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Pääkirjoitus

Sukupuolella 
on väliä 

Ihmiskauppa on rikollisuutta, jossa on 
mukana myös suomalaisia  

Suomessa tehdään ihmis-
kauppaa. Tunnistetut ih-
miskauppatapaukset ovat 
liittyneet paitsi hyväksi-

käyttöön prostituutiossa myös 
hyväksikäyttöön työelämässä.

Suomessa oleskelee ihmisiä, 
jotka ovat joutuneet ihmiskaupan 
kohteeksi ulkomailla ennen Suo-
meen saapumistaan, mutta laitto-
masti maahan tulleet ja ilman lu-
paa tänne jääneet ovat myös Suo-
messa vaarassa joutua ihmiskau-
pan uhreiksi.

Tämän kertoo aihetta tutkinut 
Lapin yliopiston rikosoikeuden 
professori Minna Kimpimäki.

– Paperittomien henkilöiden 
riippuvaista asemaa ja turvatonta 
tilaa voidaan hyväksikäyttää pi-
meillä työmarkkinoilla ja myös 
organisoidussa prostituutiotoi-
minnassa.

Ihmiskauppaa
on monenlaista
Kimpimäen mukaan on hyvä ym-
märtää, että elokuvat, televisio ja 
kaunokirjallisuus kuvaavat ih-
miskauppaa usein äärimuodossa, 

johon liittyy raakaa väkivaltaa ja 
vapaudenriistoa. Tällaistakin ih-
miskauppa voi olla, mutta ilmiö 
on tätä monipuolisempi. 

– Usein ihmiskauppa toteu-
tetaan hienovaraisemmin ja nä-
kymättömämmin keinoin. Hen-
kilöä voidaan hallita esimerkik-
si velkasuhteiden ja uhkausten 
avulla sekä ottamalla pois henki-
lö- ja matkustusasiakirjoja.

Mielikuvissa ihmiskaupan 
taustalla näkee gansterimaisia ri-
kollisliigoja tai romanimiehiä pa-

Kirkolla on yhdeksän tuomiorovastia ja 

kymmenen piispaa. Piispoissa on yhdek-

sän miestä ja yksi nainen, Irja Askola, joka 

jää tehtävästään pian eläkkeelle. 

Sunnuntaina 29. tammikuuta Oulun tuomio-

kirkossa juhlittiin piispa Samuel Salmen johdolla 

messua, jossa asetettiin tuomiorovastin virkaan 

Satu Saarinen. Espoossa on ollut aiemmin nais-

puolinen tuomiorovasti, mutta nyt Saarinen on 

ainoa nainen kyseisessä tehtävässä.

Tuomiorovastia kutsu-

taan usein piispan kakkos-

mieheksi, sillä hän toimii 

tarvittaessa piispan sijai-

sena. Tuomiorovasti on siis 

enemmän kuin yhden seu-

rakunnan kirkkoherran.

Yksittäistä tehtävää ja 

siihen valittavaa henkilöä 

arvioitaessa sukupuolel-

la ei ole merkitystä. Tai sil-

lä ei pitäisi olla merkitys-

tä. Sen sijaan yhteiskuntaa, 

kirkkoa tai muuta laajem-

paa kokonaisuutta katsottaessa asia on olennai-

nen niin kauan kuin tasa-arvo ei toteudu. 

Kun yli puolet valmistuvista papeista on nai-

sia, mutta kirkon johtotehtävissä heitä on vain 

muutamia, kyse on rakenteellisesta ongelmasta. 

Joissain tapauksissa tapahtuu varmasti selvää syr-

jintää, mutta useimmiten kyse on tavasta ja pe-

rinteestä: mies nyt vain jotenkin tuntuu luonte-

vammalta valinnalta. 

Tämän vuoksi tarvitaan tietoista ja järjestel-

mällistä työtä, jolla raivataan erilaisille ihmisille 

tilaa ja mahdollisuuksia johtotehtäviin.

Kyse ei ole pelkästään naisista. Saarinen itse 

sivusi sukupuolen merkitystä omassa juhlassaan 

käyttämällä ilmaisua, jossa suku-

puoli ei rajautunut vain kah-

teen. Kirkon yhdellä joh-

topaikalla on nyt ihmi-

nen, joka näkee suku-

puolten moninaisuu-

den. 

Tämä on positiivi-

nen viesti niille hiip-

pakunnan ja kirkon 

ihmisille, jotka ko-

kevat vierautta 

kirkon nykyiselle 

tavalle suhtau-

tua sukupuoliin 

ja niihin liitty-

viin rooleihin.

Kun yli puolet 
valmistuvista 
papeista 
on naisia, 
mutta kirkon 
johtotehtävissä 
heitä on vain 
muutamia, 
kyse on 
rakenteellisesta 
ongelmasta. 

Vastarannan Kiiski 

Ihmisillä 
tehdään kauppaa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

rittamassa kadulla kerjääviä ro-
maninaisia. Kimpimäki korostaa, 
että Suomessa oikeuskäsittelyssä 
olleiden ihmiskaupparikosten te-
kijät ovat olleet hyvinkin vaihte-
leva joukko erilaisia ihmisiä. 

Käytännön töitä
tekevät myös suomalaiset
– Osa ihmiskaupasta liittyy ul-
komaiseen järjestäytyneeseen ri-
kollisuuteen. Niissä toiminnan 
organisoijat ovat usein ulkomail-
la oleskelevia ulkomaalaisia, mut-
ta esimerkiksi käytännön toimia, 
kuten majoituksen järjestämistä, 
markkinointia tai rahojen kerää-
mistä, hoitavat näissäkin tapauk-
sissa usein suomalaiset. 

Työvoiman hyväksikäyttöön 
liittyvissä tapauksissa epäillyt ja 
tuomitut ovat usein olleet esimer-
kiksi ravintola-, kauneudenhoito- 
tai puutarha-alalla Suomessa toi-
mivia yrittäjiä. 

Eräs suomalainen tuttavapo-
rukka pakotti samaan tuttavapii-
riin kuuluneen naisen myymään 
seksipalveluja tekaistun velan, 
uhkausten, väkivallan ja vapau-

Usein ihmiskauppa 
toteutetaan 
hienovaraisemmin ja 
näkymättömämmin 
keinoin. Henkilöä voidaan 
hallita esimerkiksi 
velkasuhteiden ja 
uhkausten avulla sekä 
ottamalla pois henkilö- ja 
matkustusasiakirjoja.
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Miksi olet täällä?
Kolumni

Raamatussa on kerto-
mus, jossa Jumala il-
mestyy profeetta Elial-
le Horebinvuorella (1. 

Aik. 19:9–14). Vuorella Jumala 
ei kohdannut Eliaa myrskyssä, 
järistyksessä eikä tulessakaan, 
vaikka Elia ehkä niin odotti. 
Sen sijaan Herra kohtasi pro-
feetan hiljaisuudessa: ”Kuului 
hiljaista huminaa.”

Kohtaamisen aikana Her-
ra kysyi Elialta kahdesti: ”Miksi 
olet täällä?” Hän toki tiesi syyn, 
mutta kysymyksen tarkoitus oli 
pysäyttää Elia asiaa pohtimaan. 

Tämä oli paennut pelkojen 

ja ristiriitojen edessä elämään-
sä vuorelle. Mutta oliko hän tul-
lut sinne pysähtyäkseen hiljaisuu-
dessa Luojansa eteen ja kohdatak-
seen hänet, vai tuliko hän vain et-
simään ”rohtoa” arjen ongelmiin?

Samaa kysyn tänään itseltä-
ni ja sinulta, ystäväni. Miksi olet 
täällä? Uskallatko pysähtyä kii-
reessä, kun ongelmat lyövät kor-
ville? Pysähdytkö korkeintaan 
murehtimaan, vaikeroimaan tai 
etsimään ratkaisuja arjen ongel-
miin? Vai uskallatko ottaa aikaa 
olla hiljaa? Voisitko unohtaa elä-
män huolet hetkeksi ja olla läsnä 
tovin, kuunnellen sydämesi ään-

tä hiljaisuudessa?
Nykypäivän ihminen on eh-

dollistunut kiirehtimään, teke-
mään ja olemaan tehokas. Hän 
tarvitsee luvan pysähtyäkseen, 
olla vaiti tai kuunnella hiljaa. 
Hän on jopa valmis maksamaan 

siitä, että joku antaa hänelle luvan 
pysähtyä. Niin vaikeaa se on.

Jos pysähtyminen on sekin jo 
vaikeaa, miten vaikea onkaan hil-
jentyä. On tervehdyttävää ja voi-
mauttavaa hiljentyä viettämään 
laatuaikaa Luojansa edessä. Olla 
hetki hiljaa, ladata akkuja ja löy-
tää ainutlaatuinen arvonsa yrittä-
mättä ansaita sitä.

Rohkaisen sinua pysähtymään 
ja hiljentymään hetkeksi. Ota se 
tavaksi. Ja jos tarvitset siihen lu-
van, saat sen tässä. 

Pysähdy, ole hetki hiljaa ja 
kuuntele Jumalan puhetta sydä-
mellesi.

Voisitko unohtaa 
elämän huolet 
hetkeksi ja olla läsnä 
tovin, kuunnellen 
sydämesi ääntä 
hiljaisuudessa?

denriiston avulla.
– Tällaiset ovat yksittäisiä ta-

pauksia, Kimpimäki huomauttaa.

Onko uutisista tuttu
asia ihmiskauppaa?
Liittyykö pakolaisten ihmissala-
kuljetus esimerkiksi Välimeren 
yli ihmiskauppaan? 

– Ihmiskauppa ja ihmissala-
kuljetus – eli laiton maahantu-
lon järjestäminen – ovat erillisiä 
rikoksia, joilla on kuitenkin yh-
teyksiä toisiinsa. Ihmiskauppaan 
ei aina liity laitonta maahantuloa, 
eikä ylipäätään välttämättä rajo-
jen ylitystä. 

– Ihmiskaupan kohteeksi jou-
tuva henkilö on saattanut oleskel-

5. helmikuuta käynnistyvä Yhteisvastuukeräys kerää varoja ihmiskaupan vastaiseen työhön. 
Minna Kimpimäki puhuu ihmiskaupasta Myllyojan seurakuntatalossa Oulussa lauantaina 11. helmikuuta kello 13.

la maassa ennestään, tai hän on 
voinut tulla maahan täysin lailli-
sesti, Kimpimäki selvittää.

– Ihmissalakuljetus tapahtuu 
yleensä salakuljetettavan henki-
lön aloitteesta, kun taas ihmis-
kauppa toteutetaan usein pakot-
tamalla, erehdyttämällä tai hen-
kilön turvatonta tilaa hyväksi-
käyttämällä. 

Kimpimäen mukaan käy-
tännössä näiden kahden rikok-
sen erottaminen ei ole helppoa. 
Etenkin, jos rikos paljastuu rajal-
la, ei henkilöllä itselläänkään ole 
välttämättä tietoa siitä, millaisiin 
olosuhteisiin hän on päätymässä.

RIITTA HIRVONEN

JORI BRANDER
Oulun metodistikirkon pastori

Säännökset ihmiskaupasta tulivat Suomen 
rikoslakiin vuonna 2004. Minna Kimpi-
mäki ei osaa sanoa tarkasti tähän saak-
ka langetettujen ihmiskauppatuomioiden 

määrää.
– Tapauksia on todennäköisesti toistakymmen-

tä ja niissä tuomittuja henkilöitä 20–30. Merkit-
tävä osa tapauksista ei tule lainkaan viranomais-
ten tietoon ja osassa rikoksista ei saada riittävästi 
näyttöä tai tekijöitä ei tavoiteta. 

Kimpimäki uskoo, että lainsäätäjät sekä viran-
omaiset ottavat ihmiskaupan vakavasti. Helppoa 
ihmiskaupan tunnistaminen ja ihmiskauppatapa-
usten oikeuskäsittely ei ole, hän toteaa.

Ihmiskaupan uhri itse ei helposti käänny vi-
ranomaisten puoleen. Etenkin ulkomailta tulleilla 
voi aiempien kokemustensa perusteella olla suur-
ta epäluuloa viranomaisia kohtaan. Uhri voi pelä-
tä maasta poistamista tai sitä, että hän joutuu itse 
teoistaan oikeudelliseen vastuuseen. 

– Siksi viranomaisilla, jotka yleisemmin joutu-
vat tekemisiin ihmiskaupan uhrien kanssa, tuli-
si olla riittävät valmiudet tunnistaa ihmiskaupan 
uhreja. Tärkeässä roolissa esimerkiksi poliisin ja 
rajavartiolaitoksen lisäksi ovat myös kolmannen 
sektorin toimijat.

5. helmikuuta käynnistyvä Yhteisvastuukerä-
ys kerää varoja ihmiskaupan vastaiseen työhön.

Uhri hakee harvoin viranomaisapua

P i xa b ay
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Muut mediat

PASTORI ÁRPÁD KOVÁCS ja tutkija 
Marja Katisko eivät pidä termistä laiton 
maahanmuuttaja. Heidän mukaansa ei 
ole olemassa laittomia ihmisiä.

– Itse käytän ilmiöstä termiä 
globaali kodittomuus. Monilla niin 
sanotuilla paperittomilla on itse asiassa 
monenlaisia dokumentteja mukanaan, 
joten paperittomuus on terminäkin 
harhaanjohtava, Katisko toteaa.

– Puhumme myös uuspaperittomista. 
Suomalaiset ovat lainkuuliaista kansaa. 
Käyttämällä laiton-sanaa yritetään 
vaikeuttaa auttamista, kun annetaan 
ymmärtää, että tässä oltaisiin tekemässä 
jotain laitonta, Kovács sanoo.

30.1. Verkkolehti Kotimaa24  

Oulussa saadaan lähiai-
koina kokemusta siitä, 
miten käy kaupaksi seu-
rakunnan käytössä ollut 

leirikeskus.
Seurakuntayhtymä myy par-

haillaan kahta leirikeskusta ja yh-
tä pappilaa.

– Tiedusteluja on jo tullut, eri-
tyisesti Hietasaaren leirikeskuk-
sesta ja Kiimingin pappilasta, sa-
noo taloussuunnittelija Jouko 
Hanhela Oulun seurakuntayh-
tymästä.

Hanhelan mukaan tässä vai-
heessa on lähinnä kyselty lisätie-
toja kiinteistöistä. Yhtään osto-
tarjousta ei vielä ole jätetty.

Oulun seurakunnilla on 
myynnissä Kiimingin pappi-
lan lisäksi Hietasaaren leirikes-
kus Oulun keskustan tuntumas-

sa sekä Vasamon leirikeskus Yli-
kiimingissä, noin 40 kilometrin 
päässä Oulun keskustasta.

Kiimingissä kaupan on 
1800-luvun hirsirakennus, pari 
piharakennusta ja yli 10 000 ne-
liön tontti.

Hietasaaressa 2,2 hehtaarin 
tontilla on kaikkiaan viisi raken-
nusta.

Vasamon leirikeskuksessa on 
mahdollisuus päästä käsiksi 2 
hehtaarin järvenrantatonttiin, 
jolla sijaitsee kaikkiaan kuusi ra-
kennusta.

Kiimingin pappilan tontti tai-
punee luontevimmin asuinkäyt-
töön. Hietasaaren leirikeskuksen 
tontin kaavamerkintä rajaa tule-
vaa käyttötarkoitusta. 

– Kaavamerkinnältään väljin 
on Vasamo, joka sijaitsee asema-

Oulu myy ensi kertaa lei rikeskuksia

Satu Saarisen iloinen juhla
Sunnuntaiaamu Oulun tuo-

miokirkossa. Kello on vä-
hän yli yhdeksän. Sakas-
tiin saapuu tummiin pu-

keutunut nainen: Satu Saarinen, 
42. Hänen vuokseen sakastissa on 
pappeja, suntioita ja muuta kir-
kon väkeä.

Saarinen asetetaan tuomioro-
vastin virkaan, tuomiokirkko-
seurakunnan uudeksi pomoksi. 
Hän siirtyy tehtäväänsä Oulujo-
en kirkkoherran virasta.

Vaikka virkaan asettaminen 
on vakava asia, sakastissa vallitsee 
iloinen tunnelma, johon on tosin 
sekoittunut jännittyneisyyttä. 

Sakasti ei ole nyt kirkon ”kuu-
min tila”. Varsinaisen rituaalisen 
valmistautumisen paikka on kir-
kon krypta kellarissa. Virkaan-
asettajaisiin osallistuvat kokoon-
tuvat sinne pohtimaan, miten se-
remonia viedään läpi.

Vs. seurakuntapastori Salla 
Autere halaa Saarista. Se on yk-
si monista halauksista, joita näh-
dään sunnuntaina. Varsinkin 
naiset tuntuvat halaavan riemul-
la Saarista, josta tulee toinen nais-
tuomiorovasti Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon historiassa. 

–Jänskättääkö, Autere kysyy.
Saarinen myöntää jännittä-

vänsä vähän.

Viimeinen palaveri
ja sakaristorukous
Myös piispa Samuel Salmi on 
paikalla. Piispalla on iso rooli 
messussa, sillä hän johtaa sitä.

Virastovahtimestari Timo 
Rantala avaa violetin pussin, jos-
sa on erilaisia osia ja kappaleita. 
Hän kokoaa esineen, joka osoit-
tautuu piispan sauvaksi. 

Kirkonmenot alkavat kymme-
neltä. Noin 20 minuuttia ennen 
h-hetkeä Satu Saarinen johtaa vii-

meisen palaverin, jossa virkaan-
asettajaisten kulku lyödään luk-
koon. Piispa pitää vielä sakaris-
torukouksen.

Ryhmä tekee lähtöä jumalan-
palvelukseen mutta ei tarpeek-
si nopeasti. Virastovahtimestari 
Rantala saa viimeisen sanan: 

– Pitäisikö lähteä?

Maanantaina 
alkavat työt
Ryhmä lähtee kryptasta kirkon 
ulkokautta pääovelle, josta se 
saapuu kulkueena kirkkoon kan-
san keskelle.

Piispa kutsuu puheessaan use-
aan otteeseen Saarista rakkaak-
si Satuksi. Seremonia on pitkä ja 
polveileva.

Kättenpäällepano, siunaus ja 
rukous ja Saarisesta tulee tuo-
miorovasti.

Messu jatkuu vielä kotvan kun-
nes loppuu. Kirkonmenoja toimit-
tanut ryhmä palaa kryptaan. 

Satu on 
ihastuttava 
persoona. Olen 
iloinen, että oikea 
ihminen valittiin 
tuomiorovastiksi. 
Hän hoksaa 
käytännöllisiä 
asioita. Odotan, 
mitä hän saa 
aikaan

 Auli Rantonen

Ku va t :  S a nna K r o o k

Tiedusteluja on jo 
tullut, erityisesti 
Hietasaaren 
leirikeskuksesta ja 
Kiimingin pappilasta.

Jouko Hanhela

Satu Saarinen saarnasi Raamatun kertomuksesta, joka kertoi veden päällä kävelevästä Jeesuksesta ja veteen vajoavasta 
Pietarista. Saarinen toivoi saarnassaan, että ihmiset kantaisivat toisiaan epäuskon hetkinä. 

kaava-alueen ulkopuolella, Han-
hela kertoo.

Kiimingissä kaupan mukana 
tulee suojeltu hirsirakennus, sa-
moin Hietasaaren pihapiirissä on 
vanha suojeltava huvilarakennus.

Oulun seurakunnat eivät ole 
aiemmin myyneet leirikeskusta. 

Hanhelan mukaan leirikes-
kuksen myyminen ei ole tavaton-
ta, vastaavia kohteita on viime 
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Ihmisiä

Palloralleja tiedossa

Elias H
u

h
tala

Perttu Hämäläinen innostui lentopallosta jo lapsena.

Ylikiiminkiläinen vararehtori Perttu Hämäläinen 
on lähes koko aikuisikänsä harrastanut lentopal-
loa. Vesalan koulussa työskentelevä Hämäläinen 
ei niinkään välitä voittamisesta vaan riemukkaas-

ta yrittämisestä, yhteishengestä ja tasaväkisistä otteluista, 
jotka hienojen suoritusten jälkeen voivat kääntyä kum-
malle joukkueelle tahansa. 

Tällaista Hämäläinen odottaa kokevansa lauantaina 4. 
helmikuuta järjestettävässä Kiimingin seurakunnan yh-
teisvastuuturnauksessa. Siihen hän osallistuu neljättä ker-
taa.

– On mukava pelata, sillä kisassa vallitsee kannustava 
ilmapiiri. Kaikki joukkueet saavat pelata yhtä monta peliä.

Hämäläinen kertoo, että kukin joukkue pelaa neljä tai 
viisi ottelua. Hänen joukkueensa on nimeltään VesaAll-
stars.

Hämäläinen uskoo, että hän jaksaa pelata, kunhan vain 
muistaa lämmitellä ja käynnistää taukojen aikana jäähty-
neen ja kangistuneen kropan. 

Kaikissa joukkueissa pelaa sekä miehiä että naisia.  
Hämäläinen uskoo että nähdään pitkiä palloralleja.
Hämäläiseen tarttui lentopalloinnostus jo lapsena. Hän 

asui Savossa, jossa laji on suosittu. Vararehtori kehuu en-
nen kaikkea pelin monipuolisuutta. 

Urheilumies antaa arvon myös muille lajeille.
– Kaikki palloilu kiinnostaa minua. Seuraan erityisesti 

lentopalloa, golfia ja jääkiekkoa.
Yleisö on tervetullut Laivakankaan koululle seuraa-

maan turnausta. Ensimmäinen ottelu alkaa kello 8.30. 
Koululla on kahvitarjoilua ja arpoja myytävänä Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

PEKKA HELIN

Mitkä fiilikset nyt?Gallup
Rauhan Tervehdys osallistui Ylikiimingin seurakuntatalon 
harjannostajaisiin perjantaina 27.1. Kysyimme juhlaväen 
tunnelmia. Lisää harjannostajaisista sivulla 28.

TEKSTI JA KUVAT: 
RIITTA HIRVONEN

Hyvältä tuntuu. Ensimmäisen 
kerran uudesta seurakuntatalos-
sa puhuttiin jo kymmenen vuot-
ta sitten. Toivon, että tästä tulee 
ylikiiminkiläisten yhteinen talo. 
Hieno maisema tekee tästä var-
masti mieluisan juhlapaikan esi-
merkiksi hääpareille.

Arto Kivioja
Oulun yhteisen kirkkoneuvoston 

varapuheenjohtaja 

Nyt on valoisa mieli. Tämä on 
erityinen ja hartaasti toivottu 
hetki. Talon suunnittelun aikana 
näkemyseroja oli ja välillä vai-
kutti siltä, että rakentamisessa 
kuljetaan Via Dolorosalla, kär-
simysten tiellä. Mutta me saim-
me lopulta hienon rakennuksen 
jokinäköalalla.

Veijo Väänänen
Oulun kaupunginvaltuutettu 

Me saamme puhtaan ja terveel-
lisen työtilan. Siitä olen kiitol-
linen. Arvostan erityisesti uu-
den seurakuntatalon ympäris-
töä. Lapsilla on nyt luonto ym-
pärillään. Emme kaipaa kylän 
hälinää. Kun kirkko on vieres-
sä, voimme käväistä siellä lasten 
kanssa vaikka harva se päivä.

