinen tapahtuma 
la 13.2. Isokatu 17, klo 
14–23. Tarvitseeko suh-
de Jumalaan päivitys-
tä? Mihin Jumala tar-
vitsee minua? Globaali kutsu 24/7? Päivä alkaa klo 14 
kahvipöydissä eri puolilta maailmaa – tule ja valitse oma-
si! Näkökulmien, musiikin ja kokemusten jakamisen jäl-
keen vietämme iltaa Lauran kanssa klo 19 (www.iltalau-
rankanssa.fi). Pysähdy Maailmojen messuun Tuomiokir-
kossa klo 21.30. Mukana mm. Laura Siltala, Aki Louhela, 
Paulus Pikkarainen, Otso Laxenius ja Oulujoki All Stars. 
Ohjelma on ilmainen, pieni ruokailumaksu. Järjestää: 
Oulun hiippakunta, Oulun ev.lut. seurakunnat, kristilli-
set lähetys- ja opiskelijajärjestöt. Lisätietoja: matti.lau-
rila@evl.fi, p. 040 7446 055.

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 17.2. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: Pelas-
tunko varmasti? Puhe: Anne Vihanta. 

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. 

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen harta-
us. su 14.2. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvä-
listen ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly 
gathering for international people.  Service every Sun 
at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, 
Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja Avoinna ma, ti, ke, pe 
klo 10–14 Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen 
vieressä) p. 044 3161 720. Astioita, kirjoja, cd-levyjä ym 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja ja puutöitä se-
kä kahvila lähetyksen hyväksi. Keräiletkö kirjoja, et-
sitkö vauvalle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän 
kaikkeen ja moneen muuhun voit saada vastauksen 
Siivestä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia 
otetaan vastaan. Tervetuloa! 
Lähetystovi pe 12.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö ylittää 
raja-aitoja? Teol. kand. Alex Ylinärä.
Lähetystovi pe 19.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö mahdol-
listaa koulunkäyntiä ja opiskelua? Tarja Oja-Viirret.

Kastettu: Antti Ju-
hani Lehto (Pulkkila), 
Eevi Helena Hyytinen 
(Pulkkila)
Kuollut: Aira Orvokki 
Rasinkangas e. Vitik-
ka 63 (Kestilä), Tauno 
Johannes Konola 70 
(Rantsila)

Aamiainen pe 12.2. klo 7.30-
9.30 srk-salissa (1€).
Eläkeliitto ti 16.2. klo 11 srk-
salissa.

Kastettu: Siiri Katariina 
Suutari.

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 16.2. 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. 
Olkkari-ilta ke 17.2. klo 17–19 Heinätorin srk-talo, ala-
sali. Mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa nuorille kehi-
tysvammaisille aikuisille (18–40-v.). Lisät. Christalta, p. 
040 5156 935.
Perhepiiri to 25.2. klo 12–13.30 Vanha pappila, Jössen 
sali. Kehitysvammaisten vanhemmille tarkoitettu ver-
taisryhmä. Lisät. Christalta, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiri Rokuan leirikeskuskuksessa 
11.–13.3. Lähtö leirille pe klo 10 ja paluu su klo 16. Mo-
nipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, maittavaa ruo-
kaa ja leppoisaa yhdessäoloa. Leirin hinta on 45 € ja 
lapsilta 4–18-v. 31 € sisältäen linja-autokuljetuksen, 
täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen. Ilmoittaudu 
19.2. mennessä netissä www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat  tai Diakonisten erityispalvelujen toimistoon, 
p. 044 3161 552. Lisät. Paula Mustonen, p. 050 4305 178. 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 18.2. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinka-
tu 2. Tule lukemaan maailman suosituinta ja vaikutta-
vinta kirjaa! Keskustelun lomassa juomme myös kah-
vit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven 
läheisyydessä.  

