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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Mies ei kestä 
avioeroa
Kaleva kertoi viikonloppuna Oulun 
Höyhtyällä sijaitsevan lähiöbaari Jousi-
miehen sulkemisesta. Jutussa haastatel-
tiin baarissa pitkään työskennellyttä Sii-
ri Huotaria.

”Jos suomalaisen miehen sielunelä-
män joku tuntee, niin lähiökapakan 
työntekijä. Siiri Huotarille ei ole epä-
selvää, mikä miehelle on kaikista vai-
keinta.

– Se on avioero. Suomalainen mies 
kestää vaikka kuinka paljon fyysistä vä-
kivaltaa, mutta hylätyksi tulemista se ei 
kestä. Kaikista eniten hän miettii, mi-
ten se uusi mies kohtelee hänen lapsi-
aan.”

Kaleva 9.1.

Vapaaehtoistyö 
säästää miljoonia
Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituk-
sessaan EU:n vapaaehtoistoiminnan tee-
mavuodesta 2011.

”Jos joka kolmas eläkkeelle jäävä 
osallistuu vapaaehtoistyöhön, sen ta-
loudellinen merkitys kasvaa suureksi. 
On laskettu, että keski- ja eläkeikäis-
ten talouksien vapaaehtoistyön arvo 
on neljätuhatta euroa vuodessa. Vuon-
na 2006 arvioitiin, että eläkeläisten va-
paaehtoistyö tuotti rahaksi muutettuna 
noin 700 miljoonaa euroa.”

Helsingin Sanomat 10.1.  

Perinteinen   
kirje on paras
Kainuun Sanomissa hehkutettiin käsin 
kirjoitetun kirjeen puolesta.

”Iso osa alle 30-vuotiaista ei ole saa-
nut koskaan käsin kirjoitettua kirjettä, 
toteaa Anneli Stenroos Suomen Kalli-
grafiyhdistyksen rahastonhoitaja.

– Totta kai kommunikointi netissä ja 
tekstiviesteillä on mukavaa ja vaivaton-
ta, mutta on erilaista saada käsin kir-
joitettu kirje. Se tuntuu henkilökohtai-
semmalta, Stenroos sanoo.

Tämä sopii retrohenkeen, jonka us-
kotaan tuovan käsin kirjoitetut kirjeet 
ja myös kirjoitusvälineet takaisin.”

Kainuun Sanomat 11.1. 

Brändistä  
voimaa ja tukea

Tuotantoeläinten kärsimys on 
totta. Se on Maa- ja metsä-
talousministeriön (MMM) 
suojaamaa tehotuotantoa eli 

eläinrääkkäystä. Ei tarvita salaa ku-
vattua materiaalia tietääksemme, 
että liharuokamme käristyy kauka-
loissaan ennen aikojaan. 

Kun tein pari vuotta sitten televi-
siolle luvallisen dokumentin tuotan-
toeläintiloista ihan tavallisessa nyky-
aikaisessa lihantuotantotehtaassa, 
MMM:n eläinlääkintöylitarkastaja 
Pirkko Skutnabb myönsi, että: ”kun 
tuotantoeläin kärsii kotimaisessa ru-
oantuotannossa, sen kärsimys on sil-
loin tarpeellinen.” 

Brändityöryhmän ilosanoma 
Suomi luomuksi! antaa nyt mahdol-
lisuuden Maataloustuottajien kes-
kusliitolle (MTK) ja tuottajille herä-
tä EU:n taannuttamasta tukipaina-
jaisesta ja käyttää Ollilan siunaama 
brändi hyväkseen. 

Heti aluksi suomalainen lihan-
tuotanto lainmukaiseksi. 

Eläinsuojelulain mukaan tarpeet-
toman kivun ja tuskan tuottaminen 
eläimille on kielletty. Eläintenpidos-
sa on edistettävä eläinten terveyden 
ylläpitämistä sekä otettava huomi-
oon eläinten fysiologiset tarpeet ja 
käyttäytymistarpeet. Eläimen pito-
paikan on oltava riittävän tilava sekä 
tarkoituksenmukainen ottaen huo-
mioon kunkin eläinlajin tarpeet.

Eläinsuojelulakia poljetaan ruoan-
tuotannossa koko ajan. Nuo kaksi sa-
naa; tarpeeton ja riittävä, ovat jatku-
vasti olleet pelkkiä ponnettomia la-
kipykäliä, sillä MMM:n sallimat kas-
vatustilojen minimimitat muuttavat 
eläinten kärsimyksen ”tarpeelliseksi” 
ja kumoavat eläinsuojelulain.

MTK:n kulunut fraasi, että tuot-
tajat ovat kyllä valmiita tuottamaan 
ruokaa kuten kuluttajat haluavat eli 

eläimiä ja luontoa kunnioittaen, on 
vihdoin toteutettava. Tuottajille on 
annettava siihen paremmat mahdol-
lisuudet. 

Tuottajien yksi ongelmahan on ol-
lut kyvyttömyys kokea markkinata-
louden synnyttämä luontainen halu 
palvella kuluttajaa. Kun teurasauto 
tulee ja nielaisee ahdistuneet ja jalka-
vammaiset siat matkaansa, tili kop-
sahtaa aivan jostain muualta kuin 
laatua ja eettisyyttä toivovan kulut-
tajan kädestä. 

Isot lihatalot ja kaupat vetävät vä-
listä ja kuluttaja ostaa sitä, mitä sat-
tuu olemaan tarjolla. Kun muovikel-
mussa, marinadissa kelluva lihalönt-
ti saa päälleen tekstin Viljasika, niin 
kuluttaja luulee, että eläin iloisena 
tepastelee viljavilla vainioilla. 

EU:iin liityttäessä ministeriössä 
pohdittiin, muuttaisimmeko Suo-
men luomuksi vai hyppäämmekö 
tehotuotannon kelkkaan. Silloin va-
littiin väärä tie, joka on saanut niin 
tuottajat, eläimet kuin kuluttajat voi-
maan pahoin. 

Brändityöryhmän vallankumo-
uksellinen ajatus luomu-Suomesta 
on mahdollisuus tervehdyttää suo-
malainen maatalousyrittäjyys ja  
ruoantuotanto.

SIRKKU KIANTO
Kirjoittaja on Suomussalmelta kotoisin 

oleva toimittaja ja kristillisdemokraattien 
kansanedustajaehdokas. 

Kahden vuoden päästä syntyvä uusi Oulu liit-

tää Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin seu-

rakunnat Oulun seurakuntayhtymään. Edessä 

on muutoksia, jotka herättävät kysymyksiä niin seu-

rakunnan työntekijöiden kuin seurakuntalaisten kes-

kuudessa.

Yhteisöviestinnän asiantuntija, valtiotieteen toh-

tori Helena Lemminkäinen on ollut suunnittelemas-

sa kirkkohallitukselle muutosviestinnän ”työkaluja”.  

Viestinnällä on suuri merkitys muutoksen toteuttami-

sessa. Muutostilanteissa viestintää tarvitaan monin-

kertaisesti enemmän kuin niin sanotusti normaaliti-

lanteessa. Tiedottamisessa on myös hyvä olla selväs-

sä etukenossa eli riittävän ajoissa.

Vuoteen 2013 on vielä aikaa, eikä monikaan kysymys 

ole vielä ratkennut seurakuntayhtymän laajentumista 

käsittelevissä kokouksissa. Valmisteluvaiheesta huoli-

matta Lemminkäinen kannustaa kirkkoherroja aktii-

viseen viestimiseen. Kerro asioista avoimesti. Huoleh-

di siitä, että viestintä on jatkuvaa, vaikka mitään suur-

ta ja mullistavaa ei olisikaan juuri sillä hetkellä tekeillä, 

hän kertaa muutosviestinnän perusasioita.

Muutosviestinnän ammattilaisen mukaan sen lisäk-

si, että kerrotaan, mikä muuttuu, on tärkeää selvit-

tää, mikä ei muutu. 

Monet seurakunnan jäsenet ovat tottuneet työs-

sään saamaan työpaikkansa johtoportaan kokouksis-

ta nopeasti informaation itselleen. Siksi he odotta-

vat nopeaa tiedottamista myös seurakunnilta. Tiedon 

saaminen on seurakuntalaisten oikeus. 

Jos tietoa ei ole, sen puute täyttyy helposti huolil-

la, huhuilla ja spekulaatioilla.

Oikea tieto, myös väliraportit, on helppo laittaa esi-

merkiksi seurakuntien kotisivuille. 

Muutosviestinnän yksi perusidea on, että muutos 

tarvitsee kasvot. Kenen kasvot laajentuvalla seura-

kuntayhtymällä on? 

Muutoksissa on erityisen tärkeää inhimillisyys. Inhi-

millistä on ymmärtää, että seurakuntien yhdistymisis-

sä ovat tunteet mukana. 

Tunteet saattavat tulla peliin puhuttaessa esimer-

kiksi kiinteistöistä. Tulevan laajentumisen yhteydessä 

on varmasti järkevää luopua joistakin leirikeskuksista, 

mutta monilla seurakuntalaisilla juuri niihin liittyy pal-

jon muistoja ja sitä kautta tunteita. Siksi kiinteistöistä 

luopumisistakin on tarpeellista kertoa hyvissä ajoin.

Inhimillistä on tavata säännöllisesti myös kasvok-

kain niitä, joita muutos koskee.

Laajentumiselle kasvot
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Vaikka seurakuntien 
talous on 
tulevaisuudessa 
yhteinen, seurakunnat 
säilyvät muutoin 
yhtymässä itseellisinä 
ja omaleimaisina.

Matti Pikkarainen
tuomiorovasti Kommentti

Laajentuva 
seurakuntayhtymä
Oulun tuomiokapituli päätti viime marraskuussa 

olla kannattamatta Tuiran seurakuntavaltuuston 

tekemää aloitetta, jossa esitettiin Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän 

lakkauttamista ja yhden seurakunnan muodostamista Ouluun. 

Päätös lopetti lähemmäs pari vuotta kestäneen keskustelun seurakun-

tamallien paremmuudesta. Jatkossa kaiken toiminnan suunnittelun 

lähtökohtana on se, että Oulussa on seurakuntayhtymä. 

Kahden vuoden päästä seurakuntayhtymä laajenee, kun siihen 

tulevat mukaan myös Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo. Parhaillaan 

käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa pitää päättää se, ovatko ne 

mukana omina seurakuntinaan vai yhdistetäänkö ne osaksi jotakin 

jo olemassa olevaa seurakuntaa. Kaikki ovat väkirikkaita seurakun-

tia, jotka todennäköisesti jatkavat omina yksiköinään, mutta se ei ole 

niin sanotusti kirkossa kuulutettua. Kirkkoherrojen määrä selvinnee 

lopullisesti vasta ensi vuonna. 

Sekin pitää päättää, pidetäänkö syksyllä 2012 erilliset seurakunta-

vaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt laajentuneelle yhtymälle. Jos 

neuvottelut sujuvat hyvin, vaaleja ei tarvita vaan asia järjestyy sopi-

malla. Siinä säästyisi melkoinen kasa eurojakin. Ja säästöistähän täs-

sä on loppujen lopuksi kysymys.

ELSI SALOVAARA

Tämän hetkisten tietojen 
perusteella Oulun 
seurakuntayhtymä on 
monikuntaliitoksen jälkeen 
Suomen viidenneksi suurin 
seurakuntayhtymä. Tulevat 
muutokset eivät paljoa 
vaikuta liitosseurakuntien 
perustyöhön. 

Vuonna 2013 perustettava 
uusi Oulu merkitsee Oulun 
seurakuntayhtymän laajen-
tumista. 

Tähän saakka laajentumisen 
seurauksia ovat pohtineet keske-
nään Oulun, Haukiputaan, Yli-
Iin, Oulunsalon ja Kiimingin seu-
rakuntien kirkkoherrat ja talous-
johtajat, mutta heti alkukeväästä 
keskusteluissa ovat mukana myös 
kirkkovaltuustojen ja -neuvos-
tojen puheenjohtajisto eli luotta-
mushenkilöitä. 

Myös kirkkohallituksesta on 
tulossa asiantuntija-apua. 

Vaikka monikuntaliitoksen 
syntymiseen tuntuu olevan vie-
lä pitkä aika, tuomiorovasti Mat-
ti Pikkaraisen mukaan kuluvan 
vuoden aikana on synnyttävä pal-
jon valmista. 
Pikkarainen on 
seurakuntayh-
tymän laajentu-
mista käsittele-
vien kokousten 
puheenjohtaja.

Myös Ou-
lunsalon kirk-
koherra Tapio 
Kortesluoma 
muistuttaa, että 
kaksi vuotta on 
lyhyt aika.