Mervi Holmi
Oulujoen seurakunnan lastenohjaaja

Oulu myy ensi kertaa lei rikeskuksia

Satu Saarisen iloinen juhla

– Tästä se alkaa, joku sanoo. 
– Maanantaina töihin, Saari-

nen kuittaa.
Salla Auteretta itketti seremo-

nian aikana. 
– Satu on minulle tärkeä. Olen 

onnellinen hänen puolestaan ja 
omasta puolestani, sillä hänestä 
tulee pomoni.

Hauskoja puheita,
vain vähän pönötystä
Kirkonmenojen jälkeen kirkko-
väki lähtee seurakuntataloon syö-
mään maahanmuuttajien valmis-
tamaa ruokaa.

– Satu on ihastuttava persoo-
na. Olen iloinen, että oikea ihmi-
nen valittiin tuomiorovastiksi. 

Hän hoksaa käytännöllisiä asioi-
ta. Odotan, mitä hän saa aikaan, 
sanoo Auli Rantonen, yksi ruo-
kailijoista.

Juhlassa puhuvat muun muas-
sa Karjasillan kirkkoherra Juha-
ni Lavanko, Kirkkohallitukses-
sa johtajana työskentelevä Pek-
ka Rehumäki, edellinen tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen ja Sa-
muel Salmi. Kaikki puheenvuo-
rot ovat hauskoja. Pönötystä on 
vain vähän mukana.

Pikkarainen kertoo Saariselle 
tehtävän huonosta puolesta. 

– Nyt sinua kehutaan eikä tai-
vaalla näy pilvenhattaraakaan. 
Tulee muita päiviä, jolloin kirk-
koherra on johtajana yksin. Äl-
kää jättäkö Satua vaan kulkekaa 
yhdessä, olkaa tukena, Pikkarai-
nen sanoo tuomiokirkkoseura-
kunnan työntekijöille.

Kirkon ykseys 
ennen kaikkea 
– Juhla oli onnistunut, se oli mi-
nun ja seurakunnan näköinen, 
uusi tuomiorovasti sanoo vierai-
den jo lähdettyä. 

Tuomiorovasti toivoo voivansa 
omalla paikallaan ennen kaikkea 
vaalia kirkon ykseyttä sitä repivi-
en intohimojen ja erilaisten tul-
kintojen keskellä. Hän uskoo pär-
jäävänsä työssään. 

– Tämä on kuitenkin ihmisen 
kokoinen virka. Moni on sanonut 
rukoilevansa puolestani. 

Saarinen on maamme ainoa 
naistuomiorovasti. 

– Se ei tunnu itsestä niin ih-
meelliseltä, vaikka toki ymmär-
rän asian historiallisuuden. En 
koskaan ajattele tehtävissäni, et-
tä olen nainen. 

PEKKA HELIN

vuosina ollut kaupan eri puolil-
la maata.  

– Perinteisesti jokaisessa vä-
hänkin isommassa seurakunnas-
sa on oma leirikeskus, ellei use-
ampiakin. 

– Jos kiinteistöt eivät ole toi-
minnan kannalta välttämättö-
miä, niistä luovutaan. Ja onhan 
”eurokonsultillakin” osuutta asi-
assa.

Tarjouksia odotetaan 10. hel-
mikuuta saakka. Sen jälkeen sel-
viää, aletaanko jostakin kohtees-
ta tehdä kauppoja. 

Joka kohteen käypä arvo selvi-
tetään ulkopuolisella asiantunti-
jalla.

Jos ostotarjous on kaukana ar-
vioidusta käyvästä hinnasta, kau-
pat jäävät tekemättä.

Jos taas korkein tarjous on riit-
tävän hyvä, ostotarjous etenee yh-
teisen kirkkoneuvoston ja kirk-
kovaltuuston kautta lausunnol-
le Oulun tuomiokapituliin ja lo-
pulta Kirkkohallituksen vahvis-
tettavaksi.

Myöhemmin keväällä myyn-
tiin tulee vielä Taivalkoskella si-
jaitseva Siiranjärven leirikeskus.

MINNA KOLISTAJA

K i r ko n ku va p a n k k i  /  M e r v i  N i k ka n e n 

Hietasaaren leirikeskuksen vanhempi 
osa on käyttökiellossa.

Sunnuntain juhlaruokaa lukuisine lajeineen valmisti joukko Oulun 
turvapaikanhakijoita ja turvapaikan jo saaneita maahanmuuttajia. 
Ruokailijoita oli noin 300. 

Noin 350 ihmistä osallistui sunnuntaina ehtoolliselle. 
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Kirkolla täytyy 
olla isot silmät ja 
korvat, ettei se 
joudu ainoastaan 
yhteiskunnan 
toimien 
paikkaajaksi.

Sinikka Ilmonen

Toivon antajana
Diakoniatyöntekijä jakaisi mieluummin 
hengellistä ja henkistä keskusteluapua kuin EU-ruokakasseja 

Toivon antaminen. Se on 
kirkon diakoniatyön ydin-
tä, ajattelee 38 vuotta dia-
konissana toiminut Sinik-

ka Ilmonen.
– Diakoniatyöntekijän tehtä-

vä on etsiä toivonpilkahduksia 
arkeen apua tarvitsevan ihmisen 
rinnalla.

Seurakunnan ja sen jäsenten 
tulee harjoittaa diakoniaa, jon-
ka tarkoituksena on kristilliseen 
rakkauteen perustuva avun anta-
minen erityisesti niille, joiden hä-
tä on suurin ja joita ei muulla ta-
voin auteta. Näin sanoo kirkko-
järjestys.

Ilmosen mukaan ajatus toteu-
tuu yhä ainakin maaseudulla. 

– Aika hyvin kirkon diakonia-
työn avun piiriin löydetään. Tie-
to saatavasta avusta tavoittaa ih-
miset moninaisia reittejä: netin 
kautta, sukulaisten ja tuttavien 
vinkkauksesta. Ja onhan meillä 
monenlaista yhteistyötä kunnan 
ja järjestöjen kanssa, siinä se tut-
tuus lisääntyy.

Vuodet Tyrnävän ja viimeksi 
Limingan seurakunnissa ovat ol-
leet näköalapaikka yhteiskuntaan 

ja sen muuttumiseen. 
Yksi isoista muutoksista on ol-

lut seurakuntien antaman ruoka-
avun lisääntyminen ja muuttu-
minen jatkuvaksi. 

Limingassa EU:n ruoka-apua 
on jaettu nyt parin vuoden tau-
on jälkeen. 

– Tarpeellisiahan ne EU-ruo-
kakassit ovat monelle. Mutta kyl-
lä pistää miettimään, että näin-
kö yhteiskunta pitää huolen vähä-
osaisistaan. 

Ilmosta huolettaa, mikä on 
kirkon tekemän diakoniatyön 
paikka sote-uudistuksen jälkei-
sessä Suomessa. 

– Kirkolla täytyy olla isot sil-
mät ja korvat, ettei se joudu ai-
noastaan yhteiskunnan toimien 
paikkaajaksi.

Vanhoista vaarassa tulla
digisyrjäytyneitä
Ilmonen on huolissaan – ja vähän 
vihainenkin – tavasta, jolla Suo-
mea aikanaan rakentaneita syr-
jäytetään yhteiskunnasta:

– Tällä hetkellä on paljon van-
huksia, joilla ei ole tietokonetta 
eikä nettiyhteyttä. Silloin on är-

syttävää jatkuvasti kuulla kehotus 
”katso osoitteesta www.jotakin”.  

– Vielä 10–20 vuoden ajan ih-
misille pitää antaa mahdollisuus 
myös henkilökohtaiseen asioin-
tiin. Muutoin ikääntyneiden it-
semääräämisoikeus kaventuu.

Toki ikäihminenkin voi oppia 
tietotekniikan käyttäjiksi. Esi-
merkiksi Ilmosen oma Liisa-äiti 
opetteli käyttämään tablettia yli 
80-vuotiaana. 

– Vanhat tarvitsevat tukea ja 
itsetunnon vahvistusta. On lä-
heistenkin asia auttaa ikääntynei-
tä tietoteknisten laitteiden käytön 
opettelussa, Ilmonen hoksauttaa.

Eri tilanne on tulevaisuudes-
sa, kun ikäihmiset ovat tottunei-
ta verkkopalveluiden käyttäjiä.

Ilmonen sanoo miettineensä, 
palvelevatko seurakuntien nykyi-
senlaiset vanhustenkerhot ikään-
tyneitä enää 10–20 vuoden kulut-
tua. Tulevaisuudessa myös seura-
kunnan vanhustyötä voi osin vie-
dä verkkoon.

Köyhyys ja sairaus
usein käsi kädessä
Puolet Suomen diakoniatyönte-
kijöistä kohtaa viikoittain laajan 
kirjon huono-osaisuutta: pienel-
lä eläkkeellä tai työttömyyspäi-
värahalla sinnitteleviä, toistu-
vasti ruoka-apuun turvautuvia, 
sairaita, pitkään yksinäisyydestä 
kärsineitä.

Usein ongelmat kasaantuvat 
yksille ja samoille:

– Sairaus tulee köyhyyden luo, 
köyhyys sairauden. Ne kulkevat 
käsi kädessä, valitettavasti.

– Jostakin ihmiset onneksi saa-
vat voimaa ottaa meihin yhteyttä 
tai tulla mukaan esimerkiksi ver-
taisryhmiimme. 

Ilmonen tietää saamansa pa-

lautteen perusteella, että yllättä-
vän monelle seurakunnan ryh-
mät ovat tärkeää vastapainoa ar-
jen yksinäisille hetkille. 

– Toivottavaa olisi, että myös 
vanhuksia kohtaava kunnallinen 
kotipalvelu vinkkaisi seurakun-
tien diakoniatyötä tekeville, kei-
den luona olisi tarvetta juttuka-
verille. 

Tukia ei aina osata
tai jakseta hakea
Diakoniatyöntekijä tarvitsee 
työssään myös talousosaamista. 
Usein asiakkaiden kanssa etsi-
tään tietä ulos velkaantumisesta. 

– Velkasaneeraukseen pääsy 
voi pelastaa elämän, Ilmonen tie-
tää.

Diakoniatyöntekijä auttaa 
myös ihmisiä, jotka eivät osaa 
hakea heille kuuluvia tukia ja 
etuuksia. 

– Aina kyse ei ole edes osaami-
sesta. Esimerkiksi omaishoitajil-
la voi jäädä tukia hakematta, kun 
he kerta kaikkiaan eivät jaksa nii-
tä hakea.

MINNA KOLISTAJA

”Kaikista kohtaamisista olen kiitollinen ja kohtaamisia tulee varmaan ikäväkin”, sanoo vastikään eläkkeelle jäänyt Limingan pitkäaikainen diakonissa Sinikka Ilmonen. Hänen vastuullaan oli Limingan seurakunnassa 
viime vuodet etupäässä vanhus-, omaishoitaja- sekä surutyö. 

M inna Ko l i s t a ja
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Iin seurakunta sai John Vikström 
-liikuttajapalkinnon

Emeritusarkkipiispa John 
Vikströmin nimeä kan-
tava Kirkon liikuttajapal-
kinto 2016 annettiin Iin 

seurakunnan liikunta- ja leikki-
puisto-hankkeelle. 

Palkinto jaettiin viime lauan-
taina Pohjois-Pohjanmaan Ur-
heilugaalassa Oulussa.

Palkinnon luovutti Kirkon 
liikunta- ja urheiluneuvotte-
lukunnan puheenjohtaja Tui-
ja Brax ja sen vastaanottivat Iin 
seurakunnan kirkkoherra Ta-
pani Rantalainen ja kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Pekka 
Koskela. 

Iin seurakunta on toteuttanut 
liikunta- ja leikkipuiston yhteis-

työssä Iin kunnan kanssa.
Palkinnon perusteluissa to-

detaan, että liikunta- ja leikki-
puisto Iijoen rannassa seura-
kuntakeskuksen ja kunnanta-
lon välissä on avoinna kaikille ja 
näin madaltaa kynnystä liikkua.

Seurakunta hyödyntää puis-
toa toiminnassaan esimerkiksi 
lasten, nuorten, ikäihmisten ja 
omaishoitajien parissa tehtäväs-
sä työssä.

Kirkkohallitus on perusta-
nut Kirkon John Vikström -lii-
kuttajapalkinnon vuonna 2014. 
Ehdotuksia palkinnon saajak-
si voivat tehdä sekä yksittäiset 
henkilöt että yhteisöt.

Jumalanpalveluspäivillä 
pohditaan vieraanvaraisuutta

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymä hakee  
KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

hautausmaiden hoitotöihin
rippikoulutyöhön
kirkonesittelijöitä

kesäkahvilaemäntiä

Hakuaika päättyy 20.2.2017 klo 15.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

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

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Myydään hautakiviä
Laatukivet kohtuuhintaan 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

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

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 4.2. klo 18 #Valo, nuortenilta. Su 5.2. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Hannu Orava, Seurakuntakuoro. Lastenkokouk-
set ja seimi. Ma 6.2. klo 17.30 -19.30 Koti, 
koulu ja seurakunta – kasvatuksen teemailta 
vanhemmille. Ti 7.2. klo 17.30-19.30 Yhteys- 

ja rukousilta kristityille opettajille. Ke 8.2. klo 17 Soppakirkko.  
To 9.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 4.2 klo 11 Soppaa ja evankeliumia. Ma 6.2. klo 16 Majakka-kahvio.
Ti 7.2. klo 18 Majakka-ilta. 
Tervetuloa!

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

Herättäjän päiviä: su 5.2. klo 15.00 seurat ja paikallisosaston vuosi- 
kokous Montin-salissa, Kirkonniementie 6, Kiiminki, ti 7.2. klo 18.30  
seurat ja vuosikokous Utajärven seurakuntatalossa, to 9.2. klo 18.00 
seurat ja vuosikokous Raahen seurakuntakodin pienessä salissa,  
su 12.2. klo 15.00 seurat Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu
Siionin virsien Juhlasunnuntai Kalajoella: su 12.2. klo 10.00 Messu,  
klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Juhlakonsertti Kalajoen kirkossa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 2.2. klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 5.2.klo 10.30 rukouskokous, klo 11 Perhejumalanpalvelus 
ja nyyttäriateria
Ma 6.2. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  7.2.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 8.2. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

English translation always available

To 2.2. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, Linnar Edesi, Risto Wotschke, 
aihe: johdatus. Pe 3.2. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 5.2. klo 11 Ehtoollis-
kirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Juha Piippo, Risto Wotschke, vuorisaarna 
 osa 6: Jumalan huolenpito, musiikki: Noomi & Saara. Ke 8.2. klo 18  
Varkki-ilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

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

Su 5.2. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Esko Leinonen.
Su 26.2. klo 18 Vuosikokous.

Su 5.2. klo 14 Papua - Uuden -
Guinean lähettien Maria ja 
Mikko Vuorman tuloseurat.
Tule kuulemaan kokemuksia 
kaukaiselta lähetyskentältä!
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Pauli Pyhtinen ti 7.2. 
klo 18. Profeetallista sanomaa tälle 
ajalle. Unet, näyt ja ilmestykset. 
Auta Ukrainan lasta -konsertti 
to 9.2. klo 19. Solistina Roman 
Vashchuk. Pastori Yaroslav Malko 
tuo terveisiä Itä-Ukrainasta.
Tv7 tapahtuma- hyvä uutinen  
kaikille ke 22.2. klo 18.00.  
Rukoilemme sairaiden puolesta!
Olet sydämellisesti tervetullut! Jumala 
rakastaa sinua ja kutsuu sinua luokseen!

Su 5.2. klO 11.00 EHTOOllISJuHlA, 
MArTTI VäyrynEn

kE 8.2. klO 19.00 SAnAn JA  
rukOukSEn IlTA, ArTO köykkä

Su 12.2. klO 11.00 läHETyS- 
TIlAISuuS, kArI MIETTunEn

kE 15.2. klO 19.00 yHDISTykSEn 
VuOSIkOkOuS

Su 19.2. klO 11.00 JuMAlAn- 
PAlVEluS, PErTTI kOrHOnEn

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 2.2. ja 9.2. klo 11 ruokajakelu 
Limingan Lyhdyssä (Kauppakatu 6)
La 4.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta 
Limingan Lyhdyssä, Voitto Oinonen
Su 5.2. klo 18 Ehtoolliskokous Kem-
peleessä, Martti Väyrynen
Ma 6.2. ja 13.2. klo 18.30 ruokajakelu 
Limingan Lyhdyssä
Su 12.2. klo 18 Sanan ja rukouksen 
ilta Kempeleessä, Jaakko Kallela 
Tervetuloa! Katso www.kempele.svk.fi

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 

Ilmoitusmyynti: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Valtakunnallisille juma-
lanpalveluspäiville 24.–
25. maaliskuuta Ou-
luun kutsutaan kaikki, 

jotka haluavat kehittää kotiseu-
rakuntaansa ja sen jumalanpal-
veluselämää vuorovaikutuksel-
liseen ja vieraanvaraiseen suun-
taan. 

Ääneen pääsevät seurakun-
talaiset ja seurakuntien työnte-
kijät, lapset, nuoret, aikuiset – 
kaikki, joita yhdistää rakkaus 
messuun. 

Jaetut eväät -jumalanpal-
veluspäivät tarjoavat luentoja, 
alustuksia ja kanavatyöskente-
lyä. Kaiken läpikulkevina tee-
moina ovat osallisuus ja yhtei-
söllisyys. 

Pääluennoitsijat ovat rooma-
laiskatolinen arkkipiispa Vin-
cenzo Paglia, Linköpingin piis-
pa Martin Modéus ja Helsingin 

emerituspiispa Eero Huovinen. 
Oululaista näkökulmaa tuo en-
tinen Oulun hiippakuntadekaa-
ni Keijo Nissilä.

Tapahtuman pääjärjestäjä 
Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli ja tapahtumapaikkana 
on Oulun Rauhanyhdistys (Pro-
fessorintie 7). 

Osallistumismaksu on 15.2. 
mennessä ilmoittautuneille 70 
euroa, sen jälkeen 100 euroa. 
Varsinaisen ohjelman lisäk-
si päivillä on kaikille avoimia, 
maksuttomia tapahtumia. Per-
jantai-iltana on mahdollisuus 
osallistua yhteiseen messuun 
Oulun tuomiokirkossa sekä sen 
jälkeen järjestettävään musiik-
kitilaisuuteen. 

Lisätietoja osoitteesta www.
jaetutevaat.fi.
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Kaukovainiolaiset kokoontuvat 
Merikotkantie 1:ssä, palvelutalon 
alakerrassa.

Uusia tiloja ihastellaan, vanhoja  hyvästellään 
 Kaukovainiolla ja Rajakylässä seurakunnan tilat myllerryksessä

Kaukovainiolaiset menetti-
vät oman kappelinsa vuo-
den lopussa paljolti raken-
nuksen sisäilmaongelmien 

seurauksena. Menetys harmitti – 
osaa ”kaketsulaisista” kovastikin 
– mutta uusi tila löytyi sukkelasti. 

Nyt kaukovainiolaiset ko-
koontuvat Hiirihaukkatalon li-
säksi Merikotkantie 1:n palvelu-
talossa.

Sen katutasossa ja alakerrassa 
on seurakunnalla kerhohuone ja 
askartelutilat. Pihalla lapset voi-
vat temmeltää leikkikentällä.

15 vuotta kestänyt
harrastus jatkuu
Kati Raudaskoski kävi kappelil-
la perhekerhossa 15 vuotta lähes 
joka viikko omien ja hoitolasten-
sa kanssa. Kappelille hänelle oli 
ennättänyt tulla oma paikka pöy-
dän ääressä. 

Ensimmäiseen perhekerhoon 
Merikotkantiellä Raudaskoski 
tulikin haikein mielin. Uuteen 
paikkaan Hiirosessa asuvalla on 
aiempaa pitempi matka, mutta 
valoisa tila sai kehuja. Muuton 
vuoksi hän ei kerhoharrastusta 
lopeta. 

Valtteri-pojan mummu Sirk-
ka-Liisa Haapamäki tykkäsi 
myös käydä kappelilla, mutta ker-
hossa hän käy tästedeskin muu-
toksista huolimatta.

– Olen laiska käymään kirkos-
sa, siksi perhekerho kirkon tilois-
sa tuntui hyvältä. 

Haapamäki on tottunut käy-
mään Kaukovainion perheker-
hossa Valtterin vanhemman sisa-
ruksen kanssa hoitaessaan heitä.

Rajakylän toimintoja
Palokkaan
Toisella puolella Oulun kaupun-
kia, Rajakylässä, totutellaan myös 
tilamuutoksiin, sillä 5. helmikuu-
ta Rajakylän seurakuntatalolla 
vietetään viimeistä jumalanpal-
velusta. 

Jumalanpalvelukset siirtyvät 
sen jälkeen Palokan seurakunta-
talolle Pateniemeen. Jo aiemmin 
kerhotoiminta on siirtynyt Pa-

lokkaan.
Rajakylän seurakuntatalossa 

kärsitään sisäilmaongelmista.
Rakennus valmistui 1977. Ny-

kyisin eläkkeellä oleva Tuiran 
diakoniatyöntekijä Raili Toppi-
nen muistaa silloisen riemun uu-
sista, omista tiloista. Aikaisem-
min seurakunnan kokoontumi-
sia oli pidetty kerrostalon kella-
rin kerhotiloissa. 

– Seurakuntakodissa kokoon-
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Kati Raudaskoski (vasemmalla) ja muut perhekerhon äidit ja pikkuiset ovat jo oppineet reitin uuteen kerhotilaan Kaukovainiolla. 
Perhekerho toimii nyt kolmen polven kerhon nimellä. Myös Merikotkantie 1:n palvelutalon asukkaat ovat sinne tervetulleita.

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Paikallislehdessä ilmoituksesi huomataan.

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Vain

19,90
/3 kk

Kirkon ja uskontojen maailmassa sattuu ja 
tapahtuu. Pysy ajan tasalla. Tilaa K24 + Pro + 
Kotimaan näköislehti yhdessä digipakkettina.

Mitä 
  Luther 
tviittaisi?

Tilaa osoitteessa 
kotimaa24.fi 

Käytä kampanja-
koodia: tarjous

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Uusia tiloja ihastellaan, vanhoja  hyvästellään 
 Kaukovainiolla ja Rajakylässä seurakunnan tilat myllerryksessä

tuivat ensi alkuun perinteiset 
seurakunnan ryhmät, kuten dia-
konia- ja raamattupiirit, mutta 
1990-luvun lama muutti kaiken 
tuossa rakennuksessa. 

Mitä voisimme 
tehdä hyväksenne?
Rajakylässä oli lamavuosina Ou-
lun suurin työttömyysprosent-
ti. Ruokailut seurakuntatalolla 
tulivat suureen tarpeeseen. Dia-
koniatyöntekijöiden vastaanotol-
le saattoi olla kolmisenkymmen-
tä jonottajaa, Toppinen muistelee.

– Ihmisiä otettiin vastaan vä-
lillä toimiston lisäksi keittiössä. 
Tekemistä oli talossa kaikilla, sil-
lä työttömät osallistuivat itse ate-
rioiden valmistamiseen. Seura-
kuntatalo oli enemmän kuin ate-
riapaikka. Siellä siunattiin ruoka 
ja samalla ruokailijat.