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 12.2. klo 11, Oulun pääkirjasto, 
os. Kaarlenväylä 3. Päivä on Suomen kuurojen äidin-
kielen, suomalaisen ja suomanruotsalaisen viittoma-
kielen päivää, jota vietetään kuurojenopetuksen isän, 
Carl Oskar Malmin syntymäpäivänä. Päivän vietto alkaa 
omakustanteisella lounaalla kirjastolla klo 11. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 12.2. ja 19.2. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 15.2. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
18.2. klo 17–19, Asemakatu 6, sisäpiha. Kohtaamispaik-
ka huumeidenkäyttäjien omaisille. Tule saamaan voi-
mia ja vertaistukea sekä jakamaan ajatuksia yhdessä 
seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Lisätietoja: 
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022, tellervo.kianto@evl.fi.
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.

Katso uusimmat vapaaehtoistyöpaikat 
osoitteesta vapaaehtoistyö.fi

Anna apua lähelle! Oululainen nelihenkinen 
yksinhuoltajaperhe tarvitsee kipeästi uutta 

pyykinpesukonetta. Sinä voit auttaa lahjoittamalla 
osoitteessa www.lahjoitaapua.fi/kohde/1017  

Näe minut.
Lähi-itä kaukana ja keskellämme -koulutus
torstaina 3.3. klo 12.30–17.15 Tuiran kirkossa
 
Suomen Pipliaseuran Lähi-itä kaukana ja keskellämme 
-koulutus pyrkii lisäämään ymmärrystä erilaisuuden 
kohtaamiseen. Pakolaisuus, lähimmäisyys ja elämä kris-
tittynä ovat koulutuksen keskeisiä teemoja.
Koulutuksessa saat tietoa ja toiminnallisia ideoita ai-
kuis-, nuoriso- ja lapsityöhön. Kouluttajina toimivat 
Martti Asikainen ja Satu Toukkari Pipliaseurasta.
Saat koulutuksessa käytettävän materiaalin, Lähi-itä 
kaukana ja keskellämme -ohjaajan oppaan ja muistiti-
kun. Koulutus ja materiaali ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset viim. pe 26.2. Oulun tuomiorovas-
tikunnan lähetystyön koordinaattorille Ulla Mäkiselle 
ulla.makinen@evl.fi tai tekstiviestillä, p. 040 5065 511.

Ohjelma
12.30  Näe minut -alkuhartaus. Esittäytyminen, 
 materiaalien jako ja virittäytyminen Lähi-itään.
13.15 Menetimme kaiken. 
 Pakolaisena Lähi-idässä ja Suomessa.
- iltapäiväkahvi
15.00 Aavikon rakentajat. 
 Työtä ja elämää vieraassa maassa.
16.00 Raamattutyöskentely
17.00 Palaute ja päätös

Lämpimästi tervetuloa! Tuiran seurakunta, 
Suomen Pipliaseura ja Oulun Pipliaseura
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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
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www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 11.2. klo 10 
srk-talossa. 
Raamattupiiri ti 16.2. klo 
18.30 srk-talossa, Apt.teot 
28.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 17.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 17.2. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Friday club ja Friday night 
pe 19.2. Luvassa monenlaista 
toimintaa, kisailua, raamat-
tuopetus, nyyttärit. 
Rauhanyhdistys: pe 12.2. 
klo 19 nuortenilta Myllysellä 
ja klo 19,30 raamattuluokka 
pienet Takkulalla ja isot A&E 
Kämäräisellä.  Su 14.2. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä. 
Ma 15.2. klo 10 puurokerho 
Hyryllä ja klo 19 miestenilta 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä ti, ke 
ja to klo 17–18.30.

Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ryhmä I ma klo 
10 ja ryhmä II pe klo 10 Pulk-
kilan kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 
10 ja klo 13 Pyhännän kerho-
tilassa.  
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ke klo 16.30 Piippolan srk-ko-

dissa, to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla, to klo 15.30 Ho-
vin koululla. Poikakerho ti klo 
15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat to klo 15.15. srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Veteraanikuo-
ro to klo 12, nuorisokuoro to 
klo 14.30 ja lapsikuoro to klo 
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Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 10 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ulla 
Koskelo, avustaa Niko Maarala. 
Perhekirkko su 14.2. klo 13 Pyhännän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa lapsikuoro ja Johanna Hietala. 
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 13 Rantsilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraanikuoro.

Jumalanpalvelusten yhteydessä ruokailu, myyjäiset ja 
kinkerit. Katso erillinen ilmoitus!