– Oulunsalolaiset nuoret il-
moittautuvat ensi syksynä vii-
meistä kertaa itsenäisen seura-
kunnan rippikouluun. 

– Ensi vuonna 2012 seurakun-
nissa talousarvio tehdään enää 
toiminnan osalta. Taloushallinto, 
kiinteistöjen hoito ja hautaustoimi 
siirtyvät yhtymän tehtäviksi, Kor-
tesluoma sanoo.

Mitä muutos 
tarkoittaa minulle?
Uuden edessä ihmisten ykkösky-
symys on aina, mitä muutos tar-
koittaa heille. Kolmen itsenäisen 
seurakunnan liittyessä seurakun-
tayhtymään seurakuntalaiset poh-
tivat, palavatko tutun kotikirkon 
ikkunassa valot vuoden 2013 jäl-
keen. Löytyvätkö seurakunnan 
virastosta edelleenkin tuttu per-
hepappi ja ystävällinen diakonia-
työntekijä?

Matti Pikkarainen vakuuttaa, 
ettei seurakuntayhtymän laajen-

Kotikirkoissa palavat valot 
myös uudessa Oulussa

tuminen näy seurakuntalaisille 
juuri millään tavalla. Vaikka seu-
rakuntien talous on tulevaisuu-
dessa yhteinen, seurakunnat säi-
lyvät muutoin yhtymässä itseelli-
sinä ja omaleimaisina.

– Muutoksia tapahtuu oikeas-
taan vain hallinnon puolella, jos-
sa seurakuntien hyvin vahvasti 

erilaiset toimin-
takulttuurit on 
yhdenmukais-
tettava, Pikka-
rainen kertoo 
edessä olevasta 
urakasta.

Tuomioro-
vastin mukaan 
tämä ei tarkoi-
ta, että tulevai-
suudessa kaikki 
tehtäisiin niin 
kuin Oulussa.

– Ei meillä ole tällä hetkellä mi-
kään optimaalinen, esimerkilli-
nen hallinto, hän sanoo.

Irtisanomisia 
ei ole tulossa
Seurakuntien työntekijöitä huo-
lettaa muutoksen lähestyessä en-
nen muuta oman työpaikan säily-
minen. Pikkaraisen mukaan yhty-
män laajentuminen ei merkitse ir-
tisanomisia. 

Pikkaraisen mielestä on mah-
dotonta sanoa vielä tarkasti, pal-
velevatko esimerkiksi Haukipu-
taan diakoniatyöntekijät tulevai-
suudessa myös muita kuin oman 
alueensa asiakkaita.

– Tavoitteemme on, että kaik-
ki ihmiset ovat vuoden 2013 jäl-
keen samalla tavalla ja yhtälailla 
oululaisia. Vaikka osa toiminnois-
ta, kuten esimerkiksi päiväkerhot, 
tulevat säilymään alueilla, teem-
me asioita myös yhdessä. 

Oulun seurakuntayhtymän 

laajentuminen on tiiviissä kyt-
köksessä koko kirkon tulevaisuu-
teen. Mennyt syksy piti sisällään 
muun muassa ennen kokematto-
man joukkopaon. Kirkon asema 
yhteiskunnassa ja kansalaisten 
mielissä on muutoksessa.

– Totta kai nyt on seurattava 
tarkasti, mitkä ovat kokonaiskir-
kon painopisteet jatkossa, Pikka-
rainen sanoo. 

Kysely kartoittaa, 
mikä on tärkeää
Oulunsalossa kerätään parhail-
laan nettikyselyn avulla palautet-
ta seurakunnan toiminnasta. Ta-
pio Kortesluoma kertoo, ettei ky-
selyä ajoitettu tietoisesti muutok-
sen alle. Se antaa kuitenkin päät-
täjille arvokasta tietoa siitä, mi-
kä seurakuntalaisten mielestä on 
tärkeää säilyttää myös tulevaisuu-
dessa.

Kyselyn vastauksia ei ole vielä 
tutkittu, mutta Kortesluoma us-
koo oulunsalolaisten pitävän tär-
keänä käytännönläheisten palve-
lujen jatkumista myös yhtymässä.

– Esimerkiksi emäntäpalvelu-
jen ulkoistaminen olisi monelle 
oulunsalolaiselle pettymys. Ha-
luamme huomioida muutoksessa 
seurakuntalaisten toiveet mahdol-
lisimman hyvin. 

Oulunsalon seurakunta sai uu-
den logon vain muutama vuosi 
sitten. Kortesluoma myöntää, et-
tä siitä luopuminen yhteisen il-
meen saamiseksi harmittaisi. Mi-
tään päätöksiä mahdollisesta seu-
rakuntien yhteisestä tunnuksesta 
ei ole vielä olemassa. 

Yhtymän vastuut ja 
seurakuntarajat selvitettävä
Kiimingin kirkkoherran Pauli 
Niemelän mielestä tulevan kevään 
aikana on selvittävä muun muas-

sa, muuttuvatko seurakuntien ra-
jat uuden Oulun syntyessä. 

– Ratkaistaviin kysymyksiin 
kuuluvat myös rahanjakomalli ja 
se, mitkä ovat tulevaisuudessa yh-
tymän tehtäviä ja mitkä palvelut 
kuuluvat taas seurakunnille.

Niemelä ei pitäisi mahdotto-
mana sitä, että joku seurakunnis-
ta erikoistuisi tulevaisuudessa esi-
merkiksi erityisnuorisotyöhön, 
erityisdiakoniaan tai oppilaitos-
työhön. 

Hän korostaa kuitenkin, et-
tä muitakin toimintamalleja kes-
kusteluissa on esillä.

Niemelä näkee yhtymän laajen-
tumisen mahdollisuutena kirkas-
taa seurakunnan perustehtävää.

– Toivon meidän osaavan hyö-
dyntää tulevat muutokset niin, 
että niiden jälkeen seurakun-
nan työntekijät pystyvät aiempaa 
enemmän laittamaan aikaansa 
seurakuntalaisten palvelemiseen.

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari sanoo olevan-
sa turvallisin mielin tulevaisuu-
den suhteen. Hän on kokenut, et-
tä laajentumiseen liittyviä kes-
kusteluja on käyty kunnioittavas-
sa hengessä.

RIITTA HIRVONEN   

Seurakuntayhtymän laajentumista 
käsitellään myös pääkirjoituksessa 
sivulla 2.
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Viime viikon kuvassa: 
Oulun tuomiokirkko

Kiitos kaikille osallistuneille. Ar-
vonnan voittaja on Eino Erkinaho, jo-
ka muistelee kirkkokonsertin paikka-
politiikkaa:

”Olin taas kerran kirkkokonsertis-
sa tuomiokirkossa. Istumapaikkani oli 
saarnastuolin alla ja edessäni istui kak-
si kanttoripoikaa. Kirkko oli täysi, ja lä-
hellämme sivuseinän pitkällä penkillä 
istuivat tuomiorovasti Arvi Seppänen puolisoineen vieressään 
kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaa puolisoineen. Po-
jista tuomiokirkossa toimivaa ujostutti: "Pitäiskö meidän antaa 
noille paikat?". Siihen oulujokinen virkaveli vastasi: "En minä 
ainakaan, minä olen kokoomuslainen.”

MARJO HÄKKINEN

Arvaa!
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

Sinappi sai kehuja ja sapiskaa
• Haluan kiittää lehdestä ja sen hyvistä 
jutuista. Varsinkin Sinapinsiemen-ko-
lumnit, joita toimittajanne Pekka Helin 
on kirjoittanut, ovat olleet ihanaa ja aja-
tuksia herättävää luettavaa. Samoin Sa-
nan aika on lempisivuni ja minusta olisi 
ihana jos kirjoitukset koottaisiin yhteen 
kirjaseksi vaikka vuoden lopussa ja myy-
täisiin sitä haluaville. Rahat voisi käyttää 
vaikka hyväntekeväisyyteen. 
• Olipa Pekka Helinin Sinappia-teksti ikä-
vää luettavaa joulupäivänä. Kyllä toimi-
tuksen harkintakyky oli pahasti pettä-
nyt joulunrauhaa ja joulunrakkautta ju-
listaessaan. Neljä aikuista (2 naista ja 2 
miestä) luki jutun ja kaikki olimme sa-
maa mieltä. Järkyttävää.

• Tuli tosi paha mieli kun luin Pekka He-
linin Sinappia-kirjoituksen siitä, miten 
hyviä ja reiluja miehet ovat ja miten pik-
kumaisia otuksia naiset ovat. Ehkä He-
lin on jotenkin pettynyt naisiin, se tieten-
kin oli vain hänen näkökantansa, mut-
ta oliko pakko julkaista noin tökerö kir-
joitusta joulun alla lehdessä? Emme me 
naiset ole porukassa yhtään huonompia 
kuin miehet. 

Palautetta postista ja romaneista
• Tuo Sirkku Kiannon viha maataloutta ja 
sikatuottajia vastaan ihmetyttää sekä är-
syttää. Sirkku vaan sikalaa pitämään niin 
saisi karusti huomata, ettei pystyisi itse-
kään yhtään sen paremmin sikoja pitä-
mään EU-Suomessa. Voisi käydä esimer-

kiksi Tanskassa vilkaisemassa kuinka ka-
ruja tehtaita ovat siellä sikalat.
• Joulunumeron romanien syrjintää kos-
keva artikkeli alkoi närästää todella. Toi-
mittajan kirjoittama juttu oli harvinai-
sen kritiikitön. Milloinkahan romanit al-
kavat tajuta, että suhtautuminen heihin 
muuttuu vasta kun he itsekin muuttuvat?
• Hyvät Sarita ja Allan! Jumala osoitti te-
oillaan, että kultillisen puhtauden vaa-
timukset liittyivät ainoastaan ihmisen 
omaan rajoittuneeseen ja Jumalasta ek-
syneeseen mieleen. Jumalan luoma ruu-
mis on hyvä. Kirkon alttari ei voi olla py-
hempi kuin Jumala itse, eikä ihmisen ko-
ti voi olla pyhempi kuin alttari.

Jeesus teki elämällään puhtaussää-
dökset kertakaikkisen tyhjiksi. Kristityn 

ei pidä niistä enää huolta kantaa. Kris-
titty romani voi muuttaa mihin tahan-
sa taloon. 

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Romanien pitäisi elää niin kuin muiden
Rauhan Tervehdyksessä 43/ 
2010 oli juttu romanien syrjin-
nästä. Kyllä heidän pitää katsoa 
peiliin onko heissä itsessään syy 
syrjintään. Miksi he eivät voi ol-
la kuten muutkin suomalaiset? 

Minkä vuoksi heidän nai-
sillaan pitää olla juhlapuku ar-
kenakin? Mitä työtä sellaisessa 
asussa voi tehdä? Arvaan, että 
he pukeutuvat noin siksi, että se 
suojaa heitä työltä. Kuka työn-

antaja ottaa tuollaista asua pitä-
vän töihin? 

Romanit keksivät kaikenlai-
sia sääntöjä, että kulttuuri sa-
noo sitä ja tätä. Luin lehdestä, 
että toinen mustalainen voi es-
tää toisen romanin paikkakun-
nalle tulon. Jos valkolainen al-
kaisi estää toista valkolaista, se 
olisi poliisiasia ja sakot tulisi. 

Sosiaalitoimiston pitäisi kiel-
tää romanipuku arkena, että he 

voivat mennä töihin. Olen jol-
lekin romanitytölle sanonut-
kin, että jättäisi sellaisen asun 
pois, ettei häntä halveksittai-
si ja hän pääsisi yhteiskunnas-
sa eteenpäin siinä kuin valko-
lainen. Toivon, että tähän asi-
aan tulee muutos romaninuor-
ten parhaaksi.

HELI AUNONEN
Oulu

Mitä silloin, mitä nyt?
Mielipidepalstoilla käyty kes-
kustelu Raamatusta sai allekir-
joittaneen pohtimaan sen tul-
kintaa. "Lukee kuin piru Raa-
mattua" -metodilla Raamatun 
saa sanomaan melkein mitä ta-
hansa. Otetaan teksti sieltä "...
Juudas meni pois ja hirttäytyi." 
(Matt.27:5) ja täältä "...Mene ja 
tee sinä samoin." ( Luuk.10:37).

"Hengessä ja totuudessa" 
saadut raamatuntulkinnat vai-
kuttavat usein kieli poskella ja 
aivot narikassa tehdyiltä. Toi-
saalta jotkut manipulaattorit 
ovelasti naamioivat oman mie-
likuvituksensa tuotteet hyväus-
koisia vakuuttavaksi hengen il-
moitukseksi. Satuilu on lievä il-
maus kuvaamaan näitä legen-
doja.