Diakonia ateriat
pysyvät Rajakylässä
Vaikka lähes kaikki toiminnat 
ovat nyt, 40 vuotta rakennuk-
sen valmistumisen jälkeen, siir-
tymässä Rajakylän seurakuntata-
lolta pois, diakonian ateriat säi-
lyvät siellä ainakin toistaiseksi. 

Palokan seurakuntakoti sijaitsee Pateniemen ostoskeskuksen lähettyvillä, 
osoitteessa Parkettitie 3. Seurakuntasalissa voi järjestää noin 40 hengelle ruoka- ja 
kahvitilaisuuksia. Talon kerhotilassa kokoontuvat lasten kerhot ja partiolaiset.
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Diakoniatyöntekijä Sami Riipi-
nen pitää hyvänä sitä, että ateri-
at eivät siirry Palokkaan. Matka 
sinne olisi monelle vakiokävijäl-
le mahdottomuus ainakin bussil-
la, sillä maksuton ruoka houkut-
telee juuri heitä, joiden talous on 
tiukoilla.

Diakonian aterialla käy vii-
koittain useita kymmeniä syöjiä.

Rajakylästä etsitään kaiken ai-
kaa uusia tiloja seurakunnan toi-
mintaa varten. 

Kevään aikana seurakunta jär-
jestää taksikuljetuksia Rajakyläs-
tä Palokan jumalanpalveluksiin. 
Asiasta lisää tässä lehdessä sivul-
la 23.

RIITTA HIRVONEN

Rajakylän seurakuntakodilla toiminta vähenee, mutta ostoskeskuksen yhteydessä 
sijaitsevassa seurakuntakodissa tarjoillaan yhä torstaisin diakonian ateria. 

Uskoa, toivoa ja rakkautta. Ystävälle tai itselle.

Tarjoushinta on voimassa 31.12.2017 saakka ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden 
tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- 
ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

Tilaaja/maksaja
Nimi ______________________________________________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________________

Puhelin ___________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti _______________________________________________________________________________________________

Saaja, jos eri kuin maksaja
Nimi _____________________________________________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ___________________________________________________________________________

Kyllä kiitos!

   Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kk vain 19,- (norm. 23,-). 

Tilaan Askel-lehden    ystävälle      itselleni.

Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti. 
Se on kuin hyvä ystävä, joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä. 

RT 2.2.

Tee tilaus haluamallasi tavalla.
Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Askel 
maksaa 

postimaksun.

Postita 
oheinen tilauskortti,

postimaksu on 
maksettu puolestasi.

Soita 

020 754 2333*

Tilaa sähköpostilla: 

asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa verkosta: 
www.askellehti.fi/tarjous

TilauSkorTTi

Ilahduta 
ystävää

Askel-lehti

3 kk vain

(norm. 23 €)19 €
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Oulun seurakunnat ovat mukana häämessuilla

Oulun seurakunnat ovat mukana lauantaina 4.2. kello 10–16 Oulun Areena Ter-
minaalissa järjestettävillä häämessuilla. 

Messuosastolla voi keskustella papin ja kanttorin kanssa kaikista kirkolli-
seen vihkimiseen liittyvistä asioista – esimerkiksi vihkipaikasta, häämusii-

kista, avioon aikoville suunnatusta päivän mittaisesta koulutuksesta tai vihkihetkistä.

Lyhyen kaavan mukaan
 Merja ja Jussi Ollilan liitto sinetöitiin talvisena päivänä aallonmurtajalla

Valokuvaan on ikuistunut hetki aallonmur-
tajalla Oulun edustalla.

Maaliskuinen aurinko saa silmät sirriin. 
Tuuli pyörittää villisti naisen hiuksia.

Kuvassa toisiaan katsoo kaksi umpionnellista. 
He ovat juuri lausuneet toisilleen ”Tahdon”. 

– Kylläpä me näytetään hymyileväisiltä, sano-
vat Jussi ja Merja Ollila katsellessaan viiden vuo-
den takaisia kuvia.

Vihille lyhyellä
ennakkovalmistelulla
Oululainen pari oli jo jonkin aikaa pyöritellyt aja-
tusta omannäköisistä häistä.

Merja oli avioitunut jo kertaalleen, eikä hän kai-
vannut enää ”prinsessapäivää”. Jussi puolestaan ei 
halunnut mahtipontisia juhlia, koska ei viihdy huo-
mion keskipisteenä. 

Missä, milloin ja miten avioiduttaisiin? Siitä 
2011 kihlautuneet olivat puhuneet jo pitkään. Enää 
päivämäärä puuttui.

Lopulta Merjan ja Jussin toive pienimuotoises-
ta vihkimisestä ei-niin-itsestäänselvässä paikassa 
toteutui rivakammalla aikataululla kuin kumpi-
kaan arvasi. 

– Hoksasin, että eihän vihille ole pakko mennä 
kirkossa eikä juhlia tarvitse muutoinkaan perintei-
sen kaavan mukaan. Siltä istumalta soitin – Mer-
jalta kyselemättä – tutulle papille tiedustellakseni, 
mitä hän tekee loppuviikosta, Jussi kertaa. 

Vihkiaika varattiin saman viikon sunnuntaiksi.
– Vihkikeskustelun kävimme pastori Helena 

Paalanteen kanssa tuiralaisessa pizzeriassa, Olli-
lat nauravat.

Kohta se kysyy, 
tahdonko!
Merja ja Jussi olivat edelliskesänä käveleskelleet 
muutamaan otteeseen Toppilansaaren päässä ole-
valla aallonmurtajalla. 

Se oli jo valittu vihkipaikaksi, mutta vihkimistä 
edeltävänä päivänä Merjaa alkoi arveluttaa:

– Lämpötila oli plussan puolella. Hanki petti kä-
velijän painon alla ja koirankakat alkoivat paljastua 
lumen alta. Meinasin jo perua koko jutun.

Onneksi vihkimistä edeltävänä yönä pakastui ja 
satoi hiukan uutta lunta. Hääpäivänä aurinko he-
lotti kirkkaalta taivaalta vihkiparille, papille, kah-
delle todistajalle ja hetken ikuistaneelle kuvaajalle.

Vihkipaikan lähellä on kuvanveistäjä Minna 
Kangasmaan teos: isoihin kivenlohkareisiin on 
kaiverrettuna sana ilo monella eri kielellä. 

– Ilo. Se on kattava sana kuvaamaan koko tärke-
ää päiväämme, Merja sanoo. 

Kohta se kysyy, tahdonko! Nyt me ollaan yhdes-
sä! Tämän ihmisen kanssa haluan elää! Nämä aja-
tukset risteilivät Merjan päässä aallonmurtajalla.

– Minulle jäi päällimmäiseksi mieleen, kuin-
ka aurinko paistoi, tuuli humisi – ja itselläkin oli 
päässä vähän samanlainen, iloinen humina, Jus-
si hymyilee. 

Jussi myöntää, että päässä käyneen iloisen hu-
minan vuoksi osa vihkipapin puheesta meni ohi 
korvien. 

– Onneksi saimme puheen Helenalta myös pa-
perilla.

Myöhemmin samana päivänä Merjan ja Jussin 
kotona Kaijonharjussa joukolle sukulaisia ja ystäviä 
näytettiin videotallenne aallonmurtajalta.

Suurin osa ei tiennyt tulleensa hääjuhlaan. Osa 
oli saattanut jotain sellaista arvailla tekstiviestikut-
sun kahdesta tulee yksi -viittauksesta.

Juhlaväelle oli kerrottavana toinenkin uutinen: 
pariskunta odotti perheenlisäystä. 

Mukava juhla
vähällä valmistelulla
Hääpäivänä kaikki loksahteli paikoilleen ilman 
suurempaa ennakkosuunnittelua: 

– Edellispäivänä siivosimme kodin ja hankim-
me täytekakkuja leipomosta. Lauantaina löytyi 
myös morsiamen valkoinen pusero ostoskeskuk-
sen alennusmyyntirekistä. Valkoiset tulppaanit kä-
teeni hankki kaasona toiminut ystävä. Hääkuvat 
kotipihalla otti lennosta tehtävään värvätty ystävä, 
Merja luettelee. 

– Me valittiin tämä häiden suunnittelun vaihto-
ehto, jossa paniikki tulee nopeasti ja on ohi äkkiä, 
Jussi virnistää. 

– Kaikki meille tärkeä saatiin hoidettua nopealla 
aikataululla. Juhlapäivä oli rento ja hauska. 

– Jälkikäteen harmitti ainoastaan se, että vie-
raskirja unohtui nostaa esille. Ja jos tuo on suurin 
harmitus, niin eikö päivä ollut aika lähellä täydel-
listä, Jussi summaa.

Hetki Jumalan
kasvojen edessä
Merja ja Jussi tapasivat ensi kertaa jo teini-ikäisi-
nä, pienen kaupungin pienen yläasteen 7-luokalla. 
Luokkakavereina he jatkoivat myös läpi lukion. Yh-
teinen rippikoululeirikin tuli koettua. 

– Jotain pientä sutinaa meillä taisi olla lukio-
aikana, Merja muistaa.

Kun tahoillaan opiskelleet aikuisina tapasivat 
uudelleen, molemmille oli pian selvää, että suhde 
virallistetaan Jumalan kasvojen edessä.

– Ihan hyvin olisimme voineet mennä vihille vaik-
ka Tuiran tunnelmallisessa, kotoisan pienessä kirkos-
sa. Silti Toppilansaari tuntui istuvan paremmin siihen 
omannäköiseen päivään, jota tavoittelimme.

Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua muualla-
kin kuin kirkkorakennuksessa. 

– Ehkä kirkko voisi vähän näkyvämmin mai-
nostaa tätä vaihtoehtoa. Jos ihmiset näkevät vain 
perinteisen kaavan kirkkohäitä, ei ehkä tule mie-
leen kysyä, minne kaikkialle papit voisivat tulla 
vihkimään, Ollilat miettivät. 

Jos ihmiset näkevät vain perinteisen kaavan 
kirkkohäitä, ei ehkä tule mieleen kysyä, minne 
kaikkialle papit voisivat tulla vihkimään.

Avioliitto on 
suhteen sinetti
Vaikka arki on jatkunut samanlaisena vihkimisen 
jälkeenkin, Ollilat pitävät avioon menoa eräällä ta-
paa suhteen sinettinä. 

– Avioliitto selkiyttää, ketkä tähän meidän per-
heeseen kuuluvat. Ollaan yhtä perhettä ja samalla 
nimellä, Merja miettii.

Jussi vertaa kirkollista vihkimistä lahjapaketin 
tekoon: nauhan solmiminen paketin ympärille vii-
meistelee paketin, kruunaa kokonaisuuden.

Merja arvelee, että monilla on kovat paineet nai-
misiin menosta. Häistä on luotu mielikuva suurena 
spektaakkelina, jota pitää ryhtyä valmistelemaan jo 
pari vuotta tai viimeistään vuosi ennen h-hetkeä.

– Kokemuksesta sanomme, että vähemmällä-
kin suunnittelulla saa omannäköiset juhlat, Olli-
lat sanovat. 

Aapo ja Oiva
vauhdittavat arkea
Mitä parisuhteelle kuuluu nyt, viisi vuotta myö-
hemmin? 

– Onnellisia ollaan edelleen.
Arkea vauhdittavat perheen kaksi pikkumiestä, 

4-vuotias Aapo ja 2-vuotias Oiva. 
– Elämässä on nyt sisältöä entistäkin enemmän, 

Jussi sanoo. 
– Jussi ei ole ainoastaan hyvä puoliso vaan myös 

hieno isä pojille. Kolmikon touhuilua on ilo seura-
ta, Merja hymyilee.

MINNA KOLISTAJA
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Lyhyen kaavan mukaan
 Merja ja Jussi Ollilan liitto sinetöitiin talvisena päivänä aallonmurtajalla

Jos ihmiset näkevät vain perinteisen kaavan 
kirkkohäitä, ei ehkä tule mieleen kysyä, minne 
kaikkialle papit voisivat tulla vihkimään.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 540, 126, 48, 431, 
59, 509.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 5.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Hän kertoo 
vanhasta Simeonista, joka sai 
vuosien odotuksen jälkeen ot-
taa syliinsä Jeesus-lapsen.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 5.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Hän kertoo 
vanhasta Simeonista, joka sai 
vuosien odotuksen jälkeen ot-
taa syliinsä Jeesus-lapsen.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin ma–
pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su 5.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Mäntyharjun kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 5.2. klo 10 kynttilänpäivän 
sanajumalanpalvelus Pietar-
saaren kirkosta.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Kiinalainen kukon vuo-
si alkoi viime viikolla. 
Uusi vuosi vaihtui 28. 
tammikuuta.

Kukon vuoden ja ennen 
kaikkea Suomi 100 -juhlavuo-
den kunniaksi oululainen Hai 
Long-kiinalaisravintola lah-
joitti oululaissenioreille sata 
kana-annosta.

Vanhusten tavoittamiseksi 
ravintolasta oli oltu etukäteen 
yhteydessä Oulun tuomiokirk-
koseurakuntaan, jonka alueel-
la Hai Long sijaitsee.

Sara Wacklin -kodin Saran 
Siivessä maisteltiin tyytyväisi-
nä lahjoitettuja aterioita. An-
nosrasian harvinaisempi rii-
si-kanaruoka maistui, vaik-
ka erään asukkaan leikkimie-
linen kysymys hoitajille kuu-
lui: Olenko minä joku kiina-
lainen?

Saran Siivessä asuvan Toi-
ni Torvisen tytär Eila Koistin-
aho iloitsi lahjoituksesta.

– Tosi hieno idea. Kiitos 
vain. Kunpa muutkin ravinto-

Seniorit saivat lahjoitusruokaa

Oulun Kansankadul-
la sijaitsevan Kump-
panuuskeskukses-
ta on jo usean vuo-

den ajan saanut apua erilais-
ten hakemusten täyttämiseen 
tiistaisin kello 13–15.

Esimerkiksi toimeentulo-
tuen ja Kelan etuuksien hake-
minen, tai verkkoajanvaraus 
akuuttivastaanotolle voi ol-
la ensikertalaiselle hankalalta 
tuntuva urakka. 

Myös sosiaali- ja terveysjär-
jestöt tarjoavat erilaisia palve-
luita, muun muassa kuntou-

tusta ja tuettuja lomia, joihin pi-
tää osata erikseen hakea. 

Lannistua ei kuitenkaan kan-
nata, sillä Kumppanuuskeskuk-
sen neuvontapisteestä saa apua.

Kumppanuuskeskuksen va-
paaehtoiset käyvät läpi hake-
muksen sisältöjä asiakkaan kans-
sa keskustellen ja auttavat täyt-
tämään kohdat, jotka aiheutta-
vat erityisiä vaikeuksia. Vapaaeh-
toinen voi myös asiakkaan pyyn-
nöstä täyttää hakemuksen, mi-
käli kirjoittaminen ei suju omin 
voimin. 

Kumppanuuskeskus auttaa 
hakemusten täyttämisessä

Hakemuksen voi täyttää joko 
paperilla tai digitaalisena Kump-
panuuskeskuksen yleisöpäätteel-
lä.

Vapaaehtoiset ovat tehtävään 
perehdytettyjä tai muuten koke-
neita ihmisiä, joilla on tehtäväs-
sään vaitiolovelvollisuus.

Lisäksi Kumppanuuskeskus 
tarjoaa neuvontaa sosiaalialan 
asioihin Sonja-neuvonnassa. 

Palvelut ovat avoimia ja mak-
suttomia, ja niihin voi  osallistua 
nimettömänä.

lat ja esimerkiksi leipomot lähti-
sivät tällaiseen mukaan.

Koistinaho perustelee ajatus-
taan sillä, että henkilökunnan ei 
tarvitsisi valmistaa viikonloppu-
na ruokaa. Tavallisesti ruokaa lai-
tetaan kaksi kertaa sekä lauantai-
na että sunnuntaina.

– Aikaa jäisi enemmän van-
husten kanssa olemiseen, Kois-

tinaho pohtii.
Äitinsä luona vieraileva Päi-

vi Konola ihasteli myös ravinto-
lan hyvää tekoa mutta kehui myös 
Siiven normaaliruokaa. Vanhus-
ten juhlapäivätkin henkilökunta 
muistaa aina pienellä erityistar-
joilulla.

RIITTA HIRVONEN

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

Minkä näköinen on sinun jumalanpalveluksesi?  
Tule kanssamme toimimaan, jakamaan ja pohtimaan, olitpa sitten  
aktiivinen messussa kävijä tai tilannetta etäämpää seuraava.

Valtakunnallisia päiviä toteuttamassa mm.  
arkkipiispa Vincenzo Paglia Roomasta, piispa Martin Modéus 
Linköpingistä ja piispa Eero Huovinen sekä suuri joukko kirkkomme 
piispoja, työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

Alustuksia, keskusteluja ja messuja aiheena osallisuus ja yhteisöllisyys:
”Jumalanpalveluksen ydinarvot” – Elämää yhdessä ja Kristuksen kanssa, 
Yhteisöllisyyden rakentaminen, Saarna sinulle, minulle ja meille kaikille?, 
ehtoollinen ja yhteisöllisyys

Osallistumismaksu 15.2. mennessä ilmoittautuneille 70 €,  
sen jälkeen 100 €. Lisätietoa ja ilmoittautumiset www.jaetutevaat.fi

JAETUT EVÄÄT  
Jumalanpalveluspäivät 
Oulussa 24.–25.3.2017

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Uusille aluille
Vauvan myötä maailma mullistuu. Kun elämän ihmeellisyys  
vie mennessään, me haluamme osaltamme auttaa arjessa. 
Siksi tarjoamme veloituksetta #Perheenlisä-etuja vauva-
perheiden alkutaipaleen tueksi.
Tutustu #Perheenlisä-kokonaisuuteen www.op.fi/perheenlisa 
ja varaa aika konttoriimme op.fi/oulu tai puh. 010 2535 014.

Eila Koistinaho avusti äitiään Toini Torvista ruokailussa. Eksoottisempi ateria maistui 
äidin väsymyksestä huolimatta.
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Pakolaiset haaveilevat 
toisenlaisesta maailmasta
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan koulutusta pakolaisleireillä

Moni suomalainen katsoo 
uutiskuvia pakolaislei-
reiltä televisiosta. Miina 
Puntila (kuvassa) katsoo 

leirielämää paikan päällä Jordani-
assa. 

Uutiset keskittyvät pakolaisleiri-
en kurjuuteen, mutta Kirkon Ulko-
maanavun Lähi-idän alue-edustaja 
tietää, että ankeuden keskelle mah-
tuu myös paljon toivoa. Ilman ilon 
pilkkuja hän ei itsekään jaksaisi teh-
dä työtään.

– Lapsissa ja nuorissa on paljon 
toivoa. On rohkaisevaa nähdä, että 
ihmiset eivät anna periksi. He haa-
veilevat toisenlaisesta maailmasta 
ja kehittävät itseään. Elämä jatkuu 
myös pakolaisena ollessa, vaikka 
paljon vaatimattomampana. Ihmiset 
osaavat nauttia pienistä asioista: esi-
merkiksi jonkin uuden taidon oppi-
minen voi olla heille hurjan tärkeää.

– Ihmisten sitkeys on uskomatonta, 
Miina Puntila sanoo. 

Osa keräysvaroista
menee Lähi-itään 
Yhteisvastuukeräyksen kansainvä-
linen osuus käytetään tänä vuonna 
monessa eri Ulkomaanavun kohtees-
sa. Yksi niistä on juuri Jordaniassa ole-
va Zaatarin pakolaisleiri. Jordaniassa 
on myös YK:n hallinnoima Azraqin 
pakolaisleiri. 

Leireissä asuu noin 140 000 Syyrian 
pakolaista ja niiden ulkopuolella, pää-
osin Ammanin kaupungissa, noin 500 
000 kotimaasta pakoon lähtenyttä.

Millaista apua suomalaisten lah-
joittamilla varoilla pakolaisille voi-
daan antaa?

– Ulkomaanapu tarjoaa monenlais-
ta koulutusta, muun muassa erilaisten 
kädentaitojen opetusta, musiikkikas-
vatusta sekä kierrätys- ja maatalous-

koulutusta. 
– Psykososiaalista tukea on se, et-

tä tarjoamme nuorille vapaa-ajan toi-
mintaa, kuten jalkapallon pelaamista, 
sirkusta, taidetyöpajoja ja musiikkite-
rapiaa, Puntila selvittää. 

Nuoria ei 
saa menettää
Jordanian pakolaisista yli puolet on 
alle 18-vuotiaita ja heidän tulevaisuu-
teensa satsaaminen on tärkeää. Koulu-

tukseen pääseminen ei voi odottaa tai 
kokonainen sukupolvi nuoria ihmisiä 
menetetään, Puntila korostaa.

– Alueiden koulut ja terveyden-
huolto ovat pakolaismäärän vuoksi 
erittäin ylikuormitettuja ja opetuksen 
laatu kärsii suurista oppilasmääristä, 
erilaisista lasten ongelmista ja mah-
dollisista traumoista johtuen.

Eivätkö suomalaiset voisi auttaa pa-
kolaisia lähempänä täällä Suomessa ja 
Euroopassa? 

– Nykyisessä maailmantilanteessa 
ei kukaan eikä mikään maa voi eris-
täytyä ja olla irrallaan muista. Ihmise-
nä oleminen tarkoittaa mielestäni toi-
sen asemaan asettumista. 

– Siksi velvollisuutemme on tun-
nistaa myös oman maamme ulko-
puolella olevien ihmisten hätä ja aut-
taa heitä kykyjemme mukaan. 

RIITTA HIRVONEN

Nykyisessä 
maailmantilanteessa 
ei kukaan eikä mikään 
maa voi eristäytyä ja 
olla irrallaan muista. 

Miina Puntila

Ota talteen!
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Lauantai 4.2.
YV-lentopalloturnaus klo 9 Jää-
lissä Laivakankaan koululla (Laiva-
kankaantie 10). Lue juttu sivulta 5 
ja tästä liitteestä.

Sunnuntai 5.2.
Yhteisvastuukeräyksen avaus 
messuissa sunnuntaina 5.2. klo 10 
Oulun tuomiokirkossa, Pyhän Luuk-
kaan kappelissa, Kastellin kirkossa, 
Haukiputaan kirkossa, Oulunsalon 
kirkossa, Karjasillan kirkossa, Yli-Iin 
kirkossa, Tuiran kirkossa ja Oulujo-
en kirkossa sekä klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Ylikiimingin kirkos-
sa, Rajakylän seurakuntakodilla ja 
Pyhän Andreaan kirkossa. Koleh-
ti kerätään yhteisvastuun hyväksi.
Aurinkoinen kesäpäivä -nukke-
teatteriesitys noin klo 13.30 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Esityksen 
jälkeen piirustuskilpailun palkinto-
jenjako ja taidenäyttely. Lue juttu 
tästä liitteestä.
Suzukikoulu Oktaavian konsert-
ti klo 16 Oulujoen kirkossa. Ohjel-
ma 5 euroa. 
"Jos sinulla olisi siivet" -lyriik-
kailta J.L. Runebergin tuotannos-
ta klo 18 Kastellin kirkossa.

John the Baptist – Johannes Kas-
taja -oratorio klo 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Ohjelma 15 euroa.