Jumalanpalvelukset

Sanajumalanpalvelus 
su 14.2. klo 10 srk-talos-
sa. Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Juha 
Pöykkö.
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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.
Kinkeriajat ja -paikat
Alkamisajat ovat noin aikoja.
sunnuntai 14.2. 
klo 11.30 Kestilän seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä, Ulla Koskelo, 
 Eeva-Liisa Kekkonen ja Niko Maarala
klo 14.30 Pyhännän seurakuntatalo
- Juha Luokkala, Veijo Kinnunen, 
 Mervi Karttunen ja Johanna Hietala
klo 14.30 Rantsilan seurakuntatalo
- Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Niko Maarala
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 liikun-
tahallilla.  Joukkueessa 
voi olla enintään 8 pe-
laajaa ja osallistumis-
maksu  on 30 € / jouk-
kue. Ilmoittaumiset 
19.2. mennessä  Mar-
ja Rantasuomelalle,  p. 
040 7430 382,marja.
rantasuomela@evl.fi

Raahen rovastikunnan lähetyskoulutus

KOTI OVELLA
torstaina 18.2. klo 9.30–15 

Rantsilan seurakuntatalossa, Rantsilanraitti 10.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat ovat 2. – 4.9. Siika-
latvan seurakunnassa Piippolassa. Jotta juhlien sisältö 
ja samalla lähetystyön ajankohtaiset kysymykset tuli-
sivat tutuksi, kutsutaan työntekijät, luottamushenki-
löt, vapaaehtoiset ja muutkin kiinnostuneet lähetys-
koulutukseen. 
Ilm. viimeistään to 11.2. Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon p. 040 552 8989 tai siikalat-
va@evl.fi. Tiedustelut hiippakuntasihteeri Matti Lau-
rila, etunimi.sukunimi@evl.fi, p. 040 744 6055. 

Yhteisvastuutapahtuma 
sunnuntaina 14.2. 
klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen Kestilän ja 
klo 12 ennen jumalanpalvelusta Pyhännän 
ja Rantsilan seurakuntatalossa. 
Ruokailu, myyjäiset ja arpajaiset 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Seeli ja Sello
J. S. Bachin 
soolosellosarjoja
perjantaina 26.2. klo 19 
Rantsilan seurakuntasalissa
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Seeli Toivio on kansainvälinen 
sellotaiteilija ja monipuolinen 
muusikko. Seeli juontaa 
konsertin ja kertoo sellostaan 
ja suhteestaan Bachin musiikkiin. 
Lämpimästi tervetuloa!

17.45 srk-talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro ke klo 11 ja lapsi-
kuoro ke klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Laskiaistapahtuma la 13.2. 

klo 12 ry:llä. Seurat 14.2. klo 
14 Pihlajistossa ja klo 19 ry:llä, 
Vesa Kumpula. Pulkkila: Seu-
rat, raamattuluokka ja nuor-
tenilta la 13.2. klo 19.30 ja py-

häkoulu su 14.2. klo 12 ry:llä.  
Pyhäntä: Myyjäiset la 13.2. 
klo 18 ry:llä. Hartaus su 14.2. 
klo 11 Nestorissa. Vuosiko-
kous ja seurat su 14.2. klo 16 

ry:llä. Lauluseurat ke 17.2. klo 
18.30 Elisa ja Jarmo Pekkari-
sella. Rantsila: Aikuistenilta 
la 13.2. klo 19 ry:llä. Alustus 
Olli-Pekka Telkki.

Kirkkovuoden askelissa 
-lauluilta 

torstaina 25.2. klo 18 srk-talossa. 
Tarjoilua ja arvontaa yhteisvastuun hyväksi.

Tulossa:
A

rkisto / San
n

a Tu
ru

n
en

Tulossa: 
Musiikkia Hailuodon 

kirkossa: 

Seeli ja Heikki; 
Virrasta 
Vivaldiin 

to 25.2. klo 19. 
Heikki Sassi, basso-
laulu ja Seeli Toivio 

sello, sähkösello,
 laulu ja taustat. 

Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€.

Messu 
ystävänpäivänä sunnuntaina 14.2. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja Stöckell. 