"Mitä silloin, mitä nyt?" 
-tulkintaperiaatteella pyritään 
selvittämään mitä kyseinen 
raamatunteksti aikoinaan tar-
koitti ja mitä annettavaa sillä 
on nykyajalle. Tällä systeemil-

lä voi saada jotain jär-
keä Raamatun ym-
märtämiseen, vaik-
kakin omat vaaran-
sa siinäkin on. Kun 
kovin revitään sivu-
ja Raamatusta, siitä 
ei jää jäljelle kuin ko-
meat kannet.

Esimerkiksi 1 Kor. 
16:20 Paavali kehottaa 
lukijoita tervehtimään toisi-
aan pyhällä suudelmalla. Tä-
män tekstin pikaisella tulkin-
nalla joku voi alkaa uskonnol-
lisissa tilaisuuksissa harjoittaa 
miesten ja naisten välisiä kie-
lisuudelmia. Pienellä tutkimi-
sella kuitenkin selviää, että ai-
kansa itämaisen tervehtimista-
van mukaan miehet suutelivat 
miehiä ja naiset naisia poskel-
le, otsaan, partaan, käsiin tai 
jalkoihin, mutta ei suulle. Jo-
ten tämän tekstin perusteella 
ei kannata haksahtaa mihin-
kään "kielarilahkoon".

Raamattu 
on ihmisten kirjoittama kirja-
kokoelma. Siksi siinä on tietysti 
kulttuurisidonnaisuutta. Mo-
net älykkäät ihmiset ovat kui-
tenkin vakuuttuneita, että Raa-
mattu on Korkeimman voiman 
inspiroima. Näin ollen, ja yleis-
sivistyksenkin kannalta, rehel-
linen Raamattuun tutustumi-
nen on hyvää ajankäyttöä.

JUHA HÄKKILÄ
koulutettu hieroja ja tanssiohjaaja

Oulu

Lähetä postia: 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
toimitus@rauhantervehdys.fi tai postitse 

PL 102, 90101 Oulu. Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.
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Kiroileva 
lintu kirkon 
pihapuussa? 
Oulussa loppiaisena karkuun 
päässyt kiroileva neitokakadu 
Sointu on yhä kadoksissa. Siitä 
on viimeksi tehty havainto He-
rukan Taskisenrannasta. Vii-
konloppuna julkaistun uutisen 
mukaan lintu visersi kirkon pi-
hapuussa ihmisanatomiaan liit-
tyviä alatyylisiä ilmauksia. Tas-
kisenranta kuuluu Tuiran seu-
rakunnan alueeseen.

Tuiran seurakunnassa on 
neljä kirkkoa. Kirkkoherra 
Hannu Ojalehdon tietoon ei 
ole tullut, minkä kirkon pihas-
sa kakadu on kiroillut. Jos min-
kään.

– Joskus nämä tarinat alka-
vat elää omaa elämäänsä, Oja-
lehto pohtii. Hän sanoo, ettei 
ole kuullut keneltäkään työn-
tekijältä tai tuttavaltaan asias-
ta, vaan on muiden tavoin ol-
lut verkossa julkaistun uutisen 
varassa.

Uskonnottomia 
yhä vähemmän
Maailman lähetys- ja uskonto-
tilasto vuodelta 2011 kertoo, et-
tä kristittyjä on maailman väes-
töstä 33 prosenttia.

Tilaston mukaan uskonnot-
tomien määrä vähenee tulevai-
suudessa. Se johtuu ensisijaises-
ti buddhalaisuuden, kristinus-
kon ja Kiinassa harjoitettavien 
uskontojen elpymisestä. 

Muslimeja maailman väes-
töstä on 1578,4 miljoonaa eli 
22,5 prosenttia.

Keholla voi 
ilmaista uskoa
Suomeen on perustettu kris-
tillistä tanssia tukeva yhdistys. 
Yhteiskristillisen yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää tans-
sin ja kehollisuuden käyttöä 
kristillisen uskon kokemisessa 
ja ilmaisemisessa.

Yhdistyksen puuhanaisen 
Hannele Tenhun mukaan toi-
minnan pääasia ei ole vain 
tanssin tukeminen, vaan se, et-
tä keholla voi ilmaista uskoa ja 
suhdetta Jumalaan monin eri 
tavoin.

Usko noitiin on vahvistu-
massa Ghanassa. Siitä on 
esimerkkinä eräs merkilli-
nen tapahtuma. Kuusi gha-

nalaista oli joulukuussa syyttees-
sä 72-vuotiaan naisen polttamisesta 
kuoliaaksi. Syytetyt olivat uskoneet, 
että nainen oli noita. Tapauksesta 
kertoo brittiläinen Guardian-lehti.

Eräässä toisessa noitatapauk-
sessa Ghanan lehdistö ilakoi van-
han naisen kustannuksella. Kylä-
läiset olivat ottaneet hänet kiinni 
ja väittivät, että nainen oli tippu-
nut taivaalta. Kiinniottajat väitti-
vät, että naiselta oli lentomatkal-
la loppunut polttoaine, noitakaa-
su. Nainen oli muka lentänyt noi-
tien kokouksesta ja kaasun loput-
tua viskautunut puun juureen.

Molemmissa tapauksissa vä-
häinenkin tieto dementiasta olisi 
kertonut kiinniottajille, että naiset 
olivat sairaita. He olivat kulkeneet 

paikkaan, jossa heidän ei pitänyt 
olla. He eivät myöskään osanneet 
selittää, mitä he oikein tekivät. 

Kuoliaaksi poltettu nainen,  
Ama Ahima, löydettiin erään ta-
lon makuuhuoneesta. Hän ei tun-
tenut ketään asukkaista. 

Pelastava 
sairaanhoitaja
Ahima oli noussut kuorma-autosta 
väärässä paikassa ja eksynyt. Ahima 
ei kyennyt kertomaan tapahtunees-
ta, jolloin vihamielinen väkijoukko 
oli kerääntynyt hänen ympärilleen  
kuulustelemaan häntä.

Yksi kuulustelijoista oli ”evan-
kelista”, jonka johdolla päätettiin, 
että nainen oli noita. Naisen päälle 
kaadettiin kerosiinia ja hänet sy-
tytettiin palamaan. 

Lähistöllä asuva sairaanhoitaja 
kuuli hälyn ja vei uhrin poliisilai-
tokselle, jonne teki myös rikosil-

moituksen. Poliisi kiidätti naisen 
sairaalaan, jossa hän kuoli.

Noituus kuuluu ghanalaiseen 
mytologiaan. Sen vuoksi vanho-
ja naisia kohdellaan julmasti ja ki-
dutetaan henkisesti. Puutteellinen 
tieto dementiasta johtaa siihen, et-
tä sairastuneita pidetään noitina.

Monet ghanalaiset tuntevat  
Raamattua puutteellisesti ja us-
kovat tarinat pirujen manaami-
sesta. Evankelista, joka haluaa, et-
tä häntä pelätään henkien manaa-
jana, on vahvoilla valitessaan uh-
rikseen vanhan naisen.Kun seura-
kunta uskoo, että nainen on noi-
ta, hänellä ei ole mitään mahdolli-
suuksia selvitä tilanteesta. Manaa-
misessa käytetään julmia ja bru-
taaleja keinoja.

Vanhat naiset 
ovat syntipukkeja 
Jotkut evankelistat uskottelevat 

ihmisille, että noidat ovat vas-
tuussa kaikesta pahasta. Van-
ha nainen on vastuussa, jos per-
heessä sattuu avioero. Vanha nai-
nen on vastuussa, jos työtön nuori 
mies muuttuu aloitekyvyttömäksi 
ja masentuu. 

Jos kuorma-auton kuljettaja ajaa 
yöllä humalassa kulkuvälineen-
sä mäsäksi, syy on tietenkin van-
han naisen. Nainen sokaisi kuljet-
tajan soihdulla ja sai hänet suistu-
maan kuorma-autoineen ojaan. Jo-
pa koululaisten epäonnistuminen 
kokeissa on noitien syytä.

Ghanassa on perustettu kol-
me leiriä vanhoille naisille, jot-
ka omaiset ovat hylänneet. Nai-
set olisivat todennäköisesti me-
nettäneet henkensä, jos hallitus 
ja erilaiset järjestöt eivät olisi suo-
jelleet heitä.

PEKKA HELIN

Vanhoja naisia poltetaan 
noitina Ghanassa

Maata kiertelemässä
w w w.sxc . hu

K i r ko n t i e d o t u ske skus  /  Ma r k ku P ih la ja

Cantell uskoo kirkon ykseyteen

Risto Cantell uskoo ekum-
eniaan eli kristittyjen vä-
lisen ykseyden saavutta-
miseen, Kristuksen kirkon 

näkyvän yhteyden toteutumi-
seen. Eläkkeelle kirkkohallituk-
sen ulkoasiain osaston johtajan 
tehtävästä vuodenvaihteesta siir-
tynyt Cantell uskoo myös, että jot-
kut kirkot saattavat jopa yhdistyä. 
Näkyvä ykseys tarkoittaa yksimie-
lisyyttä uskossa ja yhteisen ehtool-
lisen viettämistä sekä yhteistä to-
distusta Kristuksesta.

Monet epäilevät yhdistymisen 
toteutumista. Cantell vetoaa kui-
tenkin Jumalan Sanaan.

– Kristus itse on luvannut ru-
koilla oppilaidensa yhteyden puo-
lesta ja luvannut olla heidän kans-
saan maailman loppuun asti.

Cantell toteaa lisäksi, että mikä 
on ihmisille mahdotonta, on Ju-
malalle mahdollista. 

Cantellin mukaan suomalai-
nen ekumenia voi hyvin. Se on 
täysin eri tolalla kuin esimerkik-
si 50 vuotta  sitten.

Cantellin mukaan välit esimer-
kiksi vapaakirkkohin ovat hyvät, 
vaikka viime vuonna uutisoitiin, 
että vapaakirkot olisivat asetta-
massa tiettyjä Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon piispoja boi-
kottiin.

Hyvistä suhteista kertovat Can-
tellin mukaan esimerkiksi se, että 
Suomen metodistikirkko ja Suo-
men luterilainen kirkko allekir-
joittivat joulukuussa yhteistyö-
sopimuksen, joka muun muas-

sa mahdollistaa ehtoollisyhtey-
den kirkkojen välillä. Baptistien 
kanssa oppikeskustelut ovat par-
haillaan käynnissä. Helluntailais-
ten kanssa ne on jo käyty 1980-lu-
vulla.

Vuosi sitten Suomen 
helluntaikirkko liittyi 
Suomen ekumeeni-
sen neuvoston SENin 
tarkkailijajäsenek-
si, joka on Cantellin 
mukaan poikkeuk-
sellista, sillä useim-
mat maailman hellun-
tailaiskirkot suhtautuvat 
kriittisesti ekumeniaan.

Suomen ekumeenisen neuvos-
ton jäsenet toimivat yhdessä uu-
den uskonnonvapauslain laatimi-
sen yhteydessä. Hyvästä henges-
tä kertoo Cantellin mukaan myös 
se, että neuvoston puheenjohtaja 
on katolisen kirkon piispa Teemu 
Sippo ja pääsihteeri ortodoksi-isä 
Heikki Huttunen. Tämä on mer-
kittävää, koska Suomen evankelis-
luterilainen kirkko on jättiläinen 
muihin neuvoston suomalaisiin 
jäseniin verrattuna.

Mitä on 
jäänyt käteen?
Sivullisesta saattaa kuitenkin tun-
tua, että Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon ja Suomen vapaa-
kirkkojen välillä ei ole saavutet-
tu edellä mainittujen saavutusten 
lisäksi muita konkreettisia eku-
meenisia edistysaskeleita.

Cantellin mukaan esimerkiksi 
yhteistyösopimukset ovat kuiten-
kin vain jäävuoren huippu.

– Tunnemme paremmin toi-
semme ja ennakkoluulot ovat vä-
hentyneet. Lisäksi puhumme asi-
oista asiallisemmin kuin aikai-
semmin. Silti Suomen luterilai-
nen kirkko ei ole luovuttanut mi-
tään luovuttamatonta. Esimerkik-
si kastekäsityksemme on erilainen 
kuin helluntailaisten, mutta nyt 
ymmärrämme toistemme kanto-
ja paremmin.