Maanantai 6.2.
Palkintoja Yhteisvastuu-arpajai-
siin voi tuoda klo 9–11 Myllyojan 
srk-talolle.
Yhteisvastuu-myyjäiset klo 18–20 
Huttukylän nuorisoseuralla (Lehmi-
läntie 25) Kiimingissä. Myytävänä 
on kotileivonnaisia ja käsitöitä se-
kä arpoja.

Torstai 9.2.
Yhteislauluilta klo 18 Eeva ja Pent-
ti Hukkasella, Hintantie 84. Arpa-
myyntiä Yhteisvastuun hyväksi.

Lauantai 11.2.
Ihmiskaupan uhrit ja ihmiskaup-
pa ilmiönä klo 13 Myllyojan srk-
talolla. Rikosoikeuden professori 
Minna Kimpimäki kertoo ihmiskau-
pasta ja sitä koskevasta lainsäädän-
nöstä. Lue juttu lehden sivulta 2.

Sunnuntai 12.2.
Koruhuutokauppa klo 13 Myllyo-
jan srk-talolla. 
Virsilauluilta klo 18 Annikki ja 

Erkki Väänäsellä, Väänäsentie 23,  
Ylikiiminki. 

Maanantai 13.2.
Suomi 100 vuotta runoja ja mu-
siikkia klo 13 Hintan srk-talolla. Ru-
noja ja musiikkia Yhteisvastuun hy-
väksi esittävät Oulun Seudun Lau-
sujat. Arpa ja kahvilippu 5 euroa.

Tiistai 14.2.
Ystävänpäivän kahvihetki klo 14 
Maikkulan kappelissa. Tarjolla kah-
via ja leivonnaisia.

Keskiviikko 15.2.
Häivähdys sinun rakkaudestasi 
klo 19 Oulujoen kirkossa. Runoja 
elämästä, uskosta, kärsimyksestä 
ja rakkaudesta. Niilo Rauhalan ru-
not lukee Hannu Tarvas. Laulut Es-
ko Jurvelin ja säestys Lauri Nurkka-
la. Musiikki sellisti Mikael Säily. Kä-
siohjelma 10 euroa. 

Torstai 16.2.
Lipaskeräysilta klo 15, lähtö Karja-
sillan kirkolta. Seuraavat illat 20.2. 
ja 16.3. Illan päätteeksi kahvit.

Perjantai 17.2.
Soppatykkipäivä klo 12–14 Pysä-
killä (Kauppiaantie 5, Oulunsalo). 
3 euroa / annos tai 5 euroa / litra. 
Kakkukahvit kirkkoherra Petri Sa-
tomaan syntymäpäivän kunniaksi.
Konsertti ystävyydestä klo 19–20 
Oulunsalon kirkossa. Ohjelmamak-
su 5 euroa. 
 
Sunnuntai 19.2. 
Virsilaulutilaisuus klo 14 Yli-Iin 
srk-talolla. Tutustutaan lisävih-
koon.
Mikko Alatalon Kauneimmat lau-
lut -konsertti klo 17 Oulujoen kir-
kossa. Mukana on myös emeritus-
rehtori Heikki Saarela. Käsiohjelma 
20 euroa. Lue juttu tästä liitteestä. 
Yv-tapahtuma klo 11–13 Palokan 
seurakuntakodissa. Jumalanpalve-
lus, myyjäiset ja arpajaiset.

Maanantai 20.2.
Aamupuuro-Akatemia klo 9.50 
Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa. Aamupuuron jälkeen klo 
10.30–11.30 auttamistyön koordi-
naattori Pia Marttila Rikosuhripäi-
vystyksestä kertoo ihmiskaupan 
muodoista ja uhrien auttamisesta.

Ihmiskaupan muodot ja uhri-
en auttaminen klo 13–14.30 Kel-
lon seurakuntakodissa. Puhumas-
sa auttamistyön koordinaattori Pia 
Marttila Rikos uhripäivystyksestä. 

Torstai 23.2.
Yhteislauluilta klo 17.30 Myllyo-
jan asukastuvalla. Myytävänä ar-
poja, kahvia ja pullaa.
Hengellisen musiikin toivekon-
sertti klo 18.30 Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa. Hengellisen mu-
siikin toiveita toteuttavat Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, seura-
kunnan lapsikuoro ja nuorisokuo-
ro sekä oman pitäjän solistit. 

Sunnuntai 26.2.
Yhteisvastuu-hiihto klo 12–14 Jää-
lin majalla. Jäälijärvellä hiihdetään 
omaan tahtiin maksimissaan tun-
nin ajan kilometrin mittaista latua 
joko perinteisellä tai luistelutyylil-
lä. Hiihtäjä hankkii itselleen spon-
soreita, jotka maksavat sopimansa 
kierroshinnan tai könttäsumman 
hiihtäjälle ja siten Yhteisvastuulle.
Laskiaisilottelua klo 13–15 Hintan 
srk-talolla, Hovisuon urheilupuis-
tossa. Ohjelmassa luistelua, mäen-

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia Oulun seurakunnissa

Hikeä pukaten 
yhteiseksi 

hyväksiOulujoen seurakun-
ta käynnistää Yh-
teisvastuukeräyk-
sen hyväksi haas-

tekampanjan, jossa haaste-
taan osallistumaan kymme-
nellä eurolla keräykseen mu-
kaan. Kunkin mukaan lähte-
vän toivotaan haastavan taas 
viisi uutta henkilöä lahjoit-
tajiksi.

Oulujoen seurakunta 
haastaa dekaani Kari Ruot-
salaisen, hiippakuntasihtee-
rit Mirva Kuikan sekä Matti 
Laurilan, tuomiorovasti Sa-
tu Saarisen ja yhteisen kirk-
koneuvoston puheenjohtajan 
Niilo Pesosen. 

Haastekampanjalla Ou-
lujoen seurakunta haluaa 
muistuttaa, että Yhteisvas-
tuukeräys on koko kirkon yh-
teinen ponnistus. Siksi haas-
tettuja on valittu niin kan-
sainvälisen diakonian, yh-
teiskunnallisen työn ja hiip-
pakunnallisen toiminnan 
alalta kuin myös lähempää 
seurakuntien työtä ja yhteis-
tä päätöksentekoa.

Haastekampanjalla on 
Oulun seurakuntien Face-
bookissa tapahtumasivu, 
jonka kautta haasteen etene-
mistä voi seurata. Kuka ta-
hansa voi myös osallistua si-
vuston kautta kampanjaan ja 
kutsua ystäviään keräykseen 
mukaan. 

Haasta 
sinäkin!

Helmikuun alussa alka-
va Yhteisvastuukerä-
yksen aika pitää seu-
rakunnissa sisällään 

runsaasti tapahtumia. Tarjolla 
on konsertteja, myyjäisiä, kult-
tuurielämyksiä, arpajaisia – ja 
liikuntatempauksia.

KIIMINGISSÄ pelataan tulevana 
lauantaina 4. helmikuuta len-
topalloturnaus. Laivakankaan 
koululla pelaa 12 joukkuetta. 
Enemmänkin olisi ollut tulos-
sa, mikä oli iloinen yllätys dia-
koniatyöntekijä Erja Haholle. 

Lentopalloturnaus on tuotol-
taan todennäköisesti Kiimingin 
Yhteisvastuukeräyksen ykkös-
tapahtuma. Osallistumismak-
sujen lisäksi kassaa kartutetaan 
kahvin myynnillä. 

– Alkuvuosina kilpailijoilla 
oli hauskat asut ja joukkueilla 
hassut nimet. Meno on muut-
tunut kilpailuhenkisemmäk-
si, mutta turnaus on yhä leikki-
mielinen, Haho toteaa. 

Jos tämä kisa ehti innokkail-
ta lentopalloilijoilta mennä ohi, 
seuraava turnaus on luvassa  
Limingassa 6. toukokuuta. 

HAILUODOSSA kolistellaan säh-

lymailoja lauantaina 25. helmi-
kuuta. 

– Ilmoittautuminen on juu-
ri käynnistynyt. Yleensä kempe-
leläisten joukkue on ollut ensim-
mäinen ilmoittautuja, saa nähdä 
miten on tänä vuonna, vt. dia-
koniatyöntekijä Tapio Jakkula 
kertoo iloisena.

Hailuodosta joukkueita on pe-
rinteisesti tullut myös palokun-
nasta, nuorisotoimesta ja kou-
lusta. 

– Pelaamaan ja katsomaan 
ovat kaikki tervetulleita yli seura-
kuntarajojen, Jakkula kannustaa.

TYRNÄVÄLLÄ yhteisvastuuhiih-
dot ovat jo perinne. Viime vuosi-
na sivakoijia ladulla on ollut pari-
senkymmentä, parhaimpina vuo-
sina tuplaten. 

Seuraavan kerran hiihdetään 
1. maaliskuuta, jolloin Murros-
sa kierretään tunnin ajan 1,2 ki-
lometrin pituista hiihtolenk-
kiä. Hiihtäjät keräävät etukäteen 
sponsoreita itselleen. 

– Lahjoitettava summa voi olla 
vapaavalintainen tai sitten yhdel-
le kierrokselle voidaan sopia tiet-

ty hinta, kertoo diakoniatyönte-
kijä Salme Kinnunen.

– Tämä on yksi mukavimmis-
ta tavoista kerätä rahaa, tietää it-
sekin hiihtämällä tapahtumaan 
osallistunut Kinnunen.

Sponsorirahat sekä suolaisia ja 
makeita herkkuja tarjoavan puf-
fetin tuotto ohjataan Yhteisvas-

Yleensä kempeleläisten 
joukkue on ollut 
ensimmäinen 
ilmoittautuja, 
saa nähdä miten 
on tänä vuonna.

Tapio Jakkula

Yhteisvastuuhiihtoihin ei ole ikärajaa. Tyrnävällä lapsille on oma hiihtokiekka. 
Kuva on vuodelta 2012.
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laskua, pientä maksua vastaan re-
kiajelua, makkara- ja tikkupullan-
paistoa, kahvio sekä onnenpyörä 
ja arpajaiset. Säävaraus -20 astetta.
”Oi katso, mikä aamu” -konsert-
ti klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kuoroa johtaa Ahti Sepp. Solistina 
on baritoni Erkki Koskela säestäjä-
nään Tarja Takala-Hotti. Ohjelma-
maksu 10 euroa Yhteisvastuulle.
Ikivihreät laulutilaisuus klo 18 Yli-
kiimingin srk-talolla. Rexa ja Vaari 
laulavat ja laulattavat. Kahvit ja ar-
vat yhteisvastuulle. 
Messu, ateria ja myyjäiset klo 10 
alkaen Pyhän Luukkaan kappelissa.
NMKY:n mieslaulajien yv-konsert-
ti klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Juhlapuhe kirkkoherra Niilo Peso-
nen.
 
Tiistai 28.2. 
Yhteisvastuu-myyjäiset Pyhän 
Tuomaan kirkossa.

Perjantai 3.3. 
Kanttoreiden yhteisvastuukon-
sertti klo 19 Tuiran kirkossa.

Sunnuntai 5.3. 
Mieskuoro Weljien ja orkesterin 
konsertti Suomi 100 v. klo 19
Haukiputaan srk-keskuksessa.

Tiistai 7.3.
Nallen talvipäivä klo 12–15 Koske-
lan seurakuntakodilla. Ulkoilua ja 
makkaranpaistoa nallen kanssa. Si-
sällä pannukakkua ja käsityömyyn-
tipöytä Yhteisvastuun hyväksi sekä 
lauluhetki. Halutessasi voit pukeu-
tua pikkunalleksi.

Sunnuntai 12.3.
Toivevirsilaulutilaisuus klo 15 Hin-
tan srk-talolla kanttori Sanna Lep-
päniemen johdolla. Kahvitarjoilu ja 
arvontaa.

Keskiviikko 15.3.
Virsilauluilta klo 18 Aune ja Heikki 
Tervaojalla (Vaalantie 1672). Illassa 
ovat mukana Riitta Kentala ja Lau-
ri Nurkkala. 

Sunnuntai 19.3.
Tornion kaupunginteatterin esi-
tys Markuksen evankeliumi klo 14–
16 Keskustan srk-talolla. Pauli Mah-
lamäki tulkitsee evankeliumin kym-
menet historialliset henkilöt. Ohjel-
mamaksu 5 euroa ja väliajalla kah-
vila.

Torstai 23.3.
Suomi 100 vuotta klo 13 Myllyojan 
srk-talossa. Oulun Seudun Lausujat 

esittävät runoja ja musiikkia. Kahvi 
ja arpa 5 euroa. 

Lauantai 25.3.
Kansainvälinen ruokailu klo 17 
Myllyojan srk-talossa. Yhteistyös-
sä kulttuurikahvilan kanssa Yhteis-
vastuun hyväksi. Kulttuurikahvila 
on osa Oulun vastaanottokeskus-
ten tukiyhdistyksen toimintaa. Mu-
siikista vastaavat Timo Nykyri ja Lii-
sa Lääveri.

Lauantai 1.4.
Seitsemän naista ristillä -näyttä-
möteos klo 19 Karjasillan kirkos-
sa. Seitsemän naista ristillä on ker-
tomuksia erosta, kuolemasta, pe-
losta, epätoivosta, onnesta ja rak-
kaudesta. Seitsemän naista on kä-
sikirjoittanut Anne-Maria Haapala. 
Hän myös ohjaa ja vastaa näytel-
män dramatisoinninsta. Näyttelijöi-
nä esiintyy hailuotolaisia naisia. Li-
put 20 euroa / 17 euroa. 

Sunnuntai 2.4. 
Yhteisvastuulounas klo 11–13 Kel-
lon seurakuntakodissa. 

Torstai 6.4.
Ulkoilutapahtuma kaikenikäisil-
le klo 18–19 Kortesluoman manee-

silla (Lossirannantie 31). Ohjelmas-
sa on talutusratsastusta, makka-
ranpaistoa, kahvi- ja mehutarjoilu 
ja arvonta.  Autoparkki Pikkaralan 
Shellillä.

Perjantai 7.4.
Lipaskeräyspäivä Haukiputaan, 
Martinniemen ja Kellon kaupoilla.
Palmusunnuntaista pääsiäiseen 
-yhteislauluilta klo 19 Oulun tuo-
miokirkossa. Tilaisuudessa laule-
taan paaston- ja pääsiäisajan virsiä 
sekä kerätään kolehti Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Sunnuntai 9.4.
Laulu- ja soitinyhtye Puistolan tä-
dit klo 16 Myllyojan srk-talossa. Oh-
jelmassa on viihdemusiikkia ja iki-
vihreitä 1950–1960-luvuilta. Pääsy-
maksu 15 euroa. 

Torstai 20.4.
Oulujoen seurakunnan kuorojen 
ja kanttorien musiikki-ilta klo 19 
Oulujoen kirkossa. Esiintyjinä Gau-
diate-kuoro (johtaa Lauri Nurkka-
la), Oulujoen kirkkokuoro (johtaa 
Sanna Leppäniemi), Yli-Iin kirkko-
kuoro (johtaa Anja Hyyryläinen) 
sekä Hohde-kuoro (johtaa Leo 
Rahko). Hartauspuhe ja yhteislau-

lua. Käsiohjelma 5 euroa.

Sunnuntai 23.4.
Kahvikonsertti klo 15 Hintan srk-
talolla. Esiintyjinä Maija Tynkkynen 
ja Jaana Sariola sekä Hannu Tarvas. 
Käsiohjelma 5 euroa.
Juhannusjuustoa klo 10–15 Karja-
sillan kirkko. 6 euroa / litra. Ennak-
kotilauksista tulee tietoa lähempä-
nä ajankohtaa. 

Keskiviikko 26.4. 
Renkaidenvaihtoa Yhteisvastuun 
hyväksi klo 16–19, Kaarnatien Seo. 

Sunnuntai 30.4.
Koko perheen vapputapahtuma 
klo 12–15 Oulunsalon seurakunnan 
Toimitalolla.

Maanantaina 1.5.
Munkkeja Lutherin ajatuksilla 
Haukiputaan vapputapahtumassa. 
Munkkeja ja simaa myytävänä.

Keskiviikko 10.5. 
Virsi-ilta klo 18 Koljunmajalla Hau-
kiputaalla.

Kansantaiteilija Mikko Alatalo 
esittää klassikoita

Kansantaiteilija Mikko 
Alatalo esiintyy teemalla 
Kauneimmat laulut Oulu-
joen kirkossa sunnuntaina 

19. helmikuuta kello 17. Käsioh-
jelman hinta 20 on euroa.

Konsertin tuotolla tuetaan Yh-
teisvastuukeräystä 2017.

Ohjelmistossa on vanhoja 
klassikoita kuten Oi muistatko 
vielä sen virren, Oi Herra luoksein 
jää, Sunnuntaiaamuna, Täällä 
Pohjantähden alla, Äidin sydän ja 
Olen kuullut, on kaupunki tuolla. 

Alatalon omasta sävelkynästä 
kuullaan Suojelusenkeli, Hyasint-
tien aika, Kiiminkijoki sekä Viivy 
vielä hetki. Lisäksi Mikko laulaa 
Kiimingissä äitinsä poismenon 
jälkeen säveltämänsä laulun On 
kotipiha hiljainen. 

Ohjelmistoon kuuluu myös 
edesmenneen oululaissyntyi-
sen kirjailijan ja toimittajan Es-
ko Mustosen tekstiin perustuva 
laulu Kuudes ikkuna, jonka Ala-
talo riimitteli yli 20 vuotta sitten. 

Vierailevana laulajana kuul-
laan kansantaiteilijan lapsuu-
denystävää, emeritus-rehtori 
Heikki Saarelaa, joka voitti taan-
noin karaokelaulun Suomen mes-
taruuden.

Mikko Alatalo aloitti 70-luvun 
alussa yhdessä Harri Rinteen ja 
Juice Leskisen kanssa suomen-
kielisen rockin uranuurtajana. 
Ensimmäisen soololevyn Maa-
laispoika oon Alatalo teki vuon-
na 1974. 

Peter von Bagh on sanonut, 

että tuolla laululla oli sosiaali-
nen tilaus, olihan suuri maalais-
poikien ja -tyttöjen muuttolii-
ke pyyhkäissyt yli maan. Päätyö-
nään Mikko Alatalo pitääkin kol-
men levyn trilogiaa Siirtomaasuo-
men laulut vuosilta 1978–82, jossa 
hän kertoo tuon murroksen koke-
neista ihmisistä.  

Tähän mennessä Mikko Ala-
talo on ollut mukana tekemäs-
sä yli 600 laulua ja levyttänyt 50 
albumia. Syksyn sävel -kilpailun 
kansantaiteilija on voittanut nel-

jä kertaa. 
Pari Alatalo-Rinne on teh-

nyt musiikkia lukuisiin tv-oh-
jelmiin ja muun muassa eloku-
vaan Ajolähtö. Alatalo muiste-
taan myös pestistään yhteislau-
lattajana Tammerkosken sillalla 
-tapahtumassa, jota esitettiin te-
levisiossakin. 

Viime vuosi oli kansanedusta-
jana toimivalle Kiimingin kasva-
tille kiireinen, sillä luottamusteh-
täviensä ohella Alatalo osallistui 
Tähdet tähdet -ohjelmaan. 

tuukeräykselle. Kinnunen pai-
nottaa, että yhteisvastuuhiih-
dot eivät ole kilpailu, vaan en-
nen kaikkea mukava koko per-
heen tapahtuma. 

– Viime vuonna lapsille oli 
oma kiekka ja sellainen toteute-
taan varmaan tänäkin vuonna.

Yhteisvastuuhiihdot järjes-

tetään myös Kiimingissä Jää-
lijärven jäällä sunnuntaina 26. 
helmikuuta.

ELSI SALOVAARA

Lisätietoja tämän liitteen  
tapahtumakalentereissa ja  

seurakuntapalstoilla s.19-27.

Ota talteen!

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Yhteisvastuuhiihtoihin ei ole ikärajaa. Tyrnävällä lapsille on oma hiihtokiekka. 
Kuva on vuodelta 2012.
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Hailuoto
Sunnuntai 5.2. 
Keräyslippaat lähtevät kiertämään 
kirkkokahveilta saarta sillä periaat-
teella, että kyläillään ja viedään li-
pas seuraavaan paikkaan.

Lauantai 25.2. 
Yhteisvastuusählyturnaus klo 10 
alkaen koulun liikuntasalissa. Jouk-
kueessa max. 5 pelaajaa ja maksu 
20 euroa / joukkue. Ilmoittautu-
miset diakoniatyöntekijälle 20.2. 
mennessä, p. 040 7430 382.

Liminka
Perjantai 28.4. 
Tupoksen lättykestit klo 17.30–
19.30 Vanamon pihalla (Kauppa-
kaari 1, Tupos) 

Maanantai 1.5.
Vapputapahtuma klo 12–15 Limin-
gan seurakuntatalossa.

Lauantai 6.5. 
Yv-lentopallotapahtuma klo 9 
alkaen Limingan liikuntahallilla. 
Osallistumismaksu 70 € joukkueel-
ta. Ilmoittautumiset 24.4. mennes-
sä ritva.sassali@evl.fi. 

Lumijoki
Torstai 30.3.
Yhteisvastuulounas klo 11–13 srk-
talossa.  
Yhteisvastuurynnäkkö klo 18 alka-
en. Rippikoululaisten kanssa toteu-
tettu lipaskeräys kotien ovilla.

Muhos
Sunnuntai 5.2.
Messu klo 10 kirkossa. Yhteisvas-
tuukerääjät siunataan, messun jäl-
keen kirkkokahvit ja myyjäiset ke-
räyksen hyväksi sekä Riipisen Jou-
nin esittäytyminen.

Keskiviikko 15.2.
Yhteisvastuulounas keskipäivän-
kerhossa (10 euroa).

Perjantai 24.2. 
Lipaskeräys klo 15–17 kauppojen 
edessä.

Perjantai 31.3.
Lipaskeräys klo 15–17 kauppojen 
edessä (Villa-Vakan väki klo 10–11)

Lauantai 22.4.
Lipaskeräys klo 12–14 kauppojen 
edessä, kerääjinä isoset.

Keskiviikko 26.4.
Kuorojen kevätkonsertti klo 18.30 
Muhoksen srk-talossa. Liput 10 eu-
roa sisältäen kahvit.

Helatorstai 25.5.
Helahulinat torilla. Tilaisuuden yh-
teydessä pidetään Hyväntekeväi-
syyshuutokauppa. Jos haluat lah-
joittaa jotain huutokauppaan, niin 
ole yhteydessä Hanna Kaisto-Van-
hamäkeen, p. 040 547 0784

Siikalatva
Perjantai 10.2. 
Lipaskeräys Kestilässä.

Sunnuntai 12.2. 
Kahvikonsertti klo 15 Kestilän srk-
kodissa.

Perjantai 17.2. 
Lipaskeräys Rantsilassa.

Perjantai 24.2. 
Lipaskeräys Pyhännällä.

Lauantai 25.2. 
Lipaskeräys Pulkkilassa ja Piippo-
lassa.

Sunnuntai 26.2. 
Laskiaistapahtuma Pyhännän srk-
talolla, aloitetaan klo 10 perhekir-
kolla.

Tiistai 28.2. 
Laskiaismyyjäiset klo 12–13 Piip-
polan srk-kodissa.