Saarenkartanon asukkaiden kirkkopyhä. 
Luovon Martat keittävät ystävänpäiväkahvit 

messun jälkeen. 
Tulkaapa sukulaiset, naapurit ja ystävät 

tapaamaan tuttuja!
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Ystävyyden iltapäivä 
pe 12.2. klo 13–17 Zeppelinin Matteustorilla.
Seurakunnan ja SPR:n yhteinen Ystäväpalvelu esittäy-
tyy. Vapaaehtoiset kertovat ystävänä olemisesta. Tilai-
suudessa myydään lippuja 14.2. Ystävänpäivän kahvi-
konserttiin sekä arpoja yv-keräyksen hyväksi.

Ystävänpäivän kahvikonsertti 
su 14.2. klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.  
Kahvit klo 14 alkaen. Seurakunnan kuorojen yhteiskon-
sertti. Lippuja myydään ennakkoon mm. Zeppeliinis-
sä Ystäväpalvelun tapahtumassa, diakoniatyöntekijöil-
tä ja ovelta. Lipun hinta 5 €, joka sisältää tarjoilun ja 
ohjelman. Myynnissä yhteisvastuutuotteita ja Kempe-
leen Nuorekkaiden Marttojen leipomia kuppikakkuja. 

Kastettu: 
Julianna Siiri Aliisa Koskela

Avioliittoon vihitty: 
Mika Kalervo Länkinen ja 
Anna-Maija Raudaskoski 

Kastetut: Seela Adelia 
Pelkonen, Edla Maria 
Valpuri Takala, Anni 
Matilda Sanaksenaho, 
Armi Isabel Tahkola, 
Helmi Aina Maria 
Keskitalo, 
Lilja Auroora Kreivi

Messu su 14.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Liturgi Vesa Ääre-
lä, saarna Timo Riihimä-
ki, avustaa Paulus Pikka-
rainen, messudiakoni Ar-
to Pisilä, kanttori Taru Pis-
to. Musiikkiavustus Tar-
ja Sakko ja Timo Lepistö, 
laulu. Lasten kirkkohetki 
saarnan aikana monitoi-
mitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  11.–18.2.2016

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. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talo: 

kuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 16.2. klo 
18 Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 18.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 18.2. klo 12 kir-
konkylän srk-kodissa. Aihe: 
Kierrättäminen kannattaa, 
tiedottaja Anne-Maria Vesa 
Oulun Jätehuolto Oy.

Rippikoululaisten 
Yhteisvastuukeräys -ilta kir-
konkylällä to 11.2. klo 17 Pap-
pilan salissa.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 12.2. seurakuntatalolla. 
Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Kauneimmat hengelliset 
laulut- toivekonsertti su 
14.2. klo 18 kirkossa.
Lähetysvintti ma 15.2. 12 Lä-
hetysvintillä.
Perhekerho ti 16.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Yhdes-
säoloa.
Gospel Gym ti 16.2. klo 19 
Vanamon salissa. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa pääsy.
Perhekerho ke 17.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Yhdessäoloa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille 17.2.klo 12 seurakunta-
talolla. Tuokio hengelliselle 
musiikille ja runoille. Marja-
Liisa Hautamäki.
Hiihtolomaleirin YV-keräys 

Vanamossa ke 17.2. klo 17 
Vanamon salissa. 
Rippikoulaisten YV-keräy-
silta Kesä 1 leiri to 18.2. klo 
17 Pappilan salissa. 
Kuorot ke 17.2.: klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 
Minka kirkossa ja 
Kirkkolaulajat 
seurakuntata-
lolla.
Aamupuuro, 
ruokajakelu 
ja kierrätys-
tori pe 19.2. 
klo klo 9 alkaen. 
Partio: Ke 17.2. 
Päivystys partiotoi-
mistossa klo 15–17. Ruoktun 
leirikokous leirille lähtevil-
le Kotikololla klo 17–18. Ma-
feking sekä eräpartioluokan 
koulutus Kotikololla klo 18–
20.30. To 18.2. Ruoktujohta-

Messu su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avustava 
pappi Olli Seikkula, kant-
torina Hanna Korri, juma-
lanpalvelusryhmä nuoret.