Anglikaanien kanssa saavu-
tettiin läpimurto Porvoon julis-
tuksessa ja yhteisessä julkilausu-
massa vuonna 1992. Pohjoismai-
den ja Baltian luterilaisten sekä 
Britannian ja Irlannin anglikaa-
nisten kirkkojen kesken sovittiin 
muun muassa ehtoollisyhteydestä 

ja läheisistä kirkollisista yhteyksis-
tä. Toisten kirkkojen jäsenet ovat 
kuin omia jäseniä.

Katolinen kirkko 
ei luovu kannoistaan
Monia suomalaisia ärsyttää se, et-
tä roomalaiskatolinen kirkko ja 
ortodoksinen kirkko eivät pidä 
Suomen evankelis-luterilaista täy-
sin oikeana kirkkona. Katolisten 
käsitys on, että luterilainen kirk-
ko on kirkollinen yhteisö. Cantell 
korostaa kuitenkin voimakkaasti, 
että katolinen kirkko opettaa, et-
tä pelastus on mahdollinen myös 
näissä ”kirkollisissa yhteisöissä”.

Katoliset ja ortodoksit eivät 
myöskään pidä luterilaisen kirkon 
pappeja oikeina pappeina. Käsitys 
ei ole muuttunut, vaikka vuonna 
1999 luterilainen maailmanliitto 
ja roomalaiskatolinen kirkko hy-
väksyivät ja allekirjoittivat yhtei-
sen julistuksen vanhurskautta-
misopista. Pian sopimuksen jäl-
keen selvisi, että katolinen kirk-
ko ei vieläkään pitänyt luterilai-
sia kirkkona eikä pappeja oikeina 
pappeja. 

Yhteinen julistus ei Cantellin 
mukaan merkitse vielä täyttää yh-
teyttä roomalaiskatolisen kirkon 
ja luterilaisten kirkkojen välillä. 
Yhteinen ehtoollinen on edelleen 
tavoitteena.

– Tästä asiasta keskustellaan 
ekumeniassa vielä pitkään, Can-
tell sanoo.

PEKKA HELIN

Risto Cantell
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Muut seurakunnat

Yhdistykset

www.rauhantervehdys.fi

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä seura-

kuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 

Jäsenmäärä on noin 111 000. Päätoimisia 

työntekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 
määräaikainen

LÄHETYSSIHTEERIN 
VIRKA

ajalle 1.1.2011–30.6.2012, sijoituspaikkana 
Oulujoen seurakunta

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 
määräaikainen

TOIMISTONHOITAJAN 
TYÖSUHDE

ajalle 1.3.2011–31.12.2012, sijoituspaikkana 
kiinteistöpalvelut

Hakuilmoitukset ovat konaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat

Hakuaika päättyy 20.1.2011 klo 15.

Paikkoja avoinna

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 16.1. klo 15.00 Montin-sali, Kiiminki, 
su 16.1. klo 15.00 Karjasillan kirkko, Oulu, su 16.1. klo 18.30 keskustan 
seurakuntakoti, Kirkkotie 11, Kempele, ke 19.1. klo 19.00 seurakuntatalo, 
Rantsila.
Luento: ti 18.1. klo 18.00 Esko Laukkasen luento aiheesta ”Miten körttiläi-
syys tuli näille seuduille” Ouluopiston tiloissa.

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
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Matalan kynnyksen 
illat Heinätorin seurakunta-

kodilla tiistaisin klo 18–19.30, 18.1. 
Natanaelin epäilyt, Rallu Kemppai-
nen. 25.1. Poliittinen Simon 1.2. 
Täysin pieleen mennyt Juudas 8.2. 
Pakanain apostoli Paavali. Raahe 
Maakunnallinen solukoulutus Jo- 
hanna Sandberg kouluttaa Raahes- 
sa 21.–22.1.2011 kaikkia tavoitta-
vaan työhön halukkaita. Ohjelma 
nettisivulla www.ppkl.sekl.fi, Ilmoit-
tautuminen välttämätön ruokailun 
järjestämiseksi. Oulusta lähtee 
yhteisiä kyytejä: ota yhteyttä toi-
mistoon tai Rallu Kemppaiseen.

• Su 16.1. klo 15.00 Hyvää Sanomaa 
 Seppo Penttala
• Ti 18.1. klo 18.00 Rukouskokous 
 Kirsti Penttala.
 Siunattua Vuotta 2011.

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Ilmoitustilaus Rauhan tervehdykseen 13.1.2011 
Yhdistysten tapahtumailmoituspalstalle 
mv 1 palsta x n. 65 mm. 
 
Tilaaja/maksaja: 
Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 
Luokotie 4 
90530 Oulu 
 
ilmoittaja: Tapio Pokka 
 
 
 

  
 

Oppilashaku 2011–12 
 

Uusia oppilaita otetaan      
esikouluun ja perusopetuksen 
luokille 1-8, myös lähikunnista. 
Muutamia paikkoja vapaana myös 

kristillisessä päiväkodissamme. 
 




To 20.1 ja 27.1. klo 18.00 

koululla, Luokotie 4 (Välivainio) 
 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan! 
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

To 13.1. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. Pe 14.1. klo 19 Nuortenilta, 
Raitalantie 3. Su 16.1. klo 16.30 Py-
häkoulu, klo 17 Seurat Heikki Kontio. 
Tervetuloa!

Tänään opiskelija-& NA-ilta 
klo 19. Kalevi Silvola: Profeetta 
Elia. Seurat su 16.1. klo 15. 
Martti Peräaho, Pekka Siljander. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Matt. 11:28 ”Tulkaa minun luokseni, 
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon.” La sapattina 
15.1.2011 jumalanpalvelus klo 11 Raa-
mattutunnin aiheena: Raamattu ja stres-
si, puhujana pastori Juha Mikkonen sekä 

lastenkirkko. La sapattina 22.1. klo 11 Raamattutunnin aiheena: Raamattu ja ihmis-
suhteet, puhujana Marko Huurre sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 Aamurukous-
piiri, Raamattu ja inhimilliset tunteet. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi 
 08 530 3953

www.ohsrk.fi

Pe 14.1. klo 18 Liftjr-ilta. Pe 14.1. klo 20 LIFT, 
Eero Pokela, Joni Ruokamo, Susu Ainesmaa. 
Su 16.1. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Elvi 
ja Pauli Runolinna, Markku Tossavainen, Mara-
natha. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 16.1. 
klo 17 Church@78, international service, com-

munion, Luke Barbes, Neil Berry, Leena & Maiju. Ke 19.1. klo 19 Sana ja ru-
kous, ehtoollinen, Aila Pyörälä, Pasi Markkanen. To 20.1. klo 12 Päiväpiiri. 
TERVETULOA!

Su 16.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 17.1. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Su 23.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu 
klo 11.00. Ma 24.1. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

To 13.1. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, God`s 
Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: Kuka on kristitty. 
Pe 14.1. klo 18 Varkki-ilta. Su 16.1. klo 11 Aamu-

kirkko, Janne Turpeinen. Ti 18.1. klo 13 Päiväpiiri. Ke 19.1. klo 18 Nuortenilta, Sini 
Niemelä. To 30.12. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Pauli Pyhtinen. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Palveluja tarjotaan
Rauhan 

Tervehdys 
-lehden 

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Su 16.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS 
Simo Pitkänen

Ke 19.1. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 
helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Minä ja  
ystäväni Liisa

Kaksi viikkoa sitten koin oudon tapahtuman. 
Kaipa se oli johdatusta. Tapasin silloin uu-
simman ystäväni. Hänen nimensä on Lii-
sa ja hän on 83-vuotias. Kohtasimme, kun 

hän pyysi apuani.
Olin kävelemässä keskustassa, kun huomasin 

harmaahapsisen naisen erään kerrostalon portil-
la. Hän seisoi tutisevilla jaloillaan, kassi kädessään 
ja pyysi minua antamaan tukea. Ajattelin, että täs-
sä on mahdollisuus tehdä päivän hyvä työ. Seuraa-
vaksi kävelimmekin jo kohti lähikauppaa. Sinne 
hän oli ollut menossa, mutta viikon mittaisen sai-
rastelun heikentämänä matka oli hyytynyt kotipi-
halle. Kauppaan oli kuitenkin päästävä, sillä ruo-
kakaapissa ei ollut enää mitään. Pyhätkin painoi-
vat päälle.

Kävimme kaupassa ja keräsimme yhdessä ko-
riin kaiken mitä ostoslistalla oli. Ja koska mieli te-
ki, valittiin hieman herkkuakin siihen päälle. Jol-
lainhan sitä on saatava voimat takaisin sairastami-
sen jälkeen. Liisa kiitteli minua kovasti, kun lupa-
sin saattaa hänet myös takaisin kotiin. Mitäs tuos-
ta, eihän nyt lomalla voi olla niin kiire, että jättäi-
si auttamisen puolitiehen. Turhahan sitä on tak-
siakaan tilata muutaman sadan metrin matkalle. 

Juttelimme niitä näitä kävellessämme. Kertoilin 
itsestäni ja siitä, että olin menossa samana päivä-
nä kahville opiskeluaikaisen ystäväni kanssa. Hän 
kertoi myös itsestään. Hänellä oli kuulemma sydä-
men vajaatoiminta, mutta ei lähisukulaisia. Välil-
lä ihailimme kukkakaupan ikkunaa. Uusi ystävä-
ni tunnisti kukkalajikkeet paljon paremmin kuin 
minä.

Kotitalonsa pihalla Liisa kertoi, kuinka onnelli-
nen hän on siitä, että taloon on rakennettu muuta-
ma vuosi sitten hissi. Ilman sitä ulkona käymises-
tä ei tulisi mitään. 

Asunnossa nostelimme tavarat kassista ja esit-
täydyimme virallisesti toisillemme. Katselimme 
ikkunasta maisemia ja näytin, missä työpaikkani 
sijaitsee. Kerroin, että jos avaisin työhuoneeni ik-
kunan, voisin joskus vilkuttaa Liisalle. Sepä vasta 
olisi hauskaa, tuumasimme. 

Sen varmasti teenkin, viimeistään sitten kun 
kevätaurinko lämmittää kivitalon seiniä. Sovim-
me, että voisin aina välillä pistäytyä Liisan luona 
kylässä. Ihan milloin vaan ehdit, totesi Liisa. 

Ja kyllähän sitä nyt aina sen verran ehtii. Yh-
den kerran olen jo käynytkin. Silloin joimme pul-
lakahvit ja kävimme kaupassa. Se alkaa olla jo yh-
teinen perinteemme. 

Terveiset Liisalle, tulen taas tänään käymään!

ELSI SALOVAARA

23-vuotias Saara Tuome-
la on iloinen siitä, että 
hänen tekemänsä kan-

sikuva voitti kilpailun. Rauhan 
Tervehdyksen joululehden kansi 
oli Saaralle ensimmäinen lehdes-
sä julkaistu työ.

– On aina ihanaa, kun saan 
kuulla ihmisten pitäneen maala-
uksestani, Saara hymyilee.

– Olin joulun alla miettinyt, 
että olisi mukava maalata jotakin 
jouluevankeliumiin liittyen. Mi-
nulla oli kuitenkin muita tilattu-
ja maalauksia kesken, enkä viitsi-
nyt käyttää aikaa omaksi huviksi 
maalaamiseen. Kun minulle sitten 
ehdotettiin kansikuvan tekemistä, 
tartuin innolla siveltimeen, Saara 
kertoo.

Saaran muihin töihin on kuu-
lunut muun muassa paperiteatte-
ria ja taulutilauksia. Nuori nainen 
kertoo löytäneensä oman tyylinsä 
vasta vähän aikaa sitten.

– Nautin kovasti sadunomais-
ten kuvien maalaamisesta. Yksi 
pitkän tähtäimen haaveeni on teh-
dä oma lastenkirja, Saara kuvailee.

Äitinä 
ja opettajana
Jouluisen kansikuvan teema 
nousi myös Saaralle ajankohtai-
sesta tilanteesta. Saaran ja hänen 
miehensä Dimitrin perheeseen 
syntyi vuodenvaihteessa tyttö-
vauva. Pariskunnalla oli jo en-
tuudestaan reilun vuoden ikäi-
nen tytär Veera.

Nyt Saara rauhoittaa aikaa äi-
tiyslomalle, mutta sen jälkeen 

häntä odottavat kuvataidekasva-
tuksen opinnot Lapin yliopistos-
sa. Hänestä on tulossa kuvaama-
taidon opettaja.

Monella alalla lahjakas Saara 
on harkinnut myös muita aloja.

– Olen lapsuudesta asti piirtä-
nyt, maalannut, lukenut ja laula-
nut. Etenkin laulaminen on nous-
sut lukioajan laulutuntien myö-
tä rakkaaksi harrastukseksi. Siksi 
myös laulunopettajan ammatti on 
alkanut kiinnostaa yhä enemmän.