Lauantai 25.3. 
Herkutellaan hyvää! Pizzabuffet 
Pyhännän srk-talossa.

Tyrnävä
Sunnuntai 5.2. 
Messu klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Ruokailu seurakuntatalolla, lyhyt 
keräysinfo ja  listojen ja lippaiden 
jako kerääjille.
 
Keskiviikko 1.3. 
Yhteisvastuuhiihdot klo 18 Mur-
rossa. Kierretään tunti 1,2 km pi-
tuista hiihtolenkkiä. Hiihtäjät ovat 
etukäteen keränneet sponsoreita 
itselleen. Sponsorirahat ja puffetin 
tuotto keräykselle.

Perjantai 3.3. 
Puuropäivänä kouluissa syödään 
edullista puuroa. Elintarvikekus-

tannuksissa säästyneet rahat kun-
ta luovuttaa keräykseen. Yhteisvas-
tuukeräys  huomioidaan koulujen 
aamunavauksissa.
 
Sunnuntai 26.3.
Toivevirsi-ilta klo 18 Temmeksen 
seurakuntatalossa. Kahvi- ja arpa-
tuotto Yhteisvastuulle.
 
Perjantai 7.4. 
Lipaskeräys klo 12–18 kauppojen 
edessä, kahvitarjoilu.
 
Helatorstai 25.5. 
Toripäivä klo 10–14 Tyrnävän toril-
la. Torilla toteutettavan jumalan-
palveluksen lisäksi tarjolla ruokaa 
ja kahvia. Arpajaisten tuotto Yh-
teisvastuulle.
 

Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia

Vartin mittainen seikkailu 

Pyhän Tuomaan kirkossa 
Oulun Puolivälinkankaal-
la nähdään sunnuntaina 
5.2. noin kello 13.30 nuk-

keteatteriesitys nimeltä Aurinkoi-
nen kesäpäivä. Luvassa on myös 
nukenvaunuarpajaiset ja syksyl-
lä pidetyn piirustuskilpailun pal-
kintojenjako ja taidenäyttely.

Vapaaehtoisten toteuttama 
nukketeatteriesitys kestää noin 
vartin. 

– Tilaa jätetään improvisaa-
tiolle, jos yleisöstä innostutaan 
kommentoimaan esitystä, kertoo 
Tuiran seurakunnan vapaaehtoi-
nen Pentti Kinnunen.

Kinnusella on kokemusta nuk-
keteattereista. Hän toimi 25 vuot-

ta diakoniatyöntekijänä Sodan-
kylän seurakunnassa ja oli tuol-
loin mukana Nukketeatteriarkis-
sa, joka kuului Barentsin alueen 
nukketeatteriverkostoon.

Puutöitä harrastava Pent-
ti Kinnunen teki esitystä varten 
näyttämökehikon. Ajatuksena 
on, että seurakunnassa voisi hyö-
dyntää nukketeatteria tulevai-
suudessa enemmänkin. Vapaa-
ehtoiseksi voi ilmoittautua osoit-
teessa www.vapaaehtoistyö.fi.

– Olisi hienoa, jos saisimme 
mukaan lisää kiinnostuneita. So-
dankylässä järjestimme nukke-
teatteriesityksiä yläkouluikäisil-
lekin.

Pentti Kinnunen vinkkaa, et-

tä vapaaehtoisia tarvitaan myös 
hahmojen, lelujen ja lavasteiden 
tekijöiksi. 

Aurinkoinen kesäpäivä -näy-
telmää voi tilata vierailulle esi-
merkiksi päiväkoteihin. Tari-
nan käsikirjoittaja, lastenohjaaja 
Marja Raatikainen on miettinyt 
esityksen yhteyteen kysymyksiä, 
joissa pohditaan, miksi jokin tun-
tuu pahalta tai hyvältä. 

Yhteisvastuukeräyksen hen-
gessä esityksessä on mukana me-
hiläisenpesän muotoinen raha-
lipas, jonne lapset saavat tuoda 
oman ”mesiannoksensa” yhtei-
seen hyvään. 

ELSI SALOVAARA

Pentti Kinnunen on Aurinkoinen kesäpäivä -esityksessä valomiehenä, kuvassa hän lennättää pääosassa olevaa mehiläistä.  
Raija Kurjella on näytelmässä kaksi roolia: hiiri ja kenkä.

E l s i  S a l ovaa ra

Neulo ajaton yv-lapanen

Neulo kirjoneulekuvio ruutupiirroksen mukaan tai tee se 
silmukoita jäljitellen valmiin lapasen pintaan. 

Luo 48 silmukkaa ja neulo 2o 2n joustinneuletta 5 krs 
ja sitten *2 krs valk, 2 krs pun*, toista * * yhteensä 5 ker-

taa ja neulo vielä 5 krs punaisella.
Neulo 10 krs aina oikein. 
Neulo sydänkuvio lapasen päälle (vasen käsi puikoilla 3 ja 4 sekä 

oikea käsi puikoilla 1 ja 2). Neulo kuvio 2 s päähän puikon alusta 
ja kuljeta kuvioväri lapasen kämmenpuolella haluamallasi tavalla 
(esimerkkejä ruutupiirroksissa).

Tee peukaloaukko sopivalle korkeudelle lapasen kämmenpuolel-
le ottamalla 8 silmukkaa apulangalle. Vasemman käden lapasessa 
2. puikon loppuun (neulo 4 s ja ota 8 s apu-langalle) ja oikean kä-
den lapasessa 3. puikon alkuun. 

Neulo kuvion jälkeen sileää neuletta kunnes pikkusormi peittyy 
ja tee haluamasi kärkikavennus. Esim. sädekavennus, jossa kaven-
netaan neulomalla 2 s yhteen joka puikon keskellä ja lopussa. Ka-
vennuskerrosten väliin neulotaan välikerroksia yhtä monta kuin on 
silmukoita kavennusten välissä. Kun jäljellä on 8 silmukkaa, vede-
tään lanka kaksi kierrosta silmukoiden läpi ja kiristetään.

Peukalo: Poista apulanka varovasti, poimien silmukat puikol-
le aukon ala- ja yläreunasta. Poimi myös aukon päistä pari lisäsil-
mukkaa. Jaa silmukat kolmelle puikolle ja neulo kunnes peukalo 
on melkein piilossa. Kavenna 2 s yhteen joka puikon alussa kun-
nes jäljellä on 6 silmukkaa. Vedä lanka näiden silmukoiden läpi.

Neulo toinen lapanen aloittaen toisen värisellä langalla. Muista 
tehdä peukalo 3. puikon alussa.

Viimeistely: Päättele langanpäät ja höyrytä lapaset kevyesti. 

Tarvikkeet: 
Punaista ja 
valkoista 
villalankaa 
(molempia
50 g), 
sukkapuikot 
3–3,5
Neuletiheys: 
10 cm = 22 
silmukkaa ja 
28 kerrosta
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1. Tim. 6: 13-16
Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus 
Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi 
todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, 
ovat todistajiani, kun kehotan sinua: hoida 
sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja 
moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme 
Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan 
tapahtua
      ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala,
      kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.
      Hän yksin on kuolematon,
      hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä.
      Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä 
voi nähdä.
      Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

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

Hauraassa kohtaa pyhän 
Pieni Jeesus-lapsi ja Simeon kohtaavat temppelissä. He elävät elämän ääripäissä. Kaik-
kien elämä alkaa syntymästä. Kuolema voi tulla varhain. 

Simeon on vanha ja valmis kuolemaan. Jeesus-lapsi vain uinuu Marian ja Joosefin 
hoivassa. Mutta heissä molemmissa on jotakin samaa, pyhää. 

Pyhä katselee koko voimallaan vauvan kasvoissa, viattomuudessa ja puhtaudessa. 
Jeesus-lapsi ei eroa muista lapsista, hänenkin viattomuutensa hellyttää hänet näke-
vien sydämet. 

Lapsen arvostaminen ei silti ole varmaa. Sen tiedämme kaikki. Lapsen kurituksen 
kieltävä laki tuli Suomessa voimaan vasta 1984. 

Pyhältä tuntuu astua huoneeseen, jossa asuu vanha ihminen. Hänen äänensä on 
hauras, ja liikkuminen hidastunut. Silti kasvoista loistaa heleys ja kirkkauden odotus. 

Vanhan ihmisen osa on usein kuin lapsen. Hänet on asetettu syrjään, sivummalle, 
pois näkyvistä. 

Voimakkaammat ja nuoremmat ihmiset eivät kestä vanhan ihmisen lisääntyvää 
avuttomuutta. Joissakin kulttuureissa vanha ihminen vain jätetään yksin kuolemaan. 
Tämän olen itse nähnyt. 

Heidät, jotka niin tavattoman helposti sysätään syrjään yhteisön elämässä, asetetaan 
kirkon hengellisyydessä aivan keskipisteeksi. Pyhän voi kohdata aina, kun kohtaa lap-
sen tai hauraan vanhuksen. Pyhä näyttää arkiselta, ja tarvitsevalta. 

Ei pyhyys ole maailmasta minnekään kadonnut, se tulee yhä uudelleen näkyviin 
sekä vastasyntyneen että kirkkautta odottavan kasvoissa. 

Kynttilänpäivänä pyhäköissä pyydetään siunausta kynttilöille. Pyhäkön kynttilät 
ovat symboleita jostakin muusta valosta. 

Loistaako siunattu kynttilä eri tavalla? Ehkä kyse on vain samasta liekistä kuin pie-
nen Jeesus-lapsen kohdalla. Vain vanha Simeon näki hänessä kirkkauden.

MARKKU PALOSAARI
vanhustyön pastori, Oulun seurakunnat

Sanan aika
Sunnuntai 5.2.2017
Psalmi: Ps. 48:11-15
1. lukukappale: 2. Moos. 33:18-23
2. lukukappale: 1. Tim. 6:13-16
Evankeliumi: Luuk. 2:22-33 (1. vuosikerta)
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Tervetuloa nauttimaan virkistävästä 
urkuvartista Oulun tuomiokirkkoon 

keskiviikkoisin klo 12.15–12.30.

Urkuvartit järjestetään 8.2.–10.5.2017 
välisenä aikana. Cafe Krypta avoinna 

urkuvarttipäivinä klo 10–13. 
(Konserttia ei ole 8.3., 12.4. ja 19.4.)

Urkuvartit
lounasaikaan

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.2.2017

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

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.

Tietojärjestelmäpäivityksen takia kirkollisten 
toimitusten ja perhejuhlien varaaminen ei ole 
mahdollista torstaina 9. helmikuuta.

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. 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, 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 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Miska Olavi 
Ryyppö. 
Haukipudas: Ella Helena 
Marjatta Tohila, Helmi Lyydia 
Alatalo, Sylvia Aurora Vihelä.

Leikkaa talteen!

Karjasilta: Aaron Onni Leo-
nel Heikkilä, Ella Amalia 
Laakkonen, Kaarlo Henrik 
Lepistö, Miko Pertti Tapani 
Luiskala, Jimi Mikko Salon-
saari, Nooa Nils Lionel Sten-
udd, Inna Aino Väyrynen.

Säveltäjä Heikki Sar-
mannon suurteos, 
John the Baptist -ora-
torio esitetään Ou-

lun tuomiokirkossa sun-
nuntaina 5.2. kello 18. 

John the Baptist on ny-
kyaikaan sijoitettu, orkeste-
rille, kuorolle ja yhdeksäl-
le solistille sävelletty kak-
sinäytöksinen musiikki-
draama, joka kertoo oman 
aikansa edelläkävijästä Jo-
hannes Kastajasta. 

Teos heijastaa aikaam-
me sekä teemallisesti että 
musiikillisesti. Kertomus 
on ajaton – teemoina val-
ta, totuus ja naisten asema. 
Rytmillinen maailma tulee 
kaikkialta, missä säveltäjä 
on kulkenut. 

– Teos on hyvin rytmi-
nen. Musiikillisesti siinä on 
etnoa, latinobiitiä ja paljon 
afroamerikkalaista rytmiä, 
Sarmanto kuvailee. 

Esityksen solisteina lau-
lavat muun muassa Ma-
ria Lund, Jarmo Mäkinen, 
Anastasia Trizna ja Henri 
Tikkanen. Oratorion teksti 

John the Baptist on etnoa, afrobeatia, 
bluesia ja improvisaatiota

on yhdysvaltalaisen kirjai-
lijan Kim Richin käsialaa. 
Esityskieli on englanti.

Oratorioesitys käynnis-
tää osaltaan Yhteisvastuu-
keräyksen Oulun ev.lut. 
seurakunnissa. 15 euron 
ohjelmamaksusta lahjoi-
tetaan osa Yhteisvastuul-
le. Ohjelmia voi ostaa tuo-
miokirkon ovelta tuntia en-
nen esitystä. Väliajalla voi 
nauttia munkkikahvit kir-
kon pihalla Sotilaskotiyh-
distyksen myyntipisteestä.

Yhteisvastuukeräyk-
sen 2017 kotimaan kohtee-
na on ihmiskaupan uhrien 
auttaminen. Kansainväli-
senä kohteena on konflikti-
en keskellä asuvien nuorten 
auttaminen. Lisäksi seura-
kunnat käyttävät osan ke-
räystuotosta paikalliseen 
avustustyöhön.

John the Baptist -ora-
torio on osa reformaation 
merkkivuoden ohjelmis-
toa ja kunnioittaa Suomen 
itsenäisyyden juhlavuotta. 

Kiiminki: Alissa Eveliina Syr-
jä, Vili Kasperi Härkönen, 
Vanni Livian Kaisto, Arttu Ju-
hani Olavi Ekholm, Alina Au-
rora Pasanen, Jesse Eino Ee-
meli Jurvakainen.
Oulujoki: Elsa Sofia Kaakku-
riniemi, Henni Iida Alissa Kil-
pimaa, Ella Sofia Nylander, 
Pihla Helena Päkkilä, An-
dreas Jouni Tapio Sillanpää, 
Minella Aada Maria Tenno, 
Iida Maria Väliaho.
Oulunsalo: Eino Valdemar 
Hanhela.
Tuira: Taika Helmi Adalmii-
na Haapalainen, Veeti Valt-
ter Kemola, Santtu Matti 
Hermanni Korpela, Alisa As-
ta Rebekka Koskelo, Jaro Aa-
tos Samuel Moilanen, Vilja-
mi Onni Tapio Onkamo, Isla 
Peppiina Pelkonen, Seela Ka-
tariina Penttilä, Luukas Oska-
ri Savela, Emil Henri Kristian 
Väisänen, Eetu Onni Viljami 
Väisänen.

Vihityt
Karjasilta: Jan-Alex Joensuu 
ja Anna Tarleena Korkiakos-
ki, Eelis Sakari Rytkönen 
ja Irene Annikki Leinonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elisabet Hyy-
ryläinen 83, Erkki Johannes 
Riepula 83, Ebba Karin Väi-
sänen 89, Eeva Maria Vänt-
tilä 93.

Haukipudas: Aija Irmeli Kult 
54, Aune Marjatta Lammin-
parras 82, Airi Anneli Orava 
82, Eeva Marjatta Paavilai-
nen 84.
Karjasilta: Vieno Vilma Tuu-
likki Antikainen 78, Maija Lii-
sa Haataja 91, Irja Kaisu Hele-
na Mustonen 63.
Kiiminki: Veikko Matias Al-
fred Lehtisola 95, Sinikka Tel-
lervo Ranua 53.
Oulujoki: Eila Tuulikki Hink-
kanen 74, Alli Maria Jakku 
89, Erkki Juhani Manninen 
82, Erkki Johannes Pirilä 86.
Tuira: Pauli Heikki Hyvönen 
85, Irja Eliina Jämsä 86, Heik-
ki Matti Kärkkäinen 76, Ol-
li Erkki Pekkarinen 79, Ola-
vi Mikael Taivaloja 83, Aino 
Helka Inkeri Vihattula 91.

Oratoriota esitetään Ou-
lun lisäksi Turussa, Tam-
pereella, Porissa, Lahdessa 
ja Kuopiossa. Oulun esityk-
sen järjestää Oulun ev.lut. 
seurakunnat yhteistyössä 
Oulun kaupungin kanssa.

Väliajalla 
voi nauttia 
munkkikahvit 
kirkon pihalla 
Sotilaskoti-
yhdistyksen 
myyntipisteestä.

Oulun tuomiokirkossa
Su 5.2. klo 18  
John the Baptist – Johannes Kastaja 
-oratorio

Pe 7.4. klo 19  
Palmusunnuntaista pääsiäiseen  
yhteislauluilta
 
Su 9.4. klo 19  
J. S. Bach Kantaatteja tuomiokirkossa
  
To 27.4. klo 19  
Veteraanipäivän konsertti
Tuomiokirkon Kamarikuoro,  
johtaa Lauri-Kalle Kallunki
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Leikkaa talteen!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Urkuri Henna-
Mari Sivula ja kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. Oulun tuo-
miokirkon kamarikuoro, joh-
taa Lauri-Kalle Kallunki. Yh-
teisvastuun aloitusmessu ja 
kirkkokahvit kryptassa. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.
fi. Yhteisvastuu 2017 torjuu 
ihmiskauppaa eri yhteistyö-
tahojen kanssa. Kansvainvä-
linen apu keskittyy erityises-
ti konfliktien keskellä elävi-
en nuorten auttamiseen, et-
tä he eivät joutuisi ihmissa-
lakuljettajien ja ihmiskaupan 
uhreiksi. Voit järjestää yh-
teisvastuutapahtuman myös 

John the Baptist on etnoa, afrobeatia, 
bluesia ja improvisaatiota

kotonasi tai tulla lipaskerää-
jäksi. Yhteyshenkilönä Heidi 
Karvonen, p. 040 5747 091.
John the Babtist -oratorio ja 
Yhteisvastuutapahtuma 5.2. 
klo 18, Tuomiokirkko ja Fran-
zenin puisto. Ks. ilmoitus.
Messu su 5.2. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Péter 
Marosvári. 
Messu su 12.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Salla Autere ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Urkuri Péter 
Marosvári ja kanttori Hen-
na-Mari Sivula. Tuomiokirk-
kokuoro, johtaa Henna-Ma-
ri Sivula. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 12.2. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Salla 
Autere ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 

Lapsille ja
lapsiperheille
Perhekerho torstaisin 
klo 10–11.30 Keskustan 
srk-talo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten koh-
taamispaikka, johon lap-
si tulee yhdessä huolta-
jansa kanssa. 
Perhepyhäkoulu sun-
nuntaisin klo 12–13 Kes-
kustan srk-talo. Pyhä-
koulu on lasten oma 
kirkko, johon ovat ter-
vetulleita kaiken ikäiset 
ja kokoiset, mummit ja 
vaarit, kummit ja ystä-
vät, ihan koko perhe, al-
le 4-vuotiaat aina oman 
saattajan kanssa. 
Heinätorin perhekahvi-
la tiistaisin klo 10–11.30 
Heinätorin srk-talo. Per-
hekahvilaan voit tulla 
tapaamaan vanhoja ja 
uusia ystäviä. 

Kokkikerho "Makuja maail-
malta" ke 8.2. klo 17.30–19, 
Keskustan srk-talo. Varkka-
reiden kokkikerho, jossa lei-
votaan ja kokeillaan uusia-
kin reseptejä eri maista. Mu-
kaan mahtuu 15 ensimmäistä, 
ilmoittautumiset lähetyssih-
teeri anneli.nieminen@evl.fi 
tai tekstiviestillä 040 5747 105. 

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 10.2. 
10–11, Keskustan srk-talo.  
Kaikille avoin yhteislaulu-
tilaisuus, johon kaikenikäi-
set laulajat ovat tervetullei-

Yhteiset kymppisynttärit
Oulun seurakunnat järjestävät yhteiset 
kymppisynttärit 12.2. Tule sinäkin mukaan!

Oulun seurakuntien yhteisiä kymppisynttäreitä vie-
tetään sunnuntaina 12.2. klo 14–16 Oulun tuomio-
kirkossa. Synttäreille kutsutaan vuonna 2007 syn-
tyneitä lapsia vanhempiensa kanssa. Yhteisillä synt-
täreillä juhlistamme myös 30-vuotista 10-toimintaa.
Ilmoittautuminen synttäreille 16.1.–5.2. välisenä ai-
kana osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/kymp-
pisynttarit

Tervetuloa!
Lisätiedot sähköpostilla: 
kymppileiri.oulu@evl.fi

John the Baptist / Johannes Kastaja 
ORATORIO

sunnuntai 5.2.2017 klo 18
Oulun tuomiokirkko

Vahvaa ja ilmaisuvoimallista tulkintaa Heikki Sarmannon  
uudessa oratoriossa. Libretto Kim Rich (USA).  
Rooleissa mm. Maria Lund ja Jarmo Mäkinen.

Ohjelma 15 € tuntia ennen ovelta

Lisätietoja: www.baptistblog.fi  
www.facebook.com/
JohannesKastajaOratorio

Isä–lapsi -parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 
Isä–lapsi -parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yh-
dessäoloon isien ja lasten kanssa. Mukaan voivat tul-
la myös isoisät alle kouluikäisten lastenlasten kanssa.
Maanantaisin klo 14–16 Kaijonharjun kirjasto, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 Haukiputaalla, 
Simppulankartanon avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

Nyt on aika juhlia 4-vuotiaita!
Juhlimme tammi–kesäkuussa 4 vuotta täyttäviä

lapsia mukavilla syntymäpäiväjuhlilla 19.2.
 Oulujoella Hintan seurakuntakodissa klo 12,

Haukiputaalla Kellon seurakuntakodissa klo 13 ja 
Karjasillan kirkossa klo 15.

Ilmoittautuminen 12.2. mennessä Haukiputaan ja 
Karjasillan seurakunnan juhliin osoitteessa www.

oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
 Oulujoen seurakunnan juhliin ilmoittautuminen 

Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094.

Raamatturyhmiä ja seuroja
Torstain raamattupiiri torstaisin klo 13–14, 
Asemakatu 6. Luemme Galatalaiskirjettä.
Kohtaamisia-raamis to 2.2. klo 18–20, Keskustan 
srk-talo. Tarkoitettu ensisijaisesti nuorille ja nuorille 
aikuisille. Illan teemana: Mihin ryhmään kuulun? 
Sana elää – Raamattu ja rukousilta pe 3.2. klo 18–20, 
Vanha pappila. Matka halki Raamatun Jeesuksen 
seurassa. Matteus 26. luvun mukaan.
Raamattu- ja rukouspiiri lauantaisin klo 10–12, 
Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki su 5.2. ja 12.2. klo 18–19, 
Keskustan srk-talo. 
Oulun Ry:n kirkkoseurat ti 7.2. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. 
Raamattupiiri ke 8.2. klo 17–19, Heinätorin srk-talo 
Yksinäisyydestä yhteyteen -ilta la 11.2. klo 18–20, 
Vanha pappila. Valitusvirret-kirjan 4. luku.

ta. Kevään aikana opetellaan 
erityisesti uusia virsiä virsi-
kirjan lisävihkosta. Laulupiiri 
kokoontuu joka toinen per-
jantai.

Leikkaa talteen!