jien 3. kokous Partiotoimis-
tossa klo 17.15–18.15. Pe 19.2. 
Samovaarit Partiokämpäl-
lä alkaen 18.30. Saunomis-
varustus ja nyyttärieväät. La 
20.2. Sudenpentujen hiihto-
retki. Tarkemmat tiedot toi-

minnasta löydät www.
niittykarpat.fi

Rauhanyhdis-
tys: Pe 12.2. 
klo 19 sisarilta 
ry:llä. La 13.2. 
klo 18.30 raa-
mattuluokka 

(5.–6.) ry:llä. Su 
14.2. klo 12 py-

häkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen 

vanhainkodilla sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Ke 17.2 
klo 18.30 aikuisten raamat-
tuluokka ry:llä. To 18.2 klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.

Gospel Gym
ti 16.2. klo 19 

Vanamon salissa.
 Hikeä pintaan
 jumppaamalla 
gospelhittien 

tahtiin. 

ti klo 9.30–11. Kokkokankaan 
seurakuntakeskus: ti klo 9.30 
–11 ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 (perhepäivähoitajien 
ja hoitolasten ryhmä).  
Askeleet to 11.2. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to 11.2. ja 18.2. 
klo 18 kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 15.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-

Varhaisnuorten keväinen lumileiri 
1.–7.-lk Luurinmutkan leirikeskuksessa 9.–11.3. Ilmoittau-
tumiset sähköisesti kunnan nettisivujen kautta 15.–23.2. 
Lisätietoja kunnan nuorisotoimesta tai seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Matias Jurmulta, p. 040 7790 372.

Paastonajan raamattuluentosarja 
Hebrealaiskirjeen äärellä 
keskiviikkoisin klo 18 kirkonkylän 
srk-kodilla: 17.2., 24.2., 2.3., 9.3. ja 16.3. 
Mukana Juha Maalismaa ja Teemu Riihimäki.

Kauneimmat hengelliset laulut 

-toivekonsertti
sunnuntaina 14.2 klo 18 Limingan kirkossa

Konsertissa kuullaan seurakuntalaisten 
toivomaa hengellistä musiikkia.

Toiveita toteuttavat lapsikuoro Tähdet, 
nuorisokuoro Celeste, naiskuoro Minka ja 

Kirkkolaulajat sekä solistit.
Konserttiin on vapaa pääsy. 

Ohjelma 5 euroa, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Lämpimästi tervetuloa!

Freeim
ag

es

Limingassa 20.–26.3.
su 20.3. klo 19
ti 22.3. klo 12
ke 23.3. klo 19
pe 25.3. klo 15
la 26.3. klo 21

Liput 15/10 euroa

Via Dolorosa
-kärsimysvaellus

Varttuneet to 18.2. klo 14 
kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset. Varhaisnuorten kuo-
ro to klo 16 Vanhassa pappi-
lassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 11.2. klo 18.30 
ITÄ Paananen, Teeripolku 6. 
Kotiseurat To 11.2. klo 18.30 

LÄNSI Käkelä, Niittyrannan-
tie 142. Raamattuluokka 4.–
5. pe 12.2. klo 18 Savela, Pa-
julinnuntie 31. Raamattuluok-
ka 6.–8. pe 12.2. klo 18 Tahko-
la, Kannonkuja 3. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä su 14.2. 
klo 10 PKK. Seurat su 14.2. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 13.2. klo 
18 ry:llä. Seurat su 14.2. klo 
16 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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

Messu su 14.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.

Sanajumalanpalvelus 
su 14.2. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, avustaa Jo-
hanna Rantala, kanttori 
Riitta Ojala.
Messu su 14.2. klo 12 
Temmeksen srk-talolla. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Riitta Ojala.

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 11.2. klo 13 seurakun-
tatalossa tammi–maaliskuun 
aikana ”pyöreitä” vuosia 
täyttäville. Kutsutut, terve-
tuloa yksin tai perheenjäse-
nen / ystävän kanssa. 
Lähetyslauluilta to 11.2. klo 
18.30 Pirkko ja Esko Könöllä, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 12.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Perhepyhäkoulu su 14.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Hartaus ma 15.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Soile Tuusa.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 16.2. klo 12 rukoushuo-
neella. Leena Leskelän ai-
heena Yhteisvastuu 2016. 
Hartaus ti 16.2. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.