Vaikka Saara toivoo valmis-
tuvansa opettajaksi lähitulevai-
suudessa, perhe-elämän kannal-

ta ihanteellisinta olisi maalata ti-
laustöitä.

– Haluaisin olla lasten kanssa 
kotona mahdollisimman pitkään, 
Saara selittää.

– Jos tilaustöitä riittää, voisi 
mieheni jäädä opiskelujensa ohel-
la koti-isäksi, kun minä maalaisin 
kokopäiväisesti. Näin saisimme 
olla koko perhe kotona yhdessä.

KAISA ANTTILA

Saara maalaa 
satumaisia kuvia

Edellisessä Rauhan Terveh-
dyksen numerossa julkistet-
tiin kansikuvakilpailu. Lu-
kijoilla oli tammikuun 10. 

päivään asti mahdollisuus äänes-
tää suosikkikuvansa lehden edelli-
sen vuoden kansikuvien joukosta.

Voittajakanneksi nousi joulu-
lehden kaunis kuva Jeesus-lapsesta 
Marian ja Joosefin hoivassa. Ku-
van takana on lehden uusi avusta-
ja, kuvataidekasvatuksen opiske-
lija Saara Tuomela. Herkkä akva-
rellityö voitti kilpailun ylivoimai-
sesti keräten yli puolet äänistä.

Äänestäjiä kosketti ennen kaik-
kea kuvan sanoma.

Lukijat kuvasivat kannen he-
rättämiä ajatuksia muun muassa 
seuraavin sanoin:

Kuva joulun 
ihmeestä 
kosketti

– Herkkä maalaus tuo jouluyön 
tunnelman kotiin. Se muistuttaa, 
että tärkein jokapäiväinen tehtä-
vämme on rakastaminen.

– Kansi välittää aidon joulun 
sanomaa, rauhaa ja rakkautta.

Kilpailun toiselle sijalle nousi 
lehden numero 19 kansikuva, jossa 
senioripariskunta hymyilee aurin-
koisesti. Kuvan on ottanut Jaani 
Föhr. Jutussa toimittaja etsi rak-
kautta kaupungista.

– Kansikuva kosketti, koska it-
sellä uusi-vanhana pariskunta-
na on samantapainen haku ollut 
päällä! Löysimme toisemme netin 
kautta kristilliseltä deittipalstalta 
vuonna 2009. Vanhanakin voi on-
nistaa, eräs lukija kertoo.

KAISA ANTTILA

2.
K

aisa A
n

ttila

1.

Saara Tuomela ja reilun vuoden ikäinen Veera tykkäävät maalata myös yhdessä.
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Myytävänä

Tilaa tai osta lehtipisteestä.
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Jo 70 000 lukijaa.
www.askellehti.fi 

MYYTÄVÄNÄ LUMIJOEN PAPPILA
Hyväkuntoinen 
asuinrakennus 
250 m2, rv. 1903, 
peruskorjattu 1996, 
lautaverhoiltu hirsi, 
öljylämmitys, talous-
rakennus, aitta ja maa- 
kellari. Maa-alue 
yhteensä 1,35 ha.

Ostotarjoukset 
suljetussa kuoressa 

31.1.2011 klo 14 mennessä Lumijoen seurakunnan kirkkoher-
ranvirastoon, Toukolantie 3, 91980 Lumijoki. Kuoreen merkintä 
”PAPPILA”. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä 
tai hylätä annetut tarjoukset. Pappila on nähtävillä jokaisena 
lauantaina tammikuussa 8.1. alkaen klo 14-16 sekä sopimuksen 
mukaan puh 045 236 9094, os. Kankaanpääntie 84.

Tuiran seurakunta aloittaa 
aamupalan tarjoamisen 
työttömille sekä muille 
vähävaraisille. Aamiaista 

on tarjolla Pyhän Tuomaan kir-
kolla Puolivälinkankaalla maa-
nantaisin kello 10–11. Aamiaisen 
hinta on 1 euro. Lisäksi Pyhän 
Luukkaan kappelilla Linnan-
maalla aletaan järjestää työttö-
mien lounaita joka toinen per-
jantai, ensimmäisen kerran 21. 
tammikuuta.

Aamupalaa järjestävän diako-
ni Sami Riipisen mielestä ruoka-
palvelu on mukavan konkreetti-
nen ja usein paras tapa auttaa tar-

Aamiaista 
vähävaraisille

vitsevia. Tarvetta edulliselle ruo-
alle on, sillä esimerkiksi Rajaky-
lässä järjestettävissä lounasruo-
kailuissa asiakkaita on käynyt 
reilusti. Seurakuntien lisäksi esi-
merkiksi asukastuvat tarjoilevat 
lounasta, mutta sen hinta saattaa 
työttömälle tai muuten vaikeas-
sa tilanteessa olevalle liian kallis. 

Pyhän Tuomaan kirkon ja 
Pyhän Luukkaan kappelin li-
säksi vähävaraisille tarjotaan 
ruokaa Rajakylän seurakunta-
kodilla torstaisin kello 12 se-
kä keskustassa Öbergin talossa 
keskiviikkoisin kello 11–13. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

Haluatko nähdä kasapäin 
vuosisatoja vanhoja suo-
malaisia Raamattuja, joita 
kirkkokansa hartaasti luki 

kauan sitten? 
Teokset ovat katseltavissa Ou-

lunsalon kirjastossa, jossa on seu-
rakunnan satavuotisjuhlanäyttely. 

Näyttelyssä on esillä muutakin 
kuin Raamattuja. Siellä voi näh-
dä muun muassa vanhan valoku-
van, jossa hieman pelottava Oulun 
piispa Hannes Leinonen on teke-
mässä Oulunsalon seurakunnassa 
piispantarkastusta. 

Samassa kuvassa on Haukipu-
taan myöhempi kirkkoherra Timo 
Holma parhaissa voimissaan.

Vaikka valokuvissa on katsot-
tu pitkälle menneeseen, useim-
mat niistä kertovat 2000-luvusta, 
selvittää Oulunsalon kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma. Valokuvissa 
vihitään, päästään ripille ja pistäy-
dytään vapaaehtoistoiminnan pa-
rissa leirikeskuksessa.

Näyttelyssä on myös maalauk-
sia ja Joonas Vähäsöyringin Juu-
ret-veistoksen pienoismalli. Vähä-
söyringin veistosidea voitti seura-
kunnan järjestämän taidekilpai-
lun. Juuret tullaan asettaman seu-
rakunnan toimitalon eteen.

 Tammikuun ajan esillä olevan 
juhlanäyttelyn on rakentanut seu-
rakunnan taidetiimi, jonka pu-
heenjohtajana on kirkkoneuvos-
ton jäsen Maarit Leskelä. Tiimin 
muita jäseniä ovat muun muassa 

Oulunsalon seurakunnan 
juhlavuosi alkoi näyttelyllä

Oulunsalon entinen kirkkoher-
ra Pekka Kinnunen ja kulttuuri-
tuottaja Kylli Marttila Oulunsa-
lon kulttuuri-instituutista.

Satavuotisjuhla 
kynttilänpäivänä
Helmikuun 6. päivänä, kynttilän-
päivänä, pidetään seurakunnan 
varsinainen satavuotisjuhla. Päi-
vä alkaa kirkossa jumalanpalve-
luksella. 

Illan pääjuhlassa kello 18 pu-
huu emeritus arkkipiispa Jukka 
Paarma. Juhla on kaikille avoin.

Kynttilänpäivänä 2012 Oulun-
salon kirkko täyttää 120 vuotta. 

Kortesluoma muistuttaa, että 
Oulunsalossa on ollut kirkollista 
toimintaa jo ennen seurakunnan 
perustamista. Hän arvelee, että 
kirkollisen toiminnan juuret ylet-

tyvät ainakin 1400-luvulle katoli-
seen aikaan.

Kortesluoma kertoo, että juh-
lavuoden tapahtumat nivelletään 
seurakunnan normaaliin perustoi-
mintaan, sillä muuhun ei ole varaa. 

Tästä huolimatta juhlavuo-
denohjelma on tehty kunnianhi-
moisesti.

Juhlavuotta ei Kortesluoman 
mukaan ole järjestetty siksi, et-
tä Oulunsalon seurakunnasta tu-
lee vuoden 2013 alusta yksi Ou-
lun seurakuntayhtymän seura-
kunnista. Juhlavuotta ryhdyttiin 
järjestämään ennen kuin seura-
kuntayhtymän laajeneminen oli 
ajankohtaista.

Kyse ei ole siis seurakunnan 
joutsenlaulusta. 

PEKKA HELIN

Juhlakirjaa ja avoimia ovia 

•  Seurakunnan juhlakirja tulee painosta viimeistään helmikuussa.
•  Vanhan musiikin konsertti järjestetään tammikuun lopussa.
•  Virsirunoilija Niilo Rauhala on mukana virsi-illassa helmikuussa.
•  Seurakunta järjestää pilkkikisan ja pääsiäisnäytelmän. 
•  Heinäkuussa pappilassa järjestetään kesäjuhlat. 
•  Seurakuntaan palkataan kesätyöntekijä, jonka ansiosta kirkko 

voi olla heinä- ja elokuussa auki matkailijoita varten. Kirkko myös 
maalataan kesällä.

•  Rauhanyhdistyksillä on elokuussa avoimet ovet. 
•  Lokakuussa vietetään veteraanipäivää tavallista 

perusteellisemmin. 
•  Syksyllä järjestetään lähetysnäyttely.

Ku va t :  Re e t t a  J ä r ve n p ää

Kirkkoherra Tapio Kortesluoma 
esittelee näyttelyä.
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•  Yleistä teologiaa voi opiskella Oulussa avoimen yliopiston tai 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta perus- ja aineopintojen 

verran eli kandintutkielmaan asti.  

•  Kurssit ovat avoimia kaikille, ja maksullisia. Avoimen yliopiston 

opetukseen sisältyvät luennot pidetään iltaisin ja viikonloppuisin 

Oulun yliopistossa, kun taas  kesäyliopiston kurssit järjestetään 

verkko-opetuksena. Molempien tentit suoritetaan Oulun 

yliopiston tiloissa.

•  Aineenopettajaksi opiskeleville yleisen teologian perus- ja 

aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden opettaa uskontoa 

lukiotasolla asti.

•  Teologian opiskeleminen pidemmälle on mahdollista vain 

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsinkielellä Åbo 

Akademissa.

Kolme jatkosuuntaa

Oulun avoimessa 
yliopistossa järjestetään 
joka vuosi teologian 
perusopinnot. 
Haastattelimme 
kahta eri-ikäistä 
teologianopiskelijaa, 
jotka kertoivat miksi 
opiskelevat teologiaa.

Opiskelijoille eksegetii-
kasta eli raamatuntutki-
muksesta luennoinut Ni-
ko Huttunen Helsingin 

yliopiston teologian laitokselta on 
kehitellyt teoriaa siitä, ketkä opis-
kelevat teologiaa avoimessa yli-
opistossa.

Teorian mukaan opiskelijat ja-
kaantuvat kolmeen ryhmään: on 
niitä, jotka aikovat jatkaa suorit-
taakseen koko teologian tutkinnon, 
uskonnonopettajan pätevyyttä ha-
kevia ja teologiaa pelkästä mielen-
kiinnosta opiskelevia. 

Haastateltaviksi lupautuneet 
opiskelijat vahvistavat Huttusen 
näkemystä.

Raahesta kotoisin oleva 24-vuo-
tias Maija Väliahde opiskelee Ou-
lussa luokanopettajaksi kansain-

välisellä linjalla. Hän opiskelee 
teologiaa osittain uskonnonopet-
tajan pätevyyden saamiseksi. Ka-
lajoella asuva 71-vuotias Reijo Sii-
pola puolestaan on jo eläkkeellä 
toimitusjohtajan tehtävistä. Hä-
nen opiskeluintonsa taustalla on 
pääasiassa oma mielenkiinto.

Oma vakaumus 
taustalla
Molemmilla opiskeluintoon on 
vaikuttanut myös vakaumus. 

– Olen ollut uskossa koko elä-
mäni, Maija aloittaa. Hänellä on 
myös muita näkökulmia uskon-
non tärkeyteen. 

– Uskonto on kuitenkin aika iso 
osa jokaisen elämää, uskoi sitten 
itse tai ei.

Maijalla teologian opiskelu 
liittyy hänen opintoihinsa muu-
tenkin kuin uskonnonopetuksen 
kautta. Kansainvälisessä opetta-
jakoulutuksessa käydään läpi mo-
nikulttuurisen kouluympäristön 
tuomia haasteita. Tähän liittyy 
myös monia eri uskontoja edus-
tavien oppilaiden ja vanhempien 
kanssa työskentely.