Päihde- ja kriminaalityön diakonin päivystys 
to 2.2. ja 9.2. klo 10–12 Keskustan srk-talo. 
Tuomiokirkon diakonian ajanvaraus 
ma 6.2. klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Ajanvaraus taloudellisissa asioissa p. 044 3161 419.
Diakonian aamu 
ti 7.2.klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten maksuton aamupala. 
Aamupala on tarjolla kello 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten ruokailu 
ke 8.2. klo 11–12, Keskustan srk-talo. Ruokailun hinta 2 €. 

Apua ja tukea tarvitseville

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Caritas Forum
Caritas Forum järjestetään kerran kuukaudessa kevät- 
ja syyskaudella Caritas-kodissa (Kapellimestarinkatu 2) 
torstaisin kello 14. Alustuksien jälkeen on varattu ai-
kaa keskustelulle.  

to 9.2. Onko politiikka populismia? 
  Rovasti, Caritas-Säätiön pj. Heikki Keränen
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Elossa-kahavila 
pe 10.2. klo 19–23.30, 
Keskustan srk-talo. Nuo-
rille aikuisille avoin ka-
havila. Tarjolla pientä 
evästä, illan vieraina klo 
21 Minna ja Mirja Hauta-
kangas. Hartaus klo 22.

Vanhan Pappilan 
lähetyspiiri 
torstaisin klo 13–14.30. 
Lähetyspiiri kokoontuu 
lähetyksen ja Raamatun 
hengessä kauniissa pap-
pilan miljöössä. Piirissä 
keskustellaan alustajan 
esittelemästä aiheesta. 
Kahviraha kootaan Suo-
men Lähetysseuran 
kautta Emma Holmströ-
min työlle Kambodzassa.

Seurakuntien messuosastolla 
on pappi ja kanttori paikalla. 
He keskustelevat kanssasi 
kaikista häihin liittyvistä 
asioista.

la 4.2. klo 10–16
Areena Terminaali 
Tyrnäväntie 16, Oulu

Häämessut
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YV-lentopalloturnaus
Kiimingin seurakunnassa järjestetään 
Yhteisvastuun hyväksi perinteinen 
lentopalloturnaus la 4.2. alkaen klo 9 
(pelaajat klo 8.30) Laivakankaan koululla 
(os. Laivakankaantie 10). 
Joukkueiden ilmoittautuminen on päättynyt. 
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa,  
myydään arpoja ja järjestetään 
lapsille pientä puuhaa. 
Tervetuloa kannustamaan 
ja kahville! 
Tuotto Yhteisvastuun 
hyväksi.

Freeim
ag

es

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.2.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
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 5.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
5.2. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Seija Helomaa, teologihar-
joittelija Rainer Väänänen, 
Jarkko Metsänheimo. 
Raamattupiiri to 2.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 9.2. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 6.2. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Ate-
ria 3 €.  
Työttömien 
ja pienitu-
loisten aa-
mupuuro 
ma 6.2. klo 
9.30–10.30 
Kiimingin 
Vanhusten-
taloyhdistyk-
sen kerhohuo-
neella Kivitie 1 
(sisäänkäynti Kiertotien 
puolelta). Maksuton.
Yhteisvastuukeräys käyn-
nistyy su 5.2. Erilaisia tapah-
tumia on tulossa yhteisvas-
tuukeräyksen tiimoilta. Seu-
raa ilmoituksia!

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jari Flink, avustaa 
Pekka Mustakallio. Messudia-
konina Johanna Kerola, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Lapsi-
kuoro. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus. Messun jälkeen 
pystykahvit kirkossa. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
(EMP) to 2.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Yhteislaulua ja hie-
man musiikin kuuntelua. Ve-
täjänä kanttori Hannu Nie-
melä. Kahvitarjoilu. EMP ei 
ole kuoro. Laulamme yhdes-
sä virsiä, hengellisiä lauluja, 
koululauluja ja kansanlaulu-
ja. Joka kerta myös kuunte-
lemme jotakin mielenkiin-
toista äänitettä. 
Seurakuntakerho eläke-
läisille ma 6.2. klo 13 Vete-
raanikujan kerhohuonella, 
Veteraanikuja 3, to 9.2. klo 
13 Kellon srk-kodilla ja to 9.2. 
klo 13 srk-keskuksessa. Mikäli 
tarvitset kuljetusapua, ole yh-

teydessä diakoniatoimistoon 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
7310 232. Taksikuljetuksen 
maksu 3 € / suunta.
Juttukahvila ke 8.2. 
klo 13 Martinnie-
men srk-kodil-
la. Ilmainen jut-
tukahvila kaiken-
ikäisille, joilla on 
mahdollisuus ko-
koontua yhteen 
päivällä. Hartaus, 
kahvit ja yhteistä ohjelmaa 
sekä keskustelua, joskus vie-
railijoita. Mahdollisuus taksi-
kuljetukseen, hinta 3 € / suun-
ta. Taksikyytipyynnöt Minna 
Similälle, p. 040 8668 319. 
Bändi keskiviikkoisin klo 
18–19.30 Wirkkulassa. Mu-
kaan ovat tervetulleita 
kaikki bändisoitosta kiin-
nostuneet ja vähintään al-
keet osaavat soittajat ja lau-
lajat. Kysy vapaita paikkoja 
Katrilta, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.-lk ja 

Varkkamissio-kerho 5.–6.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa. 
Nuorten ilta Wirkkulassa 

perjantaisin klo 18–21. 
Illassa pelailua, mu-

siikkia ja ohjelmaa 
esim. askarte-
lua tai leipomis-
ta ym. Rippikou-
lulaisille merkki, 

kun olet paikal-
la klo 18–19 välisen 

ajan. Jos haluat tulla 
avustajaksi, ota yhteys Kat-

riin, p. 045 6576 122. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
6.2. srk-keskuksessa. Kaikille 
avoin maanantaiaamun ta-
pahtuma. Klo 9.50 aamuhar-
taus kappelissa, klo 10 aamu-
puuro, voileivät ja kahvi ja klo 
10.30–11.30 aamupuuron jäl-
keen Raimo Suorsan aihee-
na on Elämän muutokset –
niiden käsittely ja eteenpäin 

Tule mukaan lipaskerääjäk-
si Kiimingin ja Jäälin kaup-

pojen edustoille. Keräys-
ajan ja paikan voit 

itse valita sinul-
le sopivampaan 
ajankohtaan 
5.2.–30.4. vä-
liseltä ajalta. 
Lippaat ja oh-
jeet saat Jaa-

na Kontiolta, 
p. 040 5793 248. 

Tule keräämään 
varoja ihmiskaupan 

torjuntaan.

Lapsille ja
lapsiperheille

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

9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 6.2. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Paikka, 
jossa voit kahvikupposen ää-
rellä tavata muita.
Naisten kasvuryhmä ti 7.2. 
klo 13–14.30 Jäälin kappe-
lissa.
Varttikirkko ja Yökahvila pe 
3.2. klo 18.30–22 Jäälin kap-
pelissa.  Nuorille ja nuorille 

katsominen.
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistossa srk-kes-
kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232. Diakoniatoimis-
toon voi tulla myös käymään. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 8.2. klo 9–14. 
LapsiRikas -hankkeen infoti-
laisuus to 9.2. klo 18–20 srk-
keskuksessa. Tule kuulolle 
LapsiRikas -hankkeesta. Tie-
toa vapaaehtoisuudesta ja toi-
minnasta Haukiputaan alueel-
la. Illassa mukana Anne-Maria 
Takkula. Kahvitarjoilu. Lisätie-
toja diakoniatyöntekijä Minna 
Similältä, p. 040 8668 319 tai 

Nuorten
 ilta 

perjantaisin 
klo 18–21

Wirkkulassa.

Rippikoululaiset 
keräävät 

YV-keräystä 
kotiovilla 

kirkonkylällä su 5.2. 
ja Jäälissä 
ma 6.2.

aikuisille suunnattu juma-
lapalvelus ja illanvietto. Tu-
le hetkeksi rentoutumaan 
ja rauhoittumaan yhteisen 
varttikirkon merkeissä. Il-
ta jatkuu yökahvilan paris-
sa mukavassa seurassa. Tar-
jolla pientä purtavaa ja kah-
via. Tekemistä  pelailusta as-
karteluun ja vain olemisesta 
jutusteluun.
Olkkarin rupatteluklupi ke 
8.2. klo 13–14.45 Seniorita-
lon olohuoneessa, Terveys-
tie 3, Kiiminki. Olkkarin ru-
patteluklupi on tarkoitettu 
kaikenikäisille eläkeläisille. 
Ohjelmassa on rupattelua, 
hartaus, yhteislaulua ja kah-
vittelua. Kauempana asuvilla 
on mahdollisuus tilata kyydi-
tys Erja Haholta ma 6.2. klo 

14 mennessä, p. 0400 775 
164.
YV-lentopalloturnaus la 4.2. 
klo 9 alkaen Laivakankaan 
koululla, os. Laivakankaantie 
10. Tervetuloa kannustamaan 
pelaajia, kahvittelemaan ja 
ostamaan arpoja!
YV-myyjäiset ma 6.2. klo 18 
Huttukylän nuorisoseuran-
talolla, os. Lehmiläntie 25. 
Myytävänä mm. kotileivon-
naisia, käsitöitä ja arpoja. 
Lämpimästi tervetuloa!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.2. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä, Olavi Korkiakoski.
Siionin virsiseurat ja pai-
kallisosaston vuosikokous 
su 5.2. klo 15 Montin-salissa .

Yhteisvastuuhiihto
Kaiken kansan hiihto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
Jäälin majalla sunnuntaina 26.2. klo 12.15–13.15 Koko 
perheen talvitapahtuman yhteydessä. 
Numerolaput jaetaan hiihtäjille klo 11.30 lähtien. Jää-
lijärven jäällä hiihdetään omaan tahtiin maksimissaan 
tunnin ajan kilometrin mittaista latua joko perintei-
sellä tai luistelutyylillä. Hiihtäjä hankkii itselleen kan-
nustamaan sponsoreita, jotka maksavat sopimansa 
kierros hinnan tai könttäsumman mukaan hiihtäjälle 
ja siten Yhteisvastuulle. Sponsorilistoja saa Seija Lom-
malta, p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi. 
Tule tekemään hiihtämällä hyvää!

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

A
rkisto / K

atja K
iiskin

en

minna.simila@evl.fi.
Miesten ilta ke 15.2. klo 17. 
Kokoontuminen Haukipu-
taan paloasemalla. Toimin-
nan esittelyn jälkeen siirry-
tään srk-keskukseen iltakah-
ville porisemaan. Illan päät-
teeksi hartaus. Mukana Pek-
ka Mustakallio.
Naisten iltapäivää vietetään 
tiistaisin klo 14–16 Wirkkulas-
sa, os. Kirkkotie 10D, punai-
nen vanha rakennus srk-kes-
kuksen takana. Tämä on paik-
ka, jonne voi tulla ja jossa voi 
olla. Tervetuloa tutustumaan!
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
pyhäkoulu, ruokailu ja seurat 
su 5.2. klo 12 ry:llä. Jokikylä: 
seurakuntapäivä su 5.2. klo 
13 ry:llä. Kello: ompeluseurat 
to 2.2. klo 18.30 ry:llä. 

Hengellisen musiikin toivekonsertti 
torstaina 23.2. kello 18.30 srk-keskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita toteut-
tavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, seurakunnan 
lapsikuoro ja nuorisokuoro sekä oman pitäjän solistit. 
Toiveet kanttoreille (Hannu Niemelä ja Kaisa Säkkinen) 
sähköpostilla tai tekstiviestillä viim. tiistaina 7.2.

Senioriapu 
auttaa kotona asuvia iäkkäitä ihmisiä. 
Vapaaehtoiset miehet ja naiset auttavat pienissä 
kodin huoltotöissä (lampun tai palovaroittimen 
patterin vaihto, kodin järjestely) ja teknisissä asioissa 
tietokoneen, kännykän tai television kanssa. 
Kysy lisää Johanna Kerolalta, p. 045 1393 993 tai 
Mauri Raappanalta, p. 044 2104 415.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k
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Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Hyvönen, avustavat Liisa 
Karkulehto, Asta Leinonen 
ja Anu Kontio, kanttorit Ju-
ha Soranta ja Sirpa Ilvesluo-
to. SRK:n mieskuoro. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus-
tapahtuma. 
Perhemessu su 5.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Olavi Mäkelä, Maria Pirkola 
ja Kati Parviainen, kanttorit 
Riitta Piippo ja Ilkka Järviö. 
aCorde-kuoro.
Varikkomessu su 5.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Ks. ilmoitus. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 2.2. klo 13, 
Kastellin kirkko, pappilan ka-
marissa.
Hanna rukousryhmä to 2.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243 ja www.san-
sa.fi.
Maikkulan raamattupiiri to 
2.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Hartaus pe 3.2. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Mar-
ja-Leena Tahkola. 
Lähetyspiiri ti 7.2. klo 17.30, 
Merikotkantie 1.
Raamattupiiri ke 8.2.klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
9.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Ompeluseurat pe 3.2. klo 
19 Maikkulan kappeli, kirk-
koseurat ti 7.2. klo 19 Karja-
sillan kirkko, Niilo Rauhala ja 
Jari Latvala. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko, per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniaryhmä ti 7.2. klo 
13.30, Maikkulan kappeli.
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 9.2. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 9.2. klo 13, Kastel-
lin kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Monen polven perhekerho 
ke 8.2. klo 9.30, Merikotkan-
tie 1, Kaukovainio. 

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvit-
set apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

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

Monen polven perhekerho on mummojen ja muk-
sujen sekä taattojen ja taaperoiden yhteinen kohtaa-
mispaikka. Perhekerhon ohjelmassa on hartauden, 
askartelun, leikkien ja laulujen sekä mehustelun 
ohella tilaa myös vapaalle jutustelulle. Perhekerho 
on maksuton ja kaikille avoin, eikä sinne tarvitse il-
moittautua. Monen Polven perhekerho kokoontuu 
keskiviikkoisin palvelutalolla, Merikotkantie 1, Kau-
kovainiolla. 

Monen Polven perhekerho 
keskiviikkoisin klo 9.30-11, Merikotkantie 1

MessuBussi 
kuljettaa Karjasillan kirkon lähialueen ihmisiä sunnun-
taina 5.2. yhteiseen messuun. Messubussi on ilmainen ja 
tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille. MessuBussi on ns. 
matalalattiabussi. Tämä helpottaa siirtymistä bussiin. 
Aikataulut ja reitti:
KAUKOVAINIO-HIIRONEN-MÄNTYLÄ-LINTULA
Kaukovainion ostoskeskus klo 9.20 – Merikotkantie – 
Maakotkantie – Kiilakiventie – Metsänkuninkaantie – 
Kiilakiventie – Poikkimaantie (suuntaan Äimärautio, 
Höyhtyä) –Snellmanin-
tie – Postiljoonintie – 
Snellmanintie – Lintu-
lammentie –Kaislatie – 
Kihokkitie – Lintulam-
mentie – Karjasillan 
kirkko. Paluu samaa 
reittiä klo 11.30.

"Jos sinulla 
olisi siivet" 

-lyriikkailta J.L. Runebergin tuotannosta
sunnuntaina 5.2. klo 18–19.30 Kastellin kirkossa

Vuoden 2017 ensimmäinen runoilta on syväsukel-
lus J.L. Runebergin lyyriseen tuotantoon. Teemoina 
ovat rakkaus, kaipaus, sydänsurut ja sota: "Sadat tiet 
ovat mietteelläni, tuhat johtaa hänen luokseen". Jäl-
leen kerran uusia ulottuvuuksia kuultavissa. 
Runebergin runottareen johdattavat Hilkka Patja, 
Maija Karppinen, Elsi Salovaara, Aila Valtavaara ja 
Juha Vähäkangas. Runeberg-virsiä säestää Ilkka Jär-
viö. Tule ja koe, tule ja auta! Vapaaehtoinen kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen. Vapaa pääsy!

Majakkailta
perjantaina 10.2. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana evankelista
ja raamatunopettaja 
Matias Gädda, 
aiheena 
”Elämmekö sanasta?”. 

Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa.  
Vapaa pääsy. 

Illan järjestävät Karjasillan seurakunta 
ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com
sunnuntaina 5.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
 
Sunnuntaina Varikkomessussa vietetään kynttilänpäi-
vää ja aiheena on Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.
Varikkomessun toimittaa Heikki Karppinen, saarnaa 
teol.yo. Noora Mattila ja avustajina Seppo Meriläinen 
ja Ari Kokkkonen. Varikkomessussa ovat mukana myös 
lähetyskentältä kotiin palanneet Maria ja Mikko Vuor-
ma. Musiikista vastaa Varikkobändi. Saarnan aikana lap-
sille on pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. Ko-
lehti yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta. 
Tervetuloa Varikolle.

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
11.–14.3. Rokualla.

Lähde mukaan Rokuan leirikeskukseen 11.–14.3. Leirin hinta on 67€ sisältäen matkat, majoituksen täysihoidolla sekä vakuutuksen ev.-lut.seurakuntien jäsenille. Leirillä ovat mukana diakoniatyöntekijät Sirpa Kemppainen ja Marjukka Hamari. 

Ilmoittautuminen 17.2. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. Marjukka Hamarille, p. 040 5752 710.

Messu & 
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus
sunnuntaina 5.2. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messussa asiantuntija, rikosuhripäivystyksen ihmiskau-
pan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila ja 
Rauhan Tervehdyksen toimittaja Riitta Hirvonen avaa-
vat keskustelusaarnassa tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen kohdetta. 

Messun jälkeen oululaisittain rössypottujen ja Rune-
bergin torttujen lomassa (hinta 5€) lisää teemasta, ar-
pajaiset ja yhdessäoloa. Saamme kuulla Skypen kaut-
ta ulkomaankohteen terveiset Jordaniasta. Jaossa lip-
paita ja listoja kerääjille.

Keväällä 2017 pidetään miesten 
keskusteluiltojen sarja teemalla: 

"Missä olet, mies?"
ke 8.2. klo 18 Maikkulan kappelin takkahuone: 
"Miehen ystävyys"
ti 28.2. klo 18 Maikkulan kappelin takkahuone: 
"Otsasi hiessä... mies ja työ"
to 30.3. klo 18 Maikkulan kappelin takkahuone: 
"Mies ja vapaaehtoistyö"
ti 2.5. klo 18 Suvelan leirikeskus, Kiiminki: 
"Miehen kommunikaatio"
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustavat teol. yo. 
Eveliina Häkkinen ja Anu Fe-
dotoff. Yhteisvastuukeräyk-
sen aloitus. Kirkkokahvit yh-
teisvastuulle.  
Sanajumalanpalvelus su 
5.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Matti Jurvelin, kant-
tori Anja Hyyryläinen, Virsi-
veteraanit ja poika. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.  
Perhekirkko su 5.2. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kantto-
ri Lauri Nurkkala. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus.   
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.2. klo 17, Myllyojan srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 6.2. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 9.2. 
klo 9–12, Myllyojan srk-talo. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 2.2. ja 
9.2. klo 10, Huonesuon srk-
koti. 
Piispankamari pe 3.2. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Porinapiiri ma 6.2. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 6.2. 
klo 13, Hintan srk-talo.
Fransupiiri ti 7.2. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 7.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.   

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
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.2.2017

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.2.2 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Hanna Valka-
ma, kanttorit Pirjo Mänty-
vaara ja Anna-Kaisa Pitkä-
nen,  Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus, kirkkoväärtit Tytti 
Hyvärinen ja Heimo Tölli, kir-
kon 125-vuotisjuhla, virtuaa-
likirkko, kirkkokahvit. 
Hartaus ke 8.2. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Anna-Kaisa Pitkä-
nen. 
Seurakuntakerho to 9.2. klo 
11 seurakunnan Toimitalolla, 
Riitta Markus-Wikstedt, Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus to 9.2. klo 13.30 Tep-
pola, Petri Satomaa, Anna-
Kaisa Pitkänen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
3.2. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla.
Vattukujan perhekerho ma 
6.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 9.2. 
klo 9  seurakunnan Toimita-
lolla. 
Repun perhekerho to 9.2. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
10.2. klo 9.30. 

Harrastukset ja kerhot 
Omaishoitajaryhmä to 2.2. 
klo 13.30. Avoin vertaistuki-
ryhmä omaistaan hoitaville 

Aikuisten kuntopiiri ke 8.2. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Lähetysilta ke 8.2. klo 18 Yli-
Iin seurakuntalo, lähetysilta. 
Vieraana Satu Kreivi-Palo-
saari.  
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-

dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa ota yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Diakonian aamu ma 6.2. klo 
10.30–12, Myllyojan srk-talo. 
Kaikenikäisten kohtaamis-
paikka aamupalan merkeis-
sä Aamupala on maksuton. 
Paikalla seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Yöjuttu hiihtolomalla 1.–6.-lk 
la–su 4.–5.3.

Tule yhden yön leirille toimitalolle hiihtoloman 
alkajaisiksi.  Toimitalolla majoitutaan omalla 

retkipatjalla ja makuupusseilla/peitolla+tyynyllä.  
Leirin ohjelmaan kuuluu paljon yhteistä tekemistä, 

askartelua, leikkiä, pelejä yms.  Leiri sisältää 
ruokailut ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 

jäsenille. Ilmoittautumiseen löydät linkin osoitteesta 
oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta. 

Ilmoittautuminen päättyy 19.2., jonka jälkeen 
lähetämme ilmoittautuneille leirikirjeen. 

 Leirille voi osallistua myös päivätoimintana 
eli yön voi halutessaan viettää kotona.

Lisätietoja: 
Jussi, p. 044 7453 852, jussi.saviharju@evl.fi  

Sanna, p. 044 7453 851, sanna.korhonen@evl.fi

Hiihtoloman toimintapäivät Repussa 
1.–6.-luokkalaisille 

ma–ke 6.–8.3. klo 10–15
Toimintapäivät sisältävät askartelua, leikkiä, 

pelejä yms. yhdessä tekemistä sekä välipalan. 
Toimintapäivien ilmoittautumiseen löydät linkin 

osoitteesta oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta.  
Ilmoittautua voi tapahtumaan asti. Ilmoittautumisen 

yhteydessä voit valita mille päiville osallistut.
Lisätietoja: 

Kirsi, p. 040 7720 373, kirsi.jarvelin@evl.fi

Yhteisvastuutapahtumia
Yhteislauluilta 
torstaina 9.2. klo 18 Eeva ja Pentti Hukkasella, Hintantie 
84. Laulamme yhdessä virsiä ja hengellisiä lauluja. Säes-
tää Leo Rahko ja puhe Terttu Laaksonen. Myytävänä ar-
poja. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Koruhuutokauppa 
sunnuntaina 12.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Helppo tapa tukea Yhteisvastuukeräystä!  Onko kotona 
koruja, joita ei ole tullut käytettyä pitkään aikaan tai 
lahjaksi saatu ei ollutkaan omannäköinen. Voit lahjoit-
taa korusi koruhuutokauppaan! Korut huutokaupataan 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Meklarina toimii Har-
ri Nousiainen. Tapahtumassa tanssii syyrialaisen tans-
sinopettajan Nada Nabhanin Kultakalat-tanssiryhmä. 
Tansseissa tulkitaan hyvää ja pahaa, vapautta sekä toi-
voa ja iloa. Koruja voi tuoda 8.2. asti Hintan seurakun-
tatalolle, Hintantie 89 kirkkoherranvirastoon klo 9–16.
Päälle merkintä ”koruhuutokauppa". Kahvitarjoilu.