Kastettu: Noel Marko 
Aleksi Sallinen
Kuollut: Kerttu Katri 
Roininen s. Moilanen 96 

Nuttupiiri to 11.2. klo 17 
Pappilassa.
Nuorten ilta to 11.2. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Hartaus pe 12.2. klo 13.30 
Lepolassa.
Talvirippikoulun opetus-
viikonloppu la 13.2. klo 10-
15 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa ja su 14.2. klo 
9–12 Tyrnävän kirkossa.
Seurakuntakerho ti 16.2. klo 
12.30–14 Seurojentalon kah-
viossa. Apteekkari Erkki Ha-
verinen vierailee.
Aamukammari ke 17.2. klo 
9–10.30 Pappilassa.
Hartaus ke 17.2. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 18.2. klo 17.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Ystävänpäivätapahtuma ja 
uusien tyrnäväläisten ilta pe 
12.2. klo 18.30 ry:llä.  Su 14.2. 

Hartaus ja ehtoollinen ti 
16.2. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Soile Tuusa.
Rukouspiiri ke 17.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 18.2. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Os-
si Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen to 
18.2. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 18.2. klo 
18.30 seurakuntatalossa, Os-
si Kajava, Simo Pekka 
Pekkala. Halutessa-
si voit tuoda pie-
nen arvottavan.
Diakonia: Ruo-
kakassien jake-
lu vähävaraisil-
le maanantaisin 
klo 10–11 seura-
kuntatalon alaker-
rassa. 
Kuorot: Ke 17.2. 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. Perhe-
pyhäkoulu su 14.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 

Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Nuortenilta torstai-
sin klo 17–18.30 Päivärinteen 
srk-salissa. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 12.2. klo 16–
18. Nuortenilta pe 12.2. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Yökahvila Valopilikku la 
13.2. klo 19–24 nuokkarilla. 
Rippikoululaiset saavat yh-
den merkinnän. Isoskoulu-
tus to 18.2. klo 18–20 Koor-
tilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maa-
nantaisin klo 6.30. 

Seurakuntapii-
ri ti 16.2. klo 
12. Perhekerho 
torstaisin klo 
10–12.
Muhoksen rau-

hanyhdistys: To 
11.2. klo 18.30 om-

peluseurat Elise ja Ai-
mo Mikkosella sekä Karoliina 
ja Tuomo Pitkäsellä. La 13.2. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä: 4.–6.-lk Kaarlejärvi, 7.–
8.-lk Lohilahti. Su 14.2. klo 14 
seurat ry:llä. Ma 15.2. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 18.2. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.2. klo 19 kotiom-
peluseurat Paaso. La 13.2. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 raamattuluokat: pienet 
Karhumaa, isot Lohilahti. Su 
14.2. klo 12 ruokailu ja klo 13 
seurat ry:llä. To 18.2. klo 19 
sisarilta ry:llä. 

Perhe-
pyhäkoulu 

sunnuntaina 14.2. 
klo 11.30–12.30 

srk-talon 
alakerrassa.
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Sakastissa puhutaan.....
Keskustelu- ja raamattuiltasarja
tiistaisin klo 18–19.30 
seurakuntatalon olkkarissa, käynti pääovesta.

Sakastissa puhutaan…
16.2…kristillisestä kasvatuksesta Johanna Rantala 
23.2…kohtuullisuudesta Timo Liikanen 
1.3…..synnistä Outi Pohjanen

Perinteinen 
Yhteisvastuuhiihto

tiistaina 15.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla.
Nyt voit alkaa keräämään sponsoreita itsellesi 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Lapsille on oma lyhempi latu.
Lisätietoja Salme Kinnuselta, p. 044 7372 631

hartaus klo 14.30 Villa Tyrnis-
sä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Aviopuolisoilta la 13.2. klo 
18 ry:llä. Seurat su 14.2. klo 
16 ry:llä.

A
rkisto / P

ekka H
elin

-gospeltapahtuma
lauantaina 27.2. klo 15 alkaen 

Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa.

Esiintyjät: Melina Keränen, 
Pella, Park7 ja Hertz.

Liput 7 €.

Tapahtuma kuuluu Muhoksen rippikoululaisten 
ja isoskoulutettavien opetukseen,

rippikoulukortilla vapaa pääsy.

Oulujoki tulvii

Toritapahtuma
torstaina 18.2. klo 11–14 Tyrnävän torilla.

Keittolounas seurojentalolla. 
Ulkona myydään arpoja ja makkaroita 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lisäksi lapsiystävällistä ohjelmaa, jota 

järjestävät seurakunnan lastenohjaajat.
Tule tapaamaa seurakunnan työntekijöitä.

HOX! seurakuntatalon toimistot ovat 
suljettuina kyseinä aikana.

Kastettu: 
Emilia Adalmiina Kivirinta, 
Kerttu Katariina Junttila, 
Hertta Lyydia Junttila, 
Jiri Aate Eemeli Sääskilahti

Kuollut: 
Sulo Iisakki Järvitalo 82
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Limingan diakoniatyöntekijä Sinikka Ilmonen 
päättää kulkea työmatkan potkurilla.

Maanantai on ainoa päivä, kun en tarvitse täl-
lä viikolla autoa. Lähden potkurilla liikkeel-
le. Matkalla ihastelen lenkkeilijän kanssa aa-
mun sinistä hetkeä. 

Saavun diakoniatoimistoon kello 8.30 ja luen päivän 
tunnussanan. 

Olen avannut koneeni, kun vaihdamme viikonlop-
pukuulumiset työkaverin kanssa.

Ja taasko, salasananvaihto! 
Kalenterini kertoo, että tänään olisi paljon työtehtä-

viä. 
Ensimmäinen asiakastapaaminen on yhdeksältä. Aa-

mupäiväkahvi jää juomatta, kun vastaanotan uuden 
asiakkaan kymmeneltä. 

Työni parhaita hetkiä on luottamuksellinen keskus-
telu eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Iloit-
sen, että kynnys tulla puhumaan asioista ei ole korkea.

Vilkaisen sähköpostit. Valmistelen kerho-ohjelmaa 
ja hartautta vanhustentalon kerhoon. Suunnitteluun 
humpsahtaa aikaa. 

Tänään syön työpaikalla yksin. Ehdin ennen ker-
hoon lähtöä valmistella su-
ruryhmäilmoituksia ke-
väälle. Soitan huhtikuun 
EU-ruokajakeluun liittyviä 
asioita. 

Ovikello pirahtaa. Koh-
taan tulijan.

Kahden kilometrin ker-
homatkaan pitää varata 
aikaa, kun kulkee potku-
rilla. Kiitän Taivaan Isää 
aurinkoisesta ilmasta. 
Matkalla tapaan turva-
paikanhakijoita ja ope-
tan heille uuden sanan: 
potkukelkka. 

Kerho kestää reilun 
tunnin ja sujuu leppoisasti. Kerholaisten kanssa muis-
telemme itse kunkin kotikirkkoa, jumppaamme, lau-
lamme ja rukoilemme. 

Lopuksi on pullakaffit. 
Seuraavaksi potkuttelen kotikäynnille tuttuun ko-

tiin. 
Toimistolla lähetän WhatsApp-viestejä nuorten pal-

veluryhmälle tulevasta ulkoilutapahtumasta ja soitan 
vastaamattomiin puheluihin.

Olipa hyvä työpäivä. Useita kohtaamisia eikä kuiten-
kaan kiireen tuntua ja vain vähän koneella istumista.

Kello käy neljää, kun lähden avannon kautta kotiin.

Piispa Samuel Salmi te-
kee tärkeää työtä kirk-
kojen yhteyden hyväksi 
(Rauhan Tervehdys nro 3, 
ilm. 28.1.). Hyvin sanottu 
(Marko) Terveportin tur-
hentavasta kommentista: 
"Lausunto on vain kestet-
tävä".