Suomi 100 vuotta runoja ja musiikkia 
maanantaina 13.2. klo 13 Hintan seurakuntatalossa. 
Runoja ja musiikkia  esittävät Oulun Seudun Lausujat. 
Hartaus ja kahvitarjoilu. Arpa ja kahvilippu 5 euroa. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Häivähdys sinun rakkaudestasi 
keskiviikkona 15.2. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Runoja elämästä, uskosta, kärsimyksestä ja rakkaudes-
ta. Niilo Rauhalan runot Hannu Tarvas, laulut Esko Jur-
velin ja säestys Lauri Nurkkala, musiikki sellisti Mikael 
Säily. Iltahartaus Antti Leskelä. Käsiohjelma 10 €. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuuarpajaisiin kaivataan palkintoja. 
Jos joulupukki on tuonut jotain, mikä ei mene käyttöön 
tai kotona tai työpaikalla sattuu olemaan jotain käyt-
tämätöntä mutta käyttökelpoista tai kaunista, voit lah-
joittaa arpajaisiin palkintoja Myllyojan seurakuntatalol-
le diakoniatoimistoon maanantaisin klo 9–11 6.2. men-
nessä. Päälle tieto ”YV-arpajaisiin”.

läheisille. Mukana Maija Si-
vula ja SPR:n pointtihoita-
ja. Vieraana Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry:stä Heini Kemola. Tervetu-
loa! Lisätiedot ja kotikäynti-
pyynnöt diakonissa Maija Si-
vula, p. 044 7453 853. 
Kyläkamari ma 6.2. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Klo 12 Yhteisvastuu-info ja 
lippaiden jakoa. Tervetuloa!

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 

7.2. klo 9–10 Pysäkille. Dia-
konian aamupuuro on tar-
koitettu vähävaraisille ou-
lunsalolaisille. Puuron lisäk-
si ateriaan kuuluu leipä lisuk-
keineen, kahvi tai tee. Paikal-
la on diakoniatyöntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 5.2. klo 16 seurat 
ry:llä, Aapo Mäenpää, Mat-
ti Lääkkö (vanh.) Ke 8.2. klo 
18.30 naistenilta ry:llä. Sa-
lonpää: Su 5.2. klo 13 lounas 
ja seurat ry:llä.

Messu ja kirkon 125-vuotisjuhla 
sunnuntaina 5.2. klo 10 kirkossa.

Toimittaa Petri Satomaa, avustaa Hanna Valkama ja 
Maija Sivula. Kanttorit Pirjo Mäntyvaara ja 
Anna-Kaisa Pitkänen, musiikissa avustaa lapsikuoro.
Kirkkoväärtit Tytti Hyvärinen ja Heimo Tölli.
Esitelmä kirkon historiasta: Pekka Kinnunen.
Kirkkokahvit Toimitalon Yläsalissa.

Yhteisvastuukeräyksen aloitus, 
lippaiden jako messun jälkeen. 
Ryhdy lipaskerääjäksi! 
Tarvitsemme runsaasti kerääjiä.

Messuun voit osallistua 
myös virtuaalikirkon kautta
www.oulunseurakunnat.fi/
virtuaalikirkko

Messuun on järjestetty 
ilmainen bussikuljetus.
Messubussi lähtee Salonpään koululta klo 9.30
ja kulkee reittiä Hailuodontie–Karhuojantie–
Kauppiaantie–kirkko pysähtyen tarvittaessa jokaisella 
pysäkillä. Paluukyyti kirkkokahvien jälkeen. 

Yhteisvastuukeräys 2017 
keräysteemana ihmiskaupan uhrit 
lauantaina 11.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa.
Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpi-
mäki kertoo puheenvuorossaan sekä ihmiskaupasta il-
miönä että sitä koskevasta lainsäädännöstä ja oikeus-
käytännöstä. Myllyojan Marttojen tarjoama kahvitus. 
Vapaaehtoinen kahvimaksu .
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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
uskonelämä

Messu su 5.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, saarnaa teol. kand. San-
na-Marika Keränen, kanttori 
Tommi Hekkala, D'amen. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus. 
Messu su 5.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, saarnaa Árpád 
Kovács, avustaa teol. yo An-
ne Pulkka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Messun jälkeen yh-
teisvastuulounas. Tietoa Yh-
teisvastuu 2017 keräyksestä. 
Aiheena on ihmiskaupan eh-
käiseminen ja uhrien tukemi-
nen Suomessa ja Jordanias-
sa. Jordaniassa autetaan pa-
kolaislapsia ja -nuoria. Pyhän 
Luukkaan lipaskeräyspäi-
vät ovat 10.2. ja 17.2. Kerää-
jiä tarvitaan! Tule hakemaan 
oma lipas ja saamaan tietoa 
keräyksestä Pyhän Luukkaan 
alueella. Kerääjäksi voit il-
moittautua Soile Kontiol-
le, p. 044 3161 569 tai Saila 
Luukkoselle, p. 040 5747 092.
Perhemessu ja Yhteisvas-
tuukeräys 2017 aloitusta-
pahtuma su 5.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avusta-
vat Lauri Kujala, Terhi-Lii-
sa Sutinen ja lastenohjaajat. 
Kanttori Anu Arvola-Greus. 
Kirkkokahvit ja YV-info, nuk-
keteatteri Aurinkoinen kesä-
päivä, lasten piirustuskilpai-
lun voittajan ja lelun julkis-
taminen sekä palkintojen ja-
ko. Arpajaiset.
Iltamessu su 5.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustavat nuoriso-
työnohjaajat, kanttori Heik-
ki Jämsä.  
Viikkomessu ke 8.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttori Tommi 
Hekkala. 
ARMO2017 -luentosarjan en-
simmäinen luento to 2.2. klo 
18, Tuiran kirkko. Professori 
Kaarlo Arffman: Reformaati-
on tausta ja sen vaikutus lute-
rilaisuuteen. Ks. ilmoitus.
Hartaus pe 3.2. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Marja-Leena Tahkola. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian lounas to 2.2. ja 
9.2. klo 12, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Diakonian ateria to 2.2. ja 
9.2. klo 12, Rajakylän srk-koti. 
Diakonian aamupala ke 8.2. 
klo 10, Tuiran kirkko. Aamu-
palaa ei ole poikkeukselli-
sesti seuraavina ajankohti-
na: 8.3, 12.4 ja 19.4. 
 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla klo 12.30. Piiriä 
vetää pastori Petteri Tuulos. 
Eläkeläisten kerho to 2.2. ja 
9.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 2.2. klo 16, 
Palokan srk-koti. Raamattu-
piiriä vetää Liisa Sutinen, p 
040 7390 971. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille to 2.2. klo 
17, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Käsityökerho pe 3.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Liikuntavammaisten ker-
ho pe 3.2 klo 13,  Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Piirustuskilpailun taide-
näyttely su 5.2. klo 
12–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Pentti Kinnu-
nen on val-
mistanut 
voittaja-
työstä puu-
leluja myy-
täväksi Yh-
teisvastuuke-
räyksen hyväk-
si. Keräyksen ava-
uksessa esitellään kaik-
ki työt ja kaikki lapset palki-
taan. 

Puutyökerho ma 6.2. klo 
9–13, Siiven kellaritiloissa 
maanantaisin ja keskiviik-
koisin. 

Käsityökerho ma 
6.2. klo 12, Tuiran 

kirkko, Sump-
pu. 
Lähetyspiiri 
ma 6.2. klo 
14–15.30, 
Tuiran pal-
velukeskus, 

Kangastie 1.  
Kivi- ja tif-

fanylasikerho 
ti 7.2. klo 10, Pyhän 

Tuomaan kirkko. 
Käsityökahvila ti 7.2. klo 12–
15, Koskelan srk-koti 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

3.2. pe 2. Piet. 2-3
6.2. ma Mark. 1
7.2. ti Mark. 2
8.2. ke Mark. 3
9.2. to Mark. 4

www.facebook.com/
raamattuaarki-
aamuisin

Keväinen retki Lappiin 
la–ke 15.–19.4. Tievatupa, Saariselkä.

Laskettele tai hiihdä Saariselän upeissa tunturi-
maisemissa. Majoittuminen kahden hengen huo-
neessa Tievatuvalla. Retken hinta aikuiselta 370 
€, lapsi 5–12-v. 250 €, alle 4-v. 50 €. Sisältää mat-
kan ja meno- ja paluupäivinä lounaan. Majoitus-
paikassa Tievatuvalla tarjoillaan aamupalat, ret-
kieväät ja päivälliset. Tapaturmavakuutus Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. Retken vetäjinä toi-
mivat Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg ja Tarja 
Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret p. 040 5747 172.

A
rkisto / M

erja Laaksam
o

Aurinkoinen 
kesäpäivä-
nukketeatteriesitys 
sunnuntaina 5.2. klo 12–15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Yhteisvastuun aloitus. Tapahtuma lapsiperheille. Tui-
ran seurakunnan lastenohjaaja Marja Raatikainen on 
käsikirjoittanut tarinan ystävyydestä ja toisen autta-
misesta. Vapaaehtoisten draamaryhmä on valmista-
nut esityksen. Musiikista vastaa kanttori Anu Arvola-
Greus ja Lapsikuoro. Päivä alkaa perhemessulla klo 12 
jonka jälkeen kirkkokahvit ja -mehut. Esitys alkaa n. 
klo 13.30 jonka jälkeen piirustuskilpailun palkitsemi-
nen ja taidenäyttely klo 14. 

Linnanmaan 
olohuone 

to 9.2. klo 17.30
Pyhän Luukkaan 

kappelissa. 
Yhden vanhemman 

perheiden 
tapaaminen. 

ARMO2017 -luentosarjan 
ensimmäinen luento 
torstaina 2.2. klo 18 Tuiran kirkossa.

Professori Kaarlo Arffman: 
Reformaation tausta ja sen vaikutus 
luterilaisuuteen. 
Luento on osa ARMO2017 -luentosarjaa, jossa lähestytään 
reformaatiota juhlavuoden merkeissä eri näkökulmista. 
Professori Arffmanin luento on ensimmäinen ja luo 
pohjaa muille luennoille.

Rajakylän seurakuntakodin 
viimeinen jumalanpalvelus 

sunnuntaina 5.2. klo 12. 

Toimittaa Niilo Pesonen, avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttori Tommi Hekkala. 

ONMKY:n lapsikuoro Lauluflikat, johtaa Ahti Sepp. 
Yhteisvastuukeräyksen avaus. 

Messun päätteeksi ateria ja kakkukahvit. 
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Kuljetus 
Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 12.2. alkaen
lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta
paluu klo 13.30 Palokasta

Ilmoittautumiset perjantaina klo 14 mennessä: 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. 08 5314 600.

Miestenpiiri ti 7.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Niilo Pesonen: Reformaati-
on perintö. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
8.2. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, ystävänkammari. 
Seniorien laulupiiri to 9.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Tule 
laulamaan yhdessä vanhoja, 
tuttuja koululauluja, hengel-
lisiä lauluja sekä virsiä kant-
tori Tommi Hekkalan johdol-
la! Tarjolla kahvit. Mukana 
myös diakoniatyöntekijä Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto.
Linnanmaan olohuone to 9.2. 
klo 17.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Yhden vanhemman 
perheiden tapaaminen. Tar-

jolla kahvia, mehua ja pientä 
iltapalaa. Aikuisilla mahdolli-
suus keskusteluun ja vertais-
tukeen. Lapsille kaveriseuraa 
ja hoitajat. Teemme ilon ki-
viä Riikka Mehtosen johdol-
la. Toisinaan illoissa vierailee 
eri alojen ammattilaisia ja toi-
mijoita. Muut kevään kokoon-
tumiset 2.3, 20.4. ja 11.5. Lisä-
tietoja: Katriina Sipilä, p. 040 
5747 093.
Juttutupa ma 6.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 6.2. klo 11, 
Koskelan srk-koti. 
Sanaa teekupin äärellä ti 
7.2. klo 13, Palokan srk-koti. 
Tuiran kirkon Olohuone ke 
8.2. klo 17, Tuiran kirkko. 

Tuiran seurakunnan perheleiri
ke–pe 8.–10.3. Rokualla

Tervetuloa talvilomaleirille Rokuan upeisiin maisemiin 
hiihtämään, laskemaan mäkeä ja viettämään aikaa yh-
dessä oman perheesi ja muiden leiriläisten kanssa.
Leirin hinta on yli 13-vuotiaista isovanhempiin asti 45 
€, 4–12-v. 31 € ja alle 4-v. maksutta. Sisaralennus -25 %. 
Hintaan sisältyy kuljetukset, ohjelma, täysihoito sekä 
tapaturmavakuutus Oulun ev.lut seurakuntien jäsenil-
le. Etusijalla Tuiran seurakunnan jäsenet.
Leirillä mukana Pekka Jarkko nuorisokasvatuksesta se-
kä Anu Hannula ja Kirsi Merenheimo-Mäenpää var-
haiskasvatuksesta. 
Ilmoittautuminen on auki 14.2. asti osoitteessa oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Uskontojen ja kat-
somusten yhteis-
ymmärryksen vii-
kon kokoontumi-
nen to 2.2. klo 13–
14 Oulun yliopiston Hiljaisessa huoneessa. Luetaan eri 
uskontojen pyhistä teksteistä otteita suomeksi ja eng-
lanniksi aiheesta yhteys, unity. Tilaisuus ei ole hartaus.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 4.2. klo 18, Tuiran kirkko. Myl-
lytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Kristuksen kanssa 
Bangladeshissa. Puhe Peter Mazunder. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 8.2. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Uskontojen valinta-
myymälässä. Puhe: Hannu Kippo. 

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English 
su 5.2. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. Service on every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday 
school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoi-
te / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 

Hiihtämään ja 
hiljentymään hangille 
8.–12.4. Vuontispirtille
Perinteinen kevätretki Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston maisemiin. Matkan järjestävät 
Oulun Tuomiokirkkoseurakunta ja Karjasillan 
seurakunta. Retken hinta täysihoitoineen ja 
matkoineen alkaen 310 € / hlö.
Retkellä mukana kappalainen Erja Oikarinen 
Karjasillan seurakunnasta sekä kappalainen 
Jyrki Vaaramo Tuomiokirkkoseurakunnasta. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Kalevi Jurvelin p, 0400 341 951 tai 
kalevi.jurvelin1@luukku.com

Lapsensa menettäneiden 
vanhempien sururyhmä 

alkaa tiistaina 7.2. klo 18–19.30 
Kastellin kirkolla vanhan pappilan takkahuoneessa. 

Ryhmään ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedustelut 
6.2. mennessä: johtava sairaalapastori Hannele 

Lusikka, p. 040 5797 806, hannele.lusikka@evl.fi. 
Ryhmää suositellaan heille, joiden menetyksestä 
on kulunut vähintään neljä kuukautta. Ryhmän 
vetäjinä ovat sairaalalastenohjaaja Auli Kipinä 

ja sairaalapastori Hannele Lusikka.
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lauantaina 4.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa

Eve & Ossi
KappeLive -sarjan kevätkauden aloittaa lauantaina 4. 
helmikuuta klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopis-
tokatu 7) Eve & Ossi -duo. Yhtyeen ensimmäinen Vir-
ren sävelillä -albumi vuodelta 2015 koostuu pienieleisis-
tä virsisovituksista. Sittemmin duo on keskittynyt oman 
musiikin tekemiseen. Marraskuussa 2016 yhtye julkaisi 
Toisen silmin -nimisen kakkosalbuminsa, joka sisältää 
pehmeitä soundeja ja herkkiä tulkintoja. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Parisuhde paremmaksi -kurssi
Tule puolisosi kanssa avaamaan parisuhteen solmuja 
vertaistukiryhmään. Kurssilla käsitellään parisuhteen 
vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. Teemoina ovat 
mm. vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen, 
seksuaalisuus ja parisuhteen yhteiset tavoitteet.
Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, 
toiminnallisia harjoituksia ja työkirjaa.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa keskiviikkoisin 
klo 15.30–17.30 Perheasiain neuvottelukeskuksessa, 
Isokatu 17, 3. kerros. Ensimmäinen kokoontuminen on 
22.2. ja viimeinen 3.5. Ryhmään otetaan neljä paria.

Tiedustelut kurssin ohjaajilta perheneuvoja 
Marja Haapakoski, marja.haapakoski@evl.fi ja 
perheneuvoja Johanna Siira, 
johanna.siira@evl.fi. 
Ilmoittautumiset 13.2. mennessä 
perheasiain neuvottelukeskuksen 
ajanvaraukseen 
p. 044 3161 557 

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Uudistuneen Siiven avajaiset
torstaina 2.2. klo 14, Nokelantie 48 B.

Uudistuneessa Siivessä on tarjolla käsitöitä, puutöitä, 
kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä kahvila Oulun seurakuntien 

lähetystyön hyväksi.
Ohjelmallisissa avajaisissa mukana mm. 

lääninrovasti Juhani Lavanko. Kakkukahvit. 
50 asiakkaalle käsin tehty kangaskassi ilmaiseksi.

Siipi, Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
Kristittynä yhteiskunnassa pe 3.2. klo 12–13, Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Oppilaitospastori Katariina Pitkänen.
Uuteen kulttuuriin kotoutuminen pe 10.2. 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Paula Hiltunen. 

Laulamme yhdessä. Mukana myös Ylikiimingin puhal-
tajat, johtajana Jaakko Rahko, Hohde-kuoro johtajana 
Leo Rahko.

Tule kokemaan aikamatka virsikirjaan.

Varrella virren -illat: 15.3. Keskustan seurakuntatalossa  |  12.4. 
Oulunsalossa  |  10.5. Pyhän Tuomaan kirkossa  |  9.8. Turkansaa-
ressa  | 6.9. Kiimingissä  |  4.10. Haukiputaalla  |  1.11. Karjasillan 
kirkossa  |  13.12. Oulujoella

Varrella virren -ilta 
Ke 8.2. klo 19 Ylikiimingin kirkossa 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.2.2017

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho tiistaina 7.2 klo 17–18.30 Heinätorin
srk-talolla, Aleksanterinkatu 73.

KUULOVAMMAISTYÖ
Hyvä tietää -luento pe 3.2. klo 9.30, Keskustan srk-talo.
Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tulkattu-
na. Ennen luentoa kahvit. Luennon jälkeen on
mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle ravin-
tola Pokkiseen.
Lähetyspiiri ma 6.2. klo 14, Keskustan srk-talo. Lähetys-
piiri tukee kummilapsen koulunkäyntiä Njomben kuu-
rojenkoulussa Tansaniassa. Piirissä hartaus, kahvit ja ar-
vontaa. Joskus meillä käy vierailijoita tai vierailemme it-
se kiinnostavissa paikoissa.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 9.2. klo 14,
Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aaltomaa, p.
050 5933 378.
Kuulovammaisten päiväpiiri to 9.2. klo 13.30, Keskus-
tan srk-talo. Tämä kuulovammaisten päiväpiirin eli
Aabrahamin poppoon keräämällä kahvirahalla tuetaan
kummilapsen koulunkäyntiä Tansanian kuurojenkou-
lussa. Kerhossa on aina käytössä induktiosilmukka sekä
ryhmäläisten tilaama kirjoitustulkkaus.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.2. klo 13 Caritasko-
dilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luemme
Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opasystä-
vä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla.
Näköpiiri ti 7.2. klo 13, Keskustan srk-talo. Kokoontu-
minen näkövammaisille ja läheisille. Saamelaistyön sih-
teeri Erva Niittyvuopio kertoo saamelaisuudesta ja saa-
melaisten kansallispäivästä. Keskustelua, kahvittelua.
Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen srk-talon pääoven
läheisyydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta.
Kokoontuminen näkövammaisten läheisille ke 8.2. klo 
17.30–19.30, Keskustan srk-talo, 2. krs, pieni sali. Tule vaih-
tamaan kokemuksia, saamaan tietoa, kahvittelemaan.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to
2.2. klo 17–19, Keskustan srk-talo, sisäpiha. Vertaistuki-
ryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille.
Naistenryhmä pe 3.2. ja 10.2. klo 13–15, Keskustan srk-
talo, Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmai-
sille naisille.
Tavoiteryhmä ma 6.2. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.

Erityisdiakonia
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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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus ja ehtoollinen to 
2.2. klo 14 Helmin kodissa, 
Soile Tuusa. 
Hartaus pe 3.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Riipinen. 
Hartaus ma 6.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 7.2. klo 12 rukoushuoneel-
la, Ossi Kajava. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.2. klo 13.30 Laurinkodissa 
ja klo 14 Matinkodissa, Jou-
ni Riipinen. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.2. klo 15 Rantakodissa, Jou-
ni Riipinen.
Kuorot: Ke 8.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.
Rukouspiiri ke 8.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Rovastikunnallinen koulu-
tuspäivä to 9.2. Kokkokan-
kaalla Kempeleessä, koko 
työyhteisö mukana, kirkko-
herranvirasto ja taloustoi-
misto suljettu.

Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa. 
Jaettavan tavaramäärän li-
säännyttyä ota mukaasi 
varakassi! 
Lähetyslauluilta 
to 9.2. klo 18.30 
Anja ja Tauno 
Niskasella, Ra-
tatie 18, Jouni 
Heikkinen.
Lapset / perheet: 
Perhekerhot tiis-
taisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
ry:n tiloissa Päivärinteellä se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-

saaren rukoushuoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 

lukiolla. Rippikoulujen 
oppitunnit la 4.2. 

klo 10–15, talvi-
rippikoulu srk-
talossa ja päi-
värippikoulu 
Koortilassa se-
kä messu su 5.2. 

klo 10 kirkossa. 
Nuorten ilta to 9.2. 

klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Nuorten saunail-
ta pe 10.2. klo 18 Koortilassa. 
Oma pyyhe mukaan!

Nuttupiiri to 2.2. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Talvirippikoululaisten ope-
tusviikonloppu alkaa la 4.2. 
klo 10 Tyrnävän srk-talolla.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 6.2. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon ko-

koushuoneessa. Käynti taka-
pihan kautta. Voit tulla huo-
linesi tai iloinesi.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 8.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Nuortenilta ke 8.2. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
7.2. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 3.2. klo 18.30 yhteinen ai-
kuisten ilta ry:llä. La 4.2. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lät: 4.–6.-lk J. Karhumaa ja 
7.–8.-lk Mertaniemi. Su 5.2. 
klo 12 pyhäkoulut: kirkonky-
lä Mertaniemi, Korivaara Lei-
nonen, Pälli J. Pitkänen, Suo-
kylä Luukkonen. Klo 17 lau-
lutuokio ja seurat ry:llä. Ma 
6.2. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 7.2. klo 13 seurat Päiväkes-
kuksessa. To 9.2. klo 18.30 

Kastettu: 
Vilma Sofia Eveliina Harju, 
Riku Ilmari Holopainen, 
Alina Elisabet Lepistö, 
Lukas Tapio Nuorala, 
Thelma Loviisa Tuohimaa
Kuollut: Helvi Kirsti 
Katariina Kirstinä 87

Kirkko-
herranvirasto 

ja Taloustoimisto 
suljettu to 9.2. 

Rovastikunnallinen 
koulutuspäivä.