VESA HIRVONEN
Yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto

Toimituksen terveiset: 
Rauhan Tervehdyksessä 
ilmestyneet jutut, kuten 
Oulun piispan Samuel Sal-
men matka Roomassa, on 
luettavissa www.rauhan-
tervehdys.fi/arkisto 

Hyvin sanottu, 
piispa Salmi

Oulujoen seurakunta, 
Myllyoja-Haapaleh-
don leijonat sekä Ter-
vapartio järjestivät las-

kiaissunnuntaina liikunnalli-
sen laskiaistapahtuman Hintan 
seurakuntatalolla ja viereisessä 
Hovisuon urheilupuistossa. 

Tapahtuma houkutteli paikal-
le satoja ulkoilusta kiinnostunei-
ta alueen lapsia vanhempineen. 
Yleisö sai ihastella Oulun Luis-
telukerhon tyttöjen taitoluistelu-
esityksiä ja Kärppänuorten kiek-
kotaiturointia. Nämä virtuoosit 
opastivat nuorempiaan luistelun 
ja pelin perusteisiin. 

Erityisen kiinnostuksen ta-

pahtumassa sai Kalevi Hämä-
läisen ohjastama ori Hyvä-Ve-
li, jonka vetämään kirkkopari-
rekeen lähes kaikki halusivat ja 
myös pääsivät.

Makkara, kahvi ja tikku-
pulla maistuivat yleisölle erin-
omaisesti tapahtumassa, jonka 
toivottiin toistuvan myös tule-
vina vuosina. Näin myös järjes-
täjien taholta luvattiin.

Tapahtuman tuotto menee 
kokonaisuudessaan Yhteis-
vastuu 2016 ja Punainen Sulka 
2017 keräykseen.

PERTTI OIKARINEN
LC/Oulu

Hyvä-Veli viihdytti

Palautetta
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Sanna Komulainen 
Keminmaan kirkkoherraksi

Keminmaan seurakunnan 
kirkkoherraksi on valittu 
Oulujoen seurakuntapas-
tori Sanna Komulainen.

Keminmaan kirkkoherran 
vaalissa annettiin 1193 ääntä. Ää-
nestysprosentti oli 22,9. 

Komulaisen valinta oli ylivoi-
mainen: hän sai 871 ääntä, kun 
seuraavaksi eniten ääniä kerän-
nyt Simon kirkkoherra Ville Vä-
keväinen sai 280 ääntä. 

Tällä hetkellä Oulun hiippa-
kunnassa työskentelee kirkkoher-

ranvirassa kahdeksan naispuolis-
ta pappia. 

Kuusamon seurakuntaan va-
littiin viime syksynä kirkkoher-
raksi Taina Manninen. 

Paastokeräys tukee 
vähemmistökielen kehittämistä

Suomen Lähetysseuran 
paastokeräyksellä tuetaan 
Thaimaan luterilaisen kir-
kon ja Lähetysseuran työ-

tä lua- ja muiden Pohjois-Thai-
maan vuoristoseutujen vähem-
mistökansojen keskuudessa. 

Lua-vähemmistökansa elää 
pienissä vuoristokylissä Thai-
maan ja Laosin välisen rajan mo-
lemmin puolin. Kylät ovat eris-
tyksissä ja huonojen kulkuyhte-
yksien päässä. Niissä eivät kän-
nykät toimi eikä sähköposti kul-

je. Pääelinkeino on riisinviljely, 
mutta siitä saatava toimeentulo 
on niukka. Monet nuoret lähte-
vät työn perässä kaupunkeihin.

Seurakuntaelämän kieli on 
pääasiassa thai, joka ei ole seura-
kuntalaisten äidinkieli. Luan kie-
lellä ei ole toistaiseksi kirjakieltä 
eikä kirjallisuutta.

Lahjoitus keräykseen auttaa 
luomaan kirjakieltä, tuo ihmisiä 
seurakunnan yhteyteen ja koh-
distuu erityisesti heikoimmassa 
asemassa oleviin Thaimaassa.
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Kerran kaksi vuodessa lähimmästä 
sairaalasta tulee neuvolatiimi 
tarkistamaan kylän lapset ja 
antamaan rokotuksia. Kirkko toimii 
kokoontumispaikkana.

www.rauhantervehdys.fi/palaute , toimitus@rauhantervehdys.fi