Messu su 2.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Avustaa Riitta ja 
Johanna sekä rippikoulu-
laiset. Talvirippikoululais-
ten kirkkopyhä. Vuoden 
2017 Yhteisvastuukerä-
yksen aloitus. Messun jäl-
keen n. klo 11.30 ruokailu 
ja YV-keräyksen info Tyr-
nävän srk-talolla. Lista- ja 
lipaskerääjille jaetaan ke-
räysmateriaali.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 9.2. klo 17 Temmeksen srk-
talolla, Leilan johdolla. Ter-
vetuloa mukaan.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-

Messu su 5.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Soile 
Tuusa, saarnaa vs. kappa-
lainen, rovasti Jouni Rii-
pinen, kanttorina Timo 
Ustjugov, kirkkokuoro. 
Messun yhteydessä yh-
teisvastuukerääjien siu-
naaminen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja YV-
myyjäiset sekä Jouni Riipi-
sen tulojuhla srk-talossa.

Yhteisvastuu 2017
starttaa sunnuntaina 5.2. klo 10 perinteiseen 
tapaan messulla. Messun yhteydessä siunataan 
yhteisvastuukerääjät.
Olet lämpimästi tervetullut yhteisvastuumessuun 
ja sen jälkeen kirkkokahveille ja myyjäisiin 
seurakuntatalolle. Samassa yhteydessä vietetään 
vs. kappalainen, rovasti Jouni Riipisen tulojuhlaa. 

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa, mikä 
tarkoittaa sitä, että Suomessa keräysvaroin autetaan 
ihmiskaupan uhreja usean eri yhteistyötahon kanssa. 
Kansainvälinen apu keskittyy erityisesti konfliktien 
keskellä asuvien nuorten auttamiseen, että he eivät 
joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Lähetys- ja yhteislauluilta
torstaina 2.2. klo 18 

Tyrnävän srk-talon kahviossa.

Ilta aloitetaan Anitta-emännän valmistamien 
thaimaalaisten ruokien parissa. Lähetyssihteeri 

Johanna kertoo Thaimaan opintomatkan 
kokemuksista kuvin ja sanoin. Illassa luvassa 

myös yhteislaulua Pentti-kanttorin säestyksellä. 
Tule viettämään yhteinen ja ajatukset 

maailmalle siivittävä ilta!

Kaiken kansan aamupala
ke 8.2. Tyrnävän srk-talolla. Pöytä katettuna 

klo 8–9.30. Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu. Tule nauttimaan aamupala 

ja tapaamaan muita ”aamuvirkkuja”.

ompeluseurat ry:llä sekä Kat-
ri ja Harri Pitkäsellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 3.2. klo 18.30 aikuis-
ten ilta Muhoksen ry:llä. La 
4.2. klo 19 raamattuluokat: 
pienet Carlson, isot Merta-
niemi. Su 5.2. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Takkinen, Lai-
tasaari S. ja M. Karhumaa, 
Huovila Pöykkö. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 7.2. klo 13 seu-
rat Päiväkeskuksessa. Ke 8.2. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
To 9.2. varttuneitten leiripäi-
vä Siikatörmällä.

K
atja Täh

jä

Yhteisvastuu-hiihto
keskiviikkona 1. maaliskuuta klo 18 Murron koulun ym-
päristössä olevalla valaistulla ladulla. Oma latu myös lap-
sille.
Ohje hiihtäjälle: Hiihtäjä, joka on hankkinut itselleen 
sponsoreita, kiertää omaan tahtiin noin 1,2 km mittais-
ta latua tunnin ajan. Sponsori (esim. yksittäinen henkilö 
tai yhteisö) maksaa sopimansa kierroshinnan tai ”könt-
täsumman” hiihtäjälle, joka lahjoittaa maksun Yhteisvas-
tuukeräykseen. Kerää sponsorit vapaamuotoiselle listalle. 
Puffetissa myytävänä lämmintä mehua, kahvia ja pien-
tä purtavaa.
Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä sekä nautti-
maan puffetin antimista!

Järj. Tyrnävän seurakunta

an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.2. klo klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 3.2. klo 19 
Nuorala, Pellontaus 3. Seu-
rat su 5.2. klo 16 ry:llä. Myy-
jäiset to 9.2. klo 18 ry:llä.

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 5.2.
Haluaisitko lähteä mukaan toteuttamaan 
keräystä? Saisit keräyslippaan tai -listan 
jonka kanssa kiertäisit oman pienen alueen. 
Saisit tavata erilaisia ihmisiä ja tehdä hyvää. Ilmoittaudu 
Riitalle, p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi

Simo Pekka Pekkalan muistelut 
sunnuntaina 12.2. messun jälkeen 

seurakuntatalossa, kirkkokahvien yhteydessä. 
Olet lämpimästi tervetullut kaikille 

avoimeen tilaisuuteen!

”Rukous – rakennu ja rakenna”
-rukous- ja musiikkitilaisuus 

sunnuntaina 19.2. klo 17 seurakuntatalossa. 

Opetusta, rukousta, musiikkia ja yhteistä rukousta 
johdattelee pastori, kouluttaja Virpi Nyman 

Kansan Raamattuseurasta. Tilaisuudessa myös 
myyntipöytä ja jaossa Sana-lehtiä. Kahvitarjoilu.

Kastettu: 
Raita Annika Joensuu

Seurakunnissa tapahtuu  2.–9.2.2017
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino  Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Hanna Korteniemi
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Perhemessu su 5.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Maisa Hautamä-
ki, avustava pappi Ilkka 
Tornberg, avustaa Ant-
ti Härkönen, kanttorina 
Hanna Korri, jumalan-
palvelusryhmä Lasten-
ohjaajat. Yhteisvastuu-
keräys alkaa. Diakonissa 
Antti Härkösen siunaa-
minen virkaansa.

Kastettu: Joakim Vilho 
Mikael Nukari ja Seela 
Enna Vivian Sippala

Avioliittoon vihitty: 
Jussi Matias Asikainen ja 
Pinja Elena Särkiniemi

Kuollut: Veikko Antero 
Saukkonen 78, Laura 
Marjatta Hongisto 93, 
Juho Eino Simuna 87

Sinikka 
kiittää ja niiaa.
Halataan kun 

tavataan.

 

Diakoniapiiri ti 7.2. klo 18 
Terttu Hyrkkäällä Ahokyläs-
sä. Lähdetään yhteiskyydein 
srk-talolta klo 17.35.
Ystävänkammari ke 8.2. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus to 9.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Mäläskän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 9.2. klo 12 Tuu-
la Kurkisella, Vaalantie 498 
Kestilä.
Teuvo Marttila laulaa ja lau-
lattaa to 9.2. klo 14 Pihlajis-
tossa. Kaikille avoin hengel-
listen laulujen tilaisuus.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 3.2. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: to 26.1. 
klo 12 srk-talossa. Rantsila: 
to 2.2. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Pyhän-
tä: ti 7.2. klo 10 kerhotilassa. 
Rantsila: maanantaisin klo 
10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus 
su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell, kirkko-
kuoro ja rippikoululaiset 
avustavat. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus ja kirk-
kokahvit, samalla Tapi-
on, Elvin ja Kaisamarjan 
lähtökahvit. 

Yhteinen aamiainen (1€) pe 
3.2. klo 7.30–9.15. srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
7.2. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.

Euron aamupala ja ruoka-
jakelu pe 3.2. seurakunta-
talolla. Vapaaehtoiset ovat 
kattaneet euron aamupalan 
jota tarjoillaan kaikille klo 9 
–10.30. Ruokajakelu klo 10 
on suunnattu vähävaraisille 
ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 3.2. klo 9.30 
–11 Lähetysvintin alakerras-
sa. Voit lahjoittaa kiertoon 
tavaraa jota et tarvitse (vaat-
teita, liinavaatteita, kenkiä, 
astioita, leluja ym.) tai voit 
hakea ilmaiseksi tarvitse-
maasi. Lisätietoja antaa dia-
konissa Marika Kamps.
Ystävärengas pe 3.2. klo 
12 seurakuntatalolla. Avoin 
ryhmä, jonka tarkoituksena 
on viedä seurakunnan ter-
vehdyksiä mm. laulamalla 
eri palvelukoteihin. Mukana 
diakonissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 6.2. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin seurat ma 6.2. 
klo 13. Maisa Hautamäki ja 
Mika Kotkaranta.
Kierrätystori ma 6.2. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 6.2. klo 18 
seurakuntatalolla. Tule käsi-
työn kanssa tai ilman avoi-
meen ryhmään. Iltakahvit /
teet ja iltahartaus. 
Perhekerho ti 7.2. 
klo 9.30–11 seu-
rakuntatalolla.
Hyvänmielen 
päiväkahvit 
ti 7.2. klo 12 
Kotikololla. 
Avoin mie-
lenterveys-
kuntoutujien 
ryhmä jossa ju-
tellaan porukalla, 
puuhaillaan monenlais-
ta sekä kahvitellaan yhdes-
sä. Mukana esh Maire Taiki-
na-Aho, p. 050 4302 023, se-
kä diakonissa Marika Kamps.
Perhekerho ke 8.2. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho kaikil-

le eläkeläisille ke 8.2. klo 12 
seurakuntatalolla. Mukana 
diakonissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 8.2. Celeste klo 
17 kirkossa, Kirkkolaulajat 
klo 18.30 seurakuntatalolla, 
Minka klo 18.30 kirkossa.

Euron aamupala, ruo-
kajakelu ja Kierrä-

tystori Pe 10.2. 
klo 9 alkaen 

seurakunta-
talolla.
Partio: Ke 
1.2. päivys-
tys partio-

toimistossa 
klo 15–17. Ma 

6.2. Akeloiden 
ja Sampojen koko-

ukset. Ke 8.2. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Ruoktun leiriläiskokous seu-
rakuntatalolla klo 17–18. To 
9.2. Ruoktun  johtajat Par-
tiotoimistossa klo 17–18. Lip-
pukunnan hallitus partiotoi-
mistossa klo 18–20. Hamina-
johtoryhmäpartiotoimistos-

sa klo 20–21. Ke 15.2. päi-
vystys partiotoimistossa klo 
15–17. Mafeking Kotikololla 
klo 18–20. Eräpartioluokan 
koulutus Kotikololla klo 20–
20.30. To 16.2. Ruoktujohta-
jien kokous partiotoimistos-
sa klo 17–18. Samovaarit al-
kaen klo 18.30. Tulossa: Su-
denpentujen hiihtoretki ja 
Ketunkiljaisu-leiri seikkai-
lija-, tarpoja, ja samoajaty-
töille. Leirikirjeet ja tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: To 2.2. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 
Pe 3.2. klo 18.30 raamattu-
luokka (5.–6.) ry:llä. La 4.2. 
klo 19 nuortenilta ja raamat-
tuluokka (7.–8.) ry:llä. Su 5.2. 
klo 12 pyhäkoulut sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Ke 8.2. 
klo 18.30 aikuisten raamat-
tuluokka ry:llä. Pe 10.2 klo 
18.30 raamattuluokka (5.–
6.) ry:llä ja klo 19 alueellinen 
nuortenilta Murron ry:llä.

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla. 

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa. 

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Vihitty: Pentti Juhani 
Leskinen ja Tarja Anneli 
Rissanen (Piippola)
Kuollut: Liisa Annikki 
Turunen e. Mustonen 81  
(Pyhäntä), Laura Maria 
Laine e. Junttila e. Hauru 
93 (Rantsila)

Limingan kirkkoherranvirastossa on myytävänä

ADRESSEJA
Kuva-aiheina taiteilija Kari Holman maalaukset 

kirkosta kesällä ja talvella (hinta 14 €), 
valokuva-adresseissa Limingan kirkko ulkoa

ja sisältä sekä sankarihautausmaa (hinta 9 €). 
Laaja valikoima erilaisia muistolauseita.

Rippikoululaisten yv-keräys 
Kesä 1 A -ryhmän Yhteisvastuukeräys 

keskiviikkona 8.2. Tupoksessa. 
Kokoontuminen Vanamon Olohuoneeseen klo 17. 

Rippikoulukortit mukaan! 

Yhteisvastuukeräyksen aloitus
sunnuntaina 5.2. klo 10 Limingan kirkossa.
Messuun kutsutaan yhteisvastuukerääjiä 

ja kaikkia mukana toimivia vapaaehtoisia. 

Messun jälkeen jaossa keräyslistoja ja lippaita.
Myöhemmin listoja saa hakea kirkkoherran- 

virastosta ja lippaita diakoniatoimistosta. 
Yhteyshenkilö diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227.
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Lasten kerhotoiminta toimii 
normaalisti uudessa kerhoti-
lassa, kerhoista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 2.2. klo 10 srk-
talossa. Tervetuloa mukaan! 
Huom poikkeus: to 9.2. ei ole 
perhekerhoa. 
Oman ryhmän rippikouluil-
ta to 2.2. klo 16 srk-talossa. 
Muista opetella jokin ulko-
läksyistä!
Lähetystiimin ja messutii-
min yhteispalaveri srk-ta-
lossa ke 8.2. klo 17.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Uudetkin 
laulajat ovat tervetulleita 
mukaan!
Raamattupiiri to 9.2. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 2.
Friday club 0.–4.luokkalai-
sille pe 10.2. klo 17.30–19  ja 
Friday night 5.–7.-luokkalai-
sille pe 10.2. klo 19.15–21 srk-
talossa. Monenlaista puu-
haa, kisailua, raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Rukouspiiri maanantaisin 
klo 10.30 Helli Eeronkedolla, 
Jukolantie 2 A 5.
Rauhanyhdistys: Pe 3.2. klo 
19 raamattuluokat K & E Mä-
kitalolla (pienet) ja I & T Kä-
märäisellä (isot). Su 5.2. klo 
12 pyhäkoulut Kk: Juha Klaa-
volla, Lk: Simunalla ja Yp: S & 
E Hirvasniemellä, klo 17 seu-
rat ry:llä. Päiväkerhot ti, ke ja 
to klo 17 alkaen ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

www.hailuodonseurakunta.fi

 

kiviikkoisin klo 10 srk-talon 
kerhotilassa. Rantsila: Nup-
pukerho torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varhaisnuor-
ten kerho keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puu-

hailukerho tiistaisin klo 
14.30 srk-talon kerhotilassa. 
Tavast kengän varkkarit tors-
taisin klo 16 Tavastkengän 
koululla. Rantsila: Tyttöker-
ho maanantaisin klo 15 Nup-
pulassa. Poikakerho tiistai-
sin klo 15 Nuppulassa. Hovin 
varkkarit torstaisin klo 15.30 
Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Stellat tors-

 

Kynttilänpäivän sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 5.2. klo 10 srk-talossa.
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina 

Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

taisin klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: Lapsikuoro tors-
taisin klo 17.30 srk-talossa. 
Mieskuoro to 2.2. klo 19 srk-
talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro kes-
kiviikkoisin klo 
11, Stellat kes-
kiviikkoisin klo 
15.15 ja Kappe-
likuoro keskiviik-
koisin klo 18.30 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Kodinpäivä su 5.2. 
klo 12 ry:llä. Pasi Kurkinen. 

Pulkkila: Kodinpäivä su 5.2. 
klo 13 ry:llä. Pyhäntä: Seu-
rat su 5.2. klo 16 ry:llä. Han-

nu Kinnunen, Usko Oja-
la. Lauluseurat ke 

8.2. klo 18.30 En-
ni ja Jouni Palo-
saarella. Rant-
sila: Siikatör-
män myyjäi-
set pe 3.2. klo 

19 ry:llä. Pent-
ti Jäntti. Seurat su 

5.2. klo 17 ja 18.30 
srk-talossa. Veli-Pekka Tah-

kola ja Kari Hirvasniemi.

Ystävän-
kammari 

ke 8.2. klo 10 
Kestilän 

seurakunta-
kodissa.

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.2. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 5.2. klo 13 Kestilän seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit.

Muistathan kaikille kuuluvan 

diakoniapäivän 
joka toteutetaan kylittäin!

Merkkaa kalenteriin:
Kestilä: 

pe 10.2. klo 12–16 aloitus srk-kodissa
Piippola-Pulkkila: 

la 25.2. klo 9–14 aloitus Pulkkilan srk-talossa
Pyhäntä: 

pe 24.2. klo 12.30–16.30 aloitus srk-talossa
Rantsila: 

pe 17.2. klo 12–16 aloitus srk-talossa

Diakoniapäivät päättyvät yhteisvastuun 
lipaskeräykseen kauppojen edessä 

tai ovelta ovelle kiertäen

Kinkerit
Kinkereiden aiheena on reformaation 
juhlavuoden kunniaksi Martti Luther. 

Tilaisuudessa lauletaan yhdessä ja opitaan 
tuntemaan kristillisen uskon perusteita.

Kinkerit alkavat jumalanpalveluksen jälkeen.

Kestilä: su 19.2. n. klo 14 srk-kodissa.
Piippola: su 12.2. n. klo 14 srk-kodissa.
Pulkkila: su 19.2. n. klo 11 srk-talossa.
Pyhäntä: su 26.2. n. klo 12 srk-talossa.
Rantsila: su 12.2. n. klo 11 srk-talossa.

Olette lämpimästi 
tervetulleita kinkereille!

rippikoululaisille pakollinen

Perhekerho 
torstaina 2.2. klo 10 srk-talossa. 

Tervetuloa mukaan! 

Huom poikkeus: to 9.2. ei ole perhekerhoa. 
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HOX!Rippikoululaiset 

Kahvikonsertti 
sunnuntaina 12.2. klo 15 Kestilän srk-kodissa.
Milla Julkunen, laulu
Maija Tynkkynen, piano
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi!

Kinkerit 
keskiviikkona 8.2. klo 18 

Tapio Isolan pirtissä, Potintie 8. 
Virsiopetusta ja kristinoppia. 

Kahviraha 
Yhteisvastuukeräykselle.

Sählyturnaus 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
la 25.2. klo 10 alkaen 
koulun liikuntasalissa.

Joukkueessa 
korkeintaan 5 pelaajaa 
ja maksu 20 € / joukkue. 
Ilmoittautumiset 
diakoniatyöntekijälle 
20.2. mennessä, 
p. 040 7430 382.
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Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Käykö synninpäästö 
liian helposti?

Pyyhkiytyvätkö jumalanpalveluksessa synnit lii-
an nopeasti pois muutaman minuutin kestäväs-
sä synnintunnustuksessa? 

Tuiran seurakunnan pastori Helena Paalan-
ne haluaa aloittaa synnintunnustuksen sanoilla, joissa 
hän kuvailee kirkonpenkkiä paikkana, jossa ihmisellä 
on mahdollisuus katsoa rohkeasti omaan sisimpään ja 
ottaa vastuu siitä, mitä on tehnyt tai jättänyt tekemättä.

– Jumalalla on lempeä katse, Hän rakastaa meitä. 
Kun ymmärrämme tämän, voimme pelotta ja rehelli-
sesti nähdä myös pimeytemme.

– Jos tällaista rakkautta ei olisi, uskaltaisimmeko 
lähteä tielle, jolla meidän on pakko myöntää omat rik-
keemme? Emmekö paljon yleisemmin paina pahuut-
tamme pois? Tiedostamatta suojaudumme usein syyl-
listäviltä ajatuksilta.  

– Jumalanpalveluksen syn-
nintunnustuksen sanoissa Ju-
malan rakkaus tulee läsnä ole-
vaksi. Synnintunnustus on väli-
ne löytää Jumalan rakkaus. 

Paalanne ei ajattele, että syn-
nintunnustus ja synninpäästö 
olisivat hetkiä, jolloin ihminen 
ennättää käydä oman katumuk-
sen läpi. Sen aika on jo aiemmin.

– Tuskin jokainen kirkkovie-
ras kokee jokaisena sunnuntai-
na tarvitsevansa synnintunnus-
ta, mutta osa tarvitsee. Tällaisen ihmisen oma proses-
si on ehkä siinä vaiheessa, että synninpäästö on kuin 
piste iin päälle: papin sanat kertovat sen, että armo on 
uusi joka aamu. 

Paalanne palaa Jeesuksen viimeisiin hetkiin maan 
päällä. Raamatun mukaan viereisellä ristipuulla ryövä-
ri pyytää Jeesukselta, että tämä muistaisi häntä: ”Jee-
sus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”

– Tuossa hetkessä ei käyty läpi ryövärin syntiluet-
teloa eikä siinä luettu uskontunnustusta. Jeesus tote-
si, että ”vielä tänä päivänä” ryöväri on hänen seuras-
saan paratiisissa.

RIITTA HIRVONEN

Palautetta

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

Rauhan Tervehdyksen vuoden 2016 
parasta kantta äänestäneiden kes-
ken arvottiin kaksi Yhteisvastuu-
keräyksen tuotepalkintoa. Voittajia 

olivat Riitta Kurkela Lumijoelta ja Ari Ala-
vahtola Oulusta. Onnittelemme voittajia!

Tuskin jokainen 
kirkkovieras 
kokee jokaisena 
sunnuntaina 
tarvitsevansa 
synnintunnusta, 
mutta osa 
tarvitsee. 

Suoraan  kysyttynä

Äänestäjät palkittiin

M
ari Läh

teen
m

aa

Oikaisu

Oulun Zonta-kerho I:n kynttiläkonsertis-
sa 29. tammikuuta Vanhassa pappilassa 
esiintyivät Maija Tynkkynen, Aila Knih-
tilä sekä Sinikka Ala-Leppilampi. 

Viime lehdessä, numerossa 3, mainittiin virheelli-
sesti myös Anna-Liisa Antila-Kaljusen nimi.

Ylikiimingin seurakunta-
taloa on rakennettu tiu-
kasti hupun alla. Kirkon-
mäellä on voitu vain ar-

vailla, millainen uusi seurakun-
tatalo on valmistumassa. Huppua 
ei ole pidetty paikallisten kiusak-
si vaan kyse on kosteuden hallin-
nasta.

Sää- ja olosuhdesuojaus olikin 
yksi asia, joka sai kiitosta perjan-
taina seurakuntatalon harjannos-
tajaisissa. 

Muutoinkin valmistuvassa 
seurakuntatalossa oli perjantaina 
tyytyväistä väkeä syömässä her-
nekeittoa.

Oulun yhteisen kirkkoneuvos-
ton varapuheenjohtaja Arto Kivi-
oja huokaisi, että matka harjan-
nostajaisiin on ollut pitkä.

– Kymmenen vuotta sitten pu-
huttiin ensimmäisen kerran uu-
den seurakuntatalon tarpeelli-
suudesta. Nyt Ylikiiminkiin on 

Hupun alla oli tyytyväisiä ihmisiä

saatu hieno rakennus kauniin 
jokimaiseman läheisyyteen. Ta-
lon terassille paistaa ilta-aurinko, 
hän ihastelee.

– Toivon ja uskon, että seu-
rakuntatalosta tulee eri-ikäisten 

ylikiiminkiläisten oma paikka, 
heidän talonsa.

Uuteen seurakuntataloon 
mahtuu 120 ruokailijaa.

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Harjannostajaisissa söivät hernerokkaa pitkien pöytien äärellä niin työmiehet kuin seurakunnan johto. Tiloja kuvailtiin 
juhlapuheissa helposti muunneltaviksi juhla- ja arkikäyttöön.

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjuksen seurassa pöydän 
päässä viihtyivät seurakuntatalon suunnitellut arkkitehti Matti Karhula ja Oulun 
seurakuntien kiinteistötoimen johtokuntaan kuuluva Jarmo Husso.  