Myös Reijolla on vakaumus. 
– Olen ollut puolet elämästäni 

uskovainen. 

Reijo kertoo toimineensa mo-
nissa seurakunnan tehtävissä vuo-
sien mittaan, ja hän on nykyään 
Kalajoen helluntaiseurakunnan 
vanhimmistossa.

Aiemmin Reijo opiskeli filoso-
fiaa avoimessa yliopistossa, ja teki 
myös gradun Jyväskylän yliopis-
tossa. 

– Oikeastaan poikani sai minut 
yllytettyä opiskelemaan. Oltiinko-
han me oltu muutenkin filosofeja 
ennen sitä, Reijo pohtii. 

– Filosofiassa käytiin perim-
mäisiä kysymyksiä läpi. Lähinnä 
sen takia minä olen tässä. Ajatte-
lin, että jumaluusoppi voisi tarjo-
ta syventävää tietoa tällä alueella. 
Teologia oli luonnollinen jatko fi-
losofian opiskelulle.

Tietoa, 
ei opetusta
Reijoa harmitti kurssin painottu-
minen tieteelliseen näkökulmaan, 
kun taas hengellinen sanoma oli 
taka-alalla. Tunnustukseton ope-
tus ei ole hänen mielestänsä teolo-
giaa lainkaan, vaan pikemminkin 
historiatiedettä. 

– Luonnollinen ihminen ei ota 
vastaan sitä, mikä Jumalan Hen-
gen on; sillä se on hänelle hullu-

tus, Reijo siteeraa Paavalia. Kurs-
sin tietosisältöön hän on kuiten-
kin tyytyväinen.

Maija sen sijaan pohtii tieteelli-
sen näkökulman olevan ominaista 
yliopisto-opetukselle. 

– Ajattelin kurssin aikana myös 
opettajan näkökulmaa. Uskon-
nontunnilla ei voi sanoa jonkin 
asian olevan totta, vaan vain että 
jotkut ihmiset uskovat näin. 

Maijan mielestä kulttuurien 
kanssakäymistä edistäisi eri us-

Teologian opiskelu on mahdollista kaikille

Kotiläksynä kirkkoisiä ja psalmeja
kontojen käsitteleminen samalta 
viivalta.

Jatkossa Maija aikoo opiskella 
teologiaa niin pitkälle kuin Ou-
lussa on mahdollista. Hän saattaa 
myös pyrkiä tulevaisuudessa Hel-
singin teologiseen tiedekuntaan. 
Myös Reijo sanoo jatkavansa teo-
logian opintoja. 

– Vaikka eihän sitä aina tiedä 
mitä tässä tapahtuu.

TIMO TAKALO

Maija Väliahde ja Reijo Siipola opiskelevat teologiaa omaksi huvikseen.

Jaan i  F ö h r
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Oulu-opistossa järjeste-
tään talven aikana viisi-
osainen luentosarja he-
rännäisyydestä eli kört-

tiläisyydestä Oulun seudulla. Lu-
entosarja liittyy ensi kesän herät-
täjäjuhliin, jotka järjestetään Ou-
lussa ensi heinäkuussa. Herättäjä-
juhliin odotetaan noin 30 000 kä-
vijää. Juhlat ovat järjestyksessään 
117. ja neljännet Oulussa.

Oulu ei ole perinteisesti vahvaa 
herännäisyyden aluetta, minkä 
takia luentosarjalla pyritään avaa-
maan oululaisille, mistä körttiläi-
syydessä on kysymys. Luentojen 
aiheena ovat muun muassa kört-
tiläisyyden tulo Oulun seuduille 
sekä Siionin virret, jotka ovat vah-
va osa herännäisyyttä. Luennoit-
sijoina on herännäisyyden asian-
tuntijoita Oulun seudulta.

Luennot pidetään tiistaisin kel-
lo 18 Oulu-Opistossa, joka löytyy 

Madetojan musiikkilukion tiloista 
osoitteesta Suvantokatu 1. 

Opiston tiloissa järjestettävät 
luennot pidetään 18. tammikuu-
ta, 1. maaliskuuta, 5. huhtikuuta ja 
3. toukokuuta. Yksi luento kestää 
noin puolitoista tuntia ja jokaisen 
luennon aikana lauletaan Siionin 
virsi. Ensimmäinen luennon ai-
heena on körttiläisyyden tulo Ou-
lun seuduille.

Luentosarjassa on yksi poikke-
us. Se on Siionin virsiä koskeva lu-
ento, joka pidetään poikkeuksel-
lisesti sunnuntaina 13. helmikuu-
ta kello 13 Oulun tuomiokirkossa. 
Siihen osallistuu useita Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaan Siionin vir-

siä laulavia kuoroja. Siionin virsi-
en juhlasunnuntain kunniaksi jär-
jestetään siis sekä luento että kon-
sertti samaan aikaan.

Luennot ovat maksuttomia ja 
kaikki kiinnostuneet ovat terve-
tulleita kuuntelemaan. Luentosar-
jan järjestää Herättäjä-Yhdistys ja 
Oulun seurakuntayhtymä yhteis-
työssä Oulu-Opiston kanssa. Lu-
entosarjan lisäksi herännäisyyteen 
voi tutustua paikallisosastojen jär-
jestämissä seuroissa. Seurakalen-
teri ja yhteystiedot löytyvät Herät-
täjä-Yhdistyksen Pohjois-Suomen 
aluesivuilta.

RAUHAN TERVEHDYS

Herättäjäjuhlia pohjustetaan 
luentosarjalla Oulussa

Viisi näkökulmaa körttiläisyyteen

Ti 18.1.  klo 18 Miten körttiläisyys tuli näille seuduille?

 Luennoitsija: Esko Laukkanen

 Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1

Su 13.2.  klo 13 Siionin virsissä kuuluvat herännäisyyden sydänäänet 

 (Siionin virsien juhlasunnuntai)

 Luennoitsija: Markku Kilpiö

 Paikka: Oulun tuomiokirkko, Kirkkokatu

Ti 1.3.  klo 18 Seppä Jaakko Högmanin perintö

 Luennoitsija: Toivo Hyyryläinen

 Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1

Ti 5.4.  klo 18 Koskimies – ensimmäinen körttiläinen Oulun 

 piispanistuimella

 Luennoitsija: Olavi Rimpiläinen

 Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1

Ti 3.5.  klo 18 Oulun seudun herännäisyys ja Hengellinen Kuukauslehti

 Luennoitsija: Niilo Pesonen

 Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 16.1. klo 9.55–
12.00 Oulun seurakuntien alue-
lähetys. Klo 10 messu Oulujoen 
kirkosta. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, ja avustaa Antti Leske-
lä. Kanttorina on Sanna Leppä-
niemi. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Marja Raati-
kainen kertoo Kaanaan häistä. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa haastatellaan Vir-
tuaalikirkon kehittäjää Ilmari 
Mäenpäätä. Virtuaalikirkko on 
säilyttänyt suosionsa Oulussa ja 
palvelu laajenee myös Turkuun. 

Ohjelma on kuultavissa osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/kurkistuskirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.toi-
vonpaiva.fi
Ke 19.1. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Säveltäjä Ilmari Mäen-
pään kolumni.
To 20.1. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Kanttori Raimo Paa-
so kertoo, millainen on hänen 
unelmiensa kirkko.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 16.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Marja Raati-
kainen kertoo Kaanaan häistä.
Su 16.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 16.1. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja avustaa
Anna-Mari Heikkinen. Kantto-
reina ovat Raimo Paaso ja Hen-
na-Mari Sivula.

Palautteet ohjelmista:
Oulun seurakuntayhtymä / 
Radiostudio, PL 122, 
90101 Oulu, p. 044 316 1563
(ma-pe), sähköposti: 
radiostudio.oulu@evl.fi 
Ohjelmatiedot: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio 

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Messu su 16.1. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, avus-
taa Jaakko Tuisku ja Arvo Yrjö-
lä, kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.

Nuorille aikuisille suun-
nattu Aalef-ilta järjestet-
tiin Oulujoen seurakun-
nassa ensimmäisen ker-

ran viimevuoden syyskuussa, ja 
aina siitä eteenpäin kerran vii-
kossa. Illoissa nuoret kokoontu-
vat tutkimaan yhdessä Raamat-
tua ja keskustelemaan sen pohjal-
ta elämän ja uskon perusasiois-
ta. Keskusteluiden teemoja voivat 
olla esimerkiksi rukous, ehtool-
linen ja sen merkitys, Jeesuksen 
elämä tai vaikkapa rakkaus. Ryh-
män vetäjänä toimii idean kehit-
täjä Juuso Mäkinen. 

– Kyllähän seurakunnassa on 
ollut nuorille suunnattua toimin-
taa, yökahviloita, avoimien ovien 
päiviä ja sen sellaista, mutta var-
sinainen hengellinen sisältö on 
puuttunut, Mäkinen kertoo Aa-
lef-iltojen alkuperästä. 

Yleensä illoissa on käynyt noin 
puolenkymmentä nuorta. Mäki-
nen myöntääkin, etteivät illat ole 
saavuttaneet kovin suurta yleisöä. 

– Mutta ne, jotka ovat tulleet 
paikalle kerran, ovat ruvenneet 

käymään säännöllisesti, hän lisää. 
Tämän viikon Aalef-illassa 

keskustellaan teemasta Musiik-
ki Raamatussa. Alkuun voisi ku-
vitella, ettei Raamattu juurikaan 
käsittele musiikkia, mutta Mäki-
nen on toista mieltä: 

– Jos katsotaan esimerkiksi 
psalmeja, nehän on kaikki alun 
perin tehty laulettavaksi, joten 
pelkästään siinä on musiikkia ai-
ka paljon. Lisäksi etenkin Van-
hassa Testamentissa musiikki 
on vahvasti läsnä, ja kansaa ke-
hotetaan soittamaan symbaaleja 
ja kanteleita Jumalan kunniak-
si Raamatun ajan ihmiset käyt-
tivätkin musiikkia yhtenä tapana 
ylistää Jumalaansa, ja sama pe-
rinne jatkuu lähes kaikissa nyky-
ajan seurakunnissa. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

Seuraava Aalef-ilta pidetään 16. 
tammikuuta Hintan seurakunta-
talossa. Ilta alkaa gospelmessulla 
kello 16, ja jatkuu sen jälkeen 
keskustelulla nuorten kellarissa. 

Aalef-illoissa 
keskustellaan 
perusasioista

Vuoden alussa voimaan 
tulleeseen uudistettuun 
nuorisolakiin on ensim-
mäistä kertaa kirjattu et-

sivä nuorisotyö, joka on nyt kun-
tien lakisääteinen velvollisuus. 
Lakimuutoksen myötä myös tie-
tojen vaihto eri viranomaisten 
kesken helpottuu. Lain mukaan 
kuntien tulee luoda viranomai-
sista koostuva monialainen yh-
teistyöverkosto. 

Tällaisessa verkostossa voivat 
toimia myös seurakuntien työn-
tekijät.

Uusi laki tähtää syrjäytymis-
vaarassa olevien nuorten autta-
miseen, Haukiputaan kunnan 
erityisnuoriso-ohjaaja Simo Ki-
vari selventää muutoksen tarkoi-
tusta. Hänen mukaansa on tärke-
ää, että viranomaiset voivat tar-
vittaessa vaihtaa keskenään tietoa 
nuorten hyvinvointiin liittyen.

Erityisnuorisotyötä 
ostopalveluna?
Lakimuutokseen perehtynyt Tu-
run ja Kaarinan seurakuntayh-
tymän kasvatuksen teologi Heik-
ki Arikka totesi vastikään Koti-
maa24-verkkolehdessä, ettei pi-

dä mahdottomana, että joissakin 
kunnissa päädyttäisiin lain seu-
rauksena ostopalvelusopimuksiin 
seurakunnan kanssa.

Oulun kaupungin nuorisotoi-
menjohtaja Kaisu Haapala ei pi-
dä Arikan ajatusta ajankohtaise-
na ainakaan Oulussa. Haapalan 
mukaan Oulussa etsivää nuoriso-
työtä on tehty aiemminkin, eikä 
laki siksi tuo äkkiseltään nykyi-
seen kaupungin nuorisotyöhön 
muutosta. 

– Lakimuutos voi tarjota mah-
dollisuuden harkita uutta kump-
panuusyhteistyötä Oulun seura-
kuntayhtymän kanssa, hän arvioi.

Haukiputaalla kunta ja seura-
kunta ovat tehneet etsivää nuori-
sotyötä yhdessä jo pitkään. Kivari 
kuvailee, että lakimuutos tuo li-
sää varmuutta yhteistyöhön.

Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Tarja Kainu-
lainen näkee uuden nuorisolain 
tarjoavan kirkon nuorisotyönoh-
jaajille luontevan mahdollisuu-
den olla yhteydessä kuntiin ja tar-
jota omaa ammattitaitoa lain vel-
voitteen toteutumiseksi.

RIITTA HIRVONEN

Lakimuutos saattaa 
lisätä kiinnostusta 
kirkon nuorisotyöhön
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Sanan 
aika Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian 

kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka 

Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä 

oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus 

istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes 

tunti.

Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan 

vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minun 

juoda astiastasi.” Opetuslapset olivat menneet 

kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen 

sanoi: ”Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä 

pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?” 

Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä 

samarialaisten kanssa.

Jeesus sanoi naiselle: ”Jos tietäisit, minkä 

lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka 

sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja 

hän antaisi sinulle elävää vettä.” Nainen sanoi: 

”Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on 

syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä 

ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme 

saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon 

vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen 

karjansakin.” Jeesus vastasi hänelle: ”Joka juo 

tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka 

juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole 

janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee 

hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän 

vettä.” Nainen sanoi: ”Herra, anna minulle sitä 

vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun 

tarvitse käydä täällä veden haussa.”

Jeesus sanoi hänelle: ”Mene hakemaan 

miehesikin tänne.” ”Ei minulla ole miestä”, 

nainen vastasi. Jeesus sanoi: ”Totta puhuit: ei 

sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, 

ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. 

Siinä puhuit totta. ”Nainen sanoi: ”Herra, minä 

huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän 

isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa 

tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea 

paikka rukoilla on Jerusalemissa.” Jeesus vastasi: 

”Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette 

rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 

Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta 

me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä 

pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. 

Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat 

rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. 

Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, 

ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee 

rukoilla hengessä ja totuudessa.”

Nainen sanoi: ”Minä tiedän kyllä, että Messias 

tulee.” – Messias tarkoittaa Kristusta. – ”Kun hän 

tulee, hän ilmoittaa meille kaiken.” Jeesus sanoi: 

”Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Eri tavoin uskovat osaavat kinata keskenään suurella hartaudella. Samoin oli jo Jeesuksen 
aikana. Meille on kerrottu, että samarialaiset olivat juutalaisten keskuudessa halveksittua 
joukkoa. Usein kuitenkin unohtuu kertoa se, että myös samarialaiset halveksuivat juutalai-
sia. Molemminpuolinen viha ja inho on jatkunut aina tähän päivään asti.

Samarialaiset pitävät itseään ainoina oikeina juutalaisina. Erimielisyys siitä, onko oikea 
paikka rukoukselle Jerusalem vai Gerizim-vuori, on pitänyt samarialaiset ja juutalaiset 
vihamiehinä vuosituhansien ajan. Vielä nykypäivänäkään hurskas juutalainen rabbi ei 
kommunikoi samarialaisten kanssa.

Vastaavanlainen erottelu on meillekin tuttua. Olemme kovin hanakoita sanomaan, 
että jokin toinen näkemys kristinuskosta on humpuukia. Toisinaan vaikuttaa siltä, etteivät 
oman kirkkommekaan jäsenet mahdu edes samaan jumalanpalvelukseen.

Kun Jeesus kohtasi samarialaisen naisen, hän ei kuitenkaan katsonut eri tavoin uskovaa 
halveksuen. Kohtaamisessa nämä kaksi eri maailmoista tulevaa henkilöä keskustelivat rii-
telemättä. Siinä Jeesus opetti, että rukoilussa tärkeää eivät ole ulkoiset seikat, kuten missä 
rukoillaan. Olennaista on, että rukous on vilpitön.

On helppoa ajatella, että toisella tavalla uskovat ovat jotenkin vähemmän uskovai-
sia. Jumalan silmissä olemme kuitenkin kaikki syntisiä ja väärässä. Kukaan meistä ei voi 
ymmärtää täysin niin suuria asioita kuin Jumala tai armo. Jos Jeesus vastaisi kirkkomme 
kiistoihin nykypäivänä, ehkä saisimme samankaltaisen vastauksen kuin samarialainen 
nainen:

Tärkeää ei ole se, missä ja millä sanoilla rukoillaan tai kuka rukouksen lausuu. Tärkeää 
on, että asetumme rukouksessa Jumalan eteen.

KAISA ANTTILA
keskiverto seurakuntalainen Oulusta

Joh. 4:5–26 

Kristus on 
sillanrakentaja

Päivän psalmi 
Ps. 105:2–5, 39–42

1. lukukappale 
2. Moos. 17:1–6 

2. lukukappale 
Ilm. 22:16–17 
Evankeliumi
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Seurakuntien uudet 
luottamushenkilöt 
aloittavat pian työnsä. 
Otimme selvää, millainen 
on tyypillinen valtuutettu 
Oulun yhteisessä 
kirkkovaltuustossa. Apua 
saimme ehdokkaiden 
vaalikoneeseen antamista 
vastauksista. 

Yhteisessä kirkkovaltuus-
tossa on 51 luottamus-
henkilöä. Vaalikoneeseen 
heistä vastasi 41. Piirtääk-

semme kuvaa siitä, mihin luotta-
mushenkilöt haluavat vaikuttaa ja 
miten he asioista ajattelevat, valit-
simme vaalikoneen kysymyksis-
tä sellaisia, jotka käsittelevät seu-
rakuntien taloudellisten varojen 
käyttöä, suhdetta kirkkoon ja ar-
vovalintoja. 

Uudessa valtuustossa on nais-
valta: naisia on 57 prosenttia val-
tuutetuista. Edellisessä valtuus-
tossa naisia oli vain 35 prosenttia. 
Suurin ikäryhmä on yli 60-vuoti-
aat, heitä valtuutetuista on 40 pro-
senttia. Näiden tietojen perusteel-
la päädymme siihen, että keski-
vertovaltuutettu on yli 60-vuoti-
as nainen. 

Annamme hänelle nimen Mir-
jami Nieminen. 

Lisää varoja 
lähimmäisille 
Vaalikoneessa oli kolme kysy-
mystä, jotka selvittivät vastaaji-
en näkemyksiä seurakuntien va-
rojen käytöstä. 

Ensimmäisessä pyydettiin va-
litsemaan seitsemästä toimin-
nan osa-alueesta yksi, jolle halu-
aisi lisättävän varoja. Vaihtoeh-
toina olivat muun muassa juma-
lanpalveluselämä, lähetys, kris-
tillisen uskon sisältöjen opetus 
ja auttamistyö kotimaassa. 

Suosikki oli selkeä: 42 prosent-
tia yhteiseen kirkkovaltuustoon 
valituista toivoi lisää varoja aut-
tamistyöhön kotimaassa. Seuraa-
vaksi eniten kannatusta, 29 pro-
senttia, sai kristillisen uskon sisäl-
töjen opetus. 

Tästä päättelemme, että Mir-
jami Niemiselle on tärkeää aut-
taa lähellä olevia ja apua tarvit-
sevia lähimmäisiä. Ihmisten hy-
vinvointi on hänelle tärkeämpää 
kuin jumalanpalveluselämän ke-
hittäminen tai lähetystyön lisää-
minen. 

Mirjami Nieminen       
on keskivertovaltuutettu

Perhe 
on perusta
Toisessa kysymyksessä tuli valita 
kahdeksasta ihmisryhmästä yksi, 
jolle toivoisi lisää taloudellista tu-
kea. Valittavana olivat muun mu-
assa vanhukset, vammaiset, lap-
set, nuoret aikuiset, perheet ja yk-
sinelävät. Yli puo-
let vastanneista, 52 
prosenttia, toivoi 
suunnattavan lisää 
varoja perheille. 

Voimme ajatel-
la, että keskiverto-
valtuutettu Mirja-
mi Niemiselle per-
heiden ja lasten tu-
keminen on tärke-
ää. Käsitys perhees-
tä voi kuitenkin pitää sisällään 
kaikki valittavana olleet ryhmät: 
perheeseen voivat kuulua niin iso-
vanhemmat kuin ystävätkin. 

Ehkä Mirjami ajattelee, että 
mitä paremmin perheistä pide-
tään huolta, sitä paremmin voi 
koko yhteisö. 

Hallintoa 
karsittava
Kolmannessa taloudellisia näke-
myksiä kartoittavassa kysymyk-
sessä selvitettiin, mitä pitäisi teh-
dä, jos kirkon jäsenmäärä laskee 
ja menoja on karsittava. Viidestä 
vaihtoehdosta yksi oli ylitse mui-
den: 93 prosenttia vastaajista yh-
distäisi voimavaroja hallinnossa 
ja toiminnan tukemisessa, vaikka 
se merkitsisi seurakuntien itsenäi-
sen päätösvallan kaventumista. 

Lähes kaikki yhteisen kirkko-
valtuuston jäsenet suhtautuvat 
siis positiivisesti hallinnon keven-
tämiseen. Vaikka seurakuntayh-
tymä laajenee vuoden 2013 alus-
sa, ajatus yhdestä suuresta seura-
kunnasta voi nousta esiin myö-
hemmin.

Kirkko vastaa 
hengellisiin tarpeisiin
Vaalikoneessa kartoitettiin myös 
vastaajien suhdetta kirkkoon kah-
della kysymyksellä. Ensimmäises-
sä kysymyksessä pyydettiin valit-
semaan itselle tärkein syy kuulua 
kirkkoon. 

Vastausvaihtoehtoja oli 11. 
Eniten kannatusta sai vaihtoehto, 
jonka mukaan kirkko vastaa hen-
gellisiin tarpeisiin. Tämän valitsi 
40 prosenttia vastaajista. Seuraa-
vaksi eniten kannatusta, 22 pro-
senttia, sai vaihtoehto, jonka mu-
kaan oikeus kasteeseen, vihkimi-

seen ja hautaan siunaamiseen on 
painavin syy kuulu kirkkoon. 

17 prosenttia oli sitä mieltä, et-
tä tärkein syy kuulua kirkkoon 
liittyi siihen, että kirkko tukee ko-
tien hengellistä kasvatusta.

Toisessa kysymyksessä kartoi-
tettiin herätysliikkeiden toimin-

taan osallistumis-
ta. Mielenkiintois-
ta on, että 59 pro-
senttia vastanneista 
ilmoitti, ettei osal-
listu minkään herä-
tysliikkeen toimin-
taan aktiivisesti. 

Mirjami Niemi-
nen vaikuttaa pe-
rusluterilaiselta ou-
lulaiselta, joka käy 

kirkossa jouluna, pääsiäisenä ja 
läheisten kirkollisissa juhlissa. 
Hänellä ei ole läheistä suhdetta 
mihinkään herätysliikkeeseen, 
mutta hän kokee saavansa kirkos-
ta hengellistä matkaevästä. 

Talous 
kiinnostaa kaikkia
Arvomaailmaa selvitteleviä vaa-
likoneen kysymyksiä valitsimme 
tarkasteltavaksi kaksi. Ensimmäi-
sessä kysymyksessä pyydettiin va-
litsemaan kolme asiaa, joihin ha-
luaa vaikuttaa luottamushenkilö-
nä. 

Vaihtoehtoja oli yhdeksän. Va-
littavana olivat muun muassa seu-
rakunnan työntekijöiden valinta, 
toiminnan ja talouden suunnitte-
lu, suurista hankinnoista päättä-
minen ja koko kirkon linjauksiin 
vaikuttaminen. 

Kaikki 41 vastaajaa kokivat 
tärkeäksi vaikuttaa seurakunnan 
toimintaan ja talouden suunnit-
telun. Seuraavaksi eniten kanna-
tusta, 26 ääntä, sai seurakunnan 
työntekijöiden valinta. Kolman-
neksi tärkeimmäksi valikoitui ko-
ko kirkon linjauksiin vaikuttami-
nen.  

Voimme todeta, että Mirjami 
Nieminen on vastuullinen luotta-
mushenkilö, joka tiedostaa hyvin 
yhteisen kirkkovaltuuston keskei-
sen tehtävän: toiminnasta ja talo-
udesta päättämisen. 

Siunaus 
sateenkaaripareille
Toinen arvomaailmaa selvittä-
vä kysymys tarkasteli vastaajien 
suhtautumista rekisteröityjen pa-
risuhteiden siunaukseen. Valtuu-
tettujen suhtautuminen oli mel-
koisen liberaalia: 19 valtuutettua 

Mirjami ja 50 muuta

• Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 

kuuluu 51 jäsentä, ja siinä on jäseniä jokaisesta Oulun 

seurakunnasta.

• Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin 

päättävä elin. Se päättää yhtymän talouden päälinjoista ja 

esimerkiksi rakennushankkeista sekä virkojen perustamisesta 

ja lakkauttamisesta. Se myös hyväksyy toimintasuunnitelman, 

talousarvion ja tilinpäätöksen. 

• Yhteinen kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seura-

kuntavaaleilla. Vuoden 2013 alussa tapahtuva srk-yhtymän 

laajeneminen voi tuoda mukanaan vaalit jo vuonna 2012.

• Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kaikille 

avoimia. Kokousten ajankohdat löytyvät osoitteesta www.

oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. 

• Kaikkien oululaisten luottamushenkilöiden nimet löytyvät 

osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/aanestystulokset.

eli 47 prosenttia kannatti kirkol-
lista siunausta. 

Seuraavaksi suosituin oli vaih-
toehto, jossa ei kannatettu siu-
nausta eikä rukoushetkeä, mutta 
toivotettiin seksuaaliset vähem-
mistöt tervetulleiksi seurakun-
taan. Tätä kannatti yhdeksän val-
tuutettua eli 22 prosenttia vastan-
neista. 

Vaihtoehdon ”En hyväksy ho-
moseksuaalista elämäntapaa” va-
litsi 17 prosenttia. 

12 prosenttia vastanneista on 
kirkolliskokouksen kanssa sa-
moilla linjoilla, eikä kannata siu-
nausta, mutta katsoo, että ru-
koushetken pitäminen on sopi-
vaa. Vastausten perusteella voi 
sanoa, että uusi kirkkovaltuus-
to suhtautuu homosuhteisiin li-
beraalimmin kuin kirkon ylintä 
valtaa käyttävä kirkolliskokous. 

Mirjami Niemisellä onkin sel-
keä kanta viime aikojen valtaisaan 
homokeskusteluun: hänen mie-
lestään rekisteröidyn parisuhteen 
tulisi voida saada kirkollinen siu-
naus. 

Oulun seurakuntayhtymän 
uusi yhteinen kirkkovaltuusto 
aloittaa työskentelyn 24. tammi-
kuuta.

Toivotamme Mirjami Niemi-
selle ja kaikille luottamushenki-
löille voimia, viisautta ja Jumalan 
siunausta tulevassa luottamusteh-
tävässään. 

HANNA KALLUNKI

Vaalikonevastauksista tehdyt graafiset 
kaaviot löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/aanestystulokset.

59 prosenttia 
vastanneista 
ilmoitti, ettei 
osallistu minkään 
herätysliikkeen 
toimintaan 
aktiivisesti. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 16.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
reina Raimo Paaso ja Hen-
na-Mari Sivula. Kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalolla. 
Suora lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 16.1. klo 12, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja kanttorina 
Raimo Paaso.
Messu su 16.1. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Pasi Palmu.
Kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivä ti 18.1. klo 12, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 13.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 16.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. Kolehti Hiippakun-
nalliseen toimintaan nuoriso-
ja kasvatustyön, lähetystyön 
ja diakonityön saralla Oulun 
hiippakunnassa.

Oulujoen seurakunta
Messu su 16.1. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, avustaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Radio Dei.
Gospelmessu su 16.1. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen. Musiik-
ki Esa Rättyä, Sarastus-kuoro 
ja housebändi. 

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 10, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rah-
ko.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, avus-
taa teologiharjoittelija Ulla 
Nyyssönen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen.

Hailuoto
Messu su 16.1. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. Rippi-
koulusunnuntai.

Haukipudas 
Messu su 16.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 

Kempele 
Messu su 16.1. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Ar-
vo Yrjölä, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen.
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Liminka
Messu su 16.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kotka-
ranta.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 10 seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 16.1. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu su 16.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa  Minna Salmi, kant-
torina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KESTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 13 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

PIIPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 10 Piippolan seura-
kuntakodissa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokahvit.

PUlKKIlA
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 13 Pulkkilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

PYHäNTä
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 10 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

rANTSIlA
Iltakirkko su 16.1. klo 19 
Rantsilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Lehto, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 16.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.

TEMMES
Messu su 16.1. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Messu su 16.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 16.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta.
Sanajumalanpalvelus su 
16.1. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Toimittaa teologian yli-
oppilas Arto Nuutinen, kant-
torina Riitta Piippo.
Messu su 16.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalanpal-
velus su 16.1. klo 17, Kauko-
vainion kappeli. 
Viikkomessu to 20.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Ilkka 
Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 16.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Mukana päivärippikouluryh-
mät.
Messu su 16.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Tommi Hekkala. Oulun 
Y-Killan kirkkopyhä. Mukana 
Räbinän rippikoululaisia.

Messu su 16.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarnaa Ti-
mo Junkkaala, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. SRO:n/
OPKO:n talvipäivät.
Sanajumalanpalvelus Pa-
teniemen kirkossa 16.1. klo 
12, toimittaa Lauri Kujala, 
avustaa Anna-Leena Ylänne, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Pateniemi 1 ja 2 rippikoulu-
ryhmät osallistuvat.
Messu su 16.1. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Taitzé-messu su 16.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustavat Päivi Jussila 
ja Terhi-Liisa Sutinen, kantto-
rina Riitta Ojala. Teetä ja ruis-
leipää tarjolla ennen messua 
klo 17 lähtien.
Viikkomessu ke 19.1. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa teol. yo Pert-
ti Keinänen, kanttorina Lau-
ra Kumpula.
Viikkomessu ke 19.1. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Pyhännän kirkko rakennettiin vuosina 1907–1909.

Rukous
Jeesus Kristus, Herramme.

Maan päällä ollessasi sinä ilmaisit

monin tavoin kirkkautesi.

Elämän arjessa

meiltä hämärtyy usein se,

että sinä elät ja teet työtäsi meissä ja muissa.

Ravistele meidät hereille Henkesi avulla

ja vahvista uskoamme rakkautesi voimaan.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti. 
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Sunnuntaina, 16. tammikuuta 
Tuiran kirkossa aletaan viettää 
perinteisestä jumalanpalveluk-
sesta poikkeavaa Taizé-messua. 

Messuja järjestetään kerran kuukau-
dessa sunnuntaisin kello 18. Taizé-
messu kestää noin puoli tuntia, jonka 
jälkeen on mahdollisuus nauttia ku-
pillinen teetä Tuiran seurakuntatalos-
sa. Kevätkauden muut Taizé-messut 
ovat 20. helmikuuta, 20. maalikuuta, 
17. huhtikuuta ja 22. toukokuuta.

Taizé-messu on lyhyt ehtoollisju-
malanpalvelus, jonka pääosassa on 
mietiskelevä, meditatiivinen ruko-
uslaulu. Messussa on paljon tilaa va-
paalle liikkumiselle, hiljaisuudelle 
ja tauoille. Messuvieras voi esimer-
kiksi käydä sytyttämässä tuohuksen 
tai tuoda kolehtiin rahaa milloin ta-
hansa messun aikana.

– Rukouslaulut ovat helposti 
omaksuttavia, lyhyitä ja niitä tois-

tetaan lukuisia kertoja. Ne ovat lä-
hestulkoon kuin kristillisiä mantro-
ja, Tuiran seurakunnan kappalainen 
Päivi Jussila kertoo.

– Oulussa on tarjolla paljon ju-
malanpalveluksia. Nämä jumalan-
palvelukset ovat hyvin sanallisia, 
ja keskeistä niille on raamatunlu-
ku, saarna sekä ehtoollisenvietto. 
Taizé-messussa pyritään luomaan 
tilaa sellaiselle jumalanpalveluksel-
le, jossa ei selitetä tai tulkita, eikä 
mitään kaavaa tarvitse pitää mieles-
sä, Jussila sanoo.

Taizé-henkisiä Hiljaisuuden ru-
koushetkiä vietetään keskiviikkoi-
sin kello 19 Oulun tuomiokirkon 
kryptassa. Ohjelmassa on rukousta, 
hiljaisuutta, raamatuntekstejä sekä 
rukouslauluja. 

RAUHAN TERVEHDYS

Taizé-messussa 
hiljennytään ja rukoillaan 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 13.1. klo 13, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
13.1. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Torstain raamat-
tupiiri alkaa kokoontua vuo-
den alusta Vanhan pappi-
lan Rovastinsalissa. Luemme 
heprealaiskirjettä. Anna-Ma-
ri Heikkinen
raamattupiiri to 13.1. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 13.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 13.1. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana Elää pe 14.1. klo 18, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 15.1. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.1. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Aarno Sassi ja Jukka 
Hämäläinen.
raamattupiiri ke 19.1. klo 15, 
Aurinkokoti. Piirin vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.
raamattupiiri ke 19.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 19.1. 
klo 18, Vanha pappila. Pekka 
Rehumäki.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
19.1. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapin-
siemen ry ja tuomiokirkko-
seurakunta.
Hartaus to 20.1. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 20.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Torstain raamattupiiri to 
20.1. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Torstain raamat-
tupiiri alkaa kokoontua vuo-
den alusta Vanhan pappi-
lan Rovastinsalissa. Luemme 
heprealaiskirjettä. Anna-Ma-
ri Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 13.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Herännäisseurat su 16.1. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 14.1. klo 18, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 14.1. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 14.1. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
raamattupiiri to 20.1. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
raamattupiiri to 20.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 20.1. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 13.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille kokoon-
tuu torstaisin Sumpussa. Ve-
täjinä Riitta Louhelainen p. 
040 5850 818 ja Arja Suomela. 
raamattupiiri ti 18.1. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 18.1. klo 18–
21, Tuiran kirkko. Alustaa Pa-

si Kurikka.
raamattu- ja lähetyspiiri ke 
19.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ystävänkamarissa, 
mukana Pasi Kurikka.
raamattupiiri to 20.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille kokoon-
tuu torstaisin Sumpussa. Ve-
täjinä Riitta Louhelainen p. 
040 5850 818 ja Arja Suomela.
raamattu- ja rukousilta to 
20.1. klo 18–20, Tuiran kirk-
ko. Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat ja vuosikokous to 
20.1. klo 18.30, Tuiran kirkko. 
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ke 26.1. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Lisätie-
toja Heli Mattila p. 040 5747 
145.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa -kirjal-
lisuuspiiri meille kaikille luke-
vaisille ke 19.1. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Tuomas Kyrö: Mie-
lensäpahoittaja Maritta Lin-
tunen: Ovisilmä. Lue juttu kir-
jallisuuspiireistä s. 15. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.2. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Håkan Nesser: Carambo-
le ja Louise Penny: Naivistin 
kuolema TAI Kylmän koske-
tus.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta.
Palvelupiiri ma 17.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 18.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Aamupuuro to 20.1. klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 13.1. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.
Juttutupa ma 17.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 17.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta p. 040 5157 
267.
Työttömien aamupala ma 
17.1. klo 10–11, Pyhän tuo-
maan kirkko. Työttömien aa-
mupala Pyhän tuomaan kir-
kolla maanantaisin klo 10. Li-
sätietoja diakoni Sami Riipi-
nen 040 5747 149.
Diakoniapiiri ma 17.1. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
20.1. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja diakoni Heli 
Mattilalta 040 5747 145.

Työttömien ateria pe 21.1. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta on 2 €. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Lisätietoja Diakoni 
Heli Mattilalta 040 574 7145.

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Porinapiiri ti 18.1. klo 13.15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 18.1. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

kuulovammaiset:
Hyvä tietää -luento pe 14.1. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Palveluesimies In-
ka Nenonen kertoo millaisis-
ta asioista hyvä mielenterve-
ys rakentuu.
Viittomakielelle tulkattu 
messu su 16.1. klo 13, Jäälin 
seurakuntakodilla. Messun 
toimittaa kuurojenpappi Ur-
po Luokkala. Messun jälkeen 
on tarjolla kirkkokahvit. Ou-
lusta ei ole järjestetty yhteis-
tä kyyditystä Jääliin.

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-
piiri to 20.1. klo 13–14.30, Ca-
ritas-kodin kirjastossa, 1.ker-
ros. Opasystävä vastassa pi-
halla pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
Heikkonäköisen kotiaska-
reet -teemapäivä pe 28.1. klo 
10–11, Kastellin kirkolla Pap-
pilan Kamarissa. Ilmoittaudu 
20.1. mennessä Maria Tyhti-
lälle p. 08 335 009 tai 050 575 
4792. Teemapäivä järjeste-
tään yhdessä Näkövammais-
ten keskusliiton senioripalve-
luiden kanssa.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma-ke ja pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja, pol-
kupyöriä sekä pajan tuottei-
ta, tarjolla myös kahvia yms. 
Pajassa tehdään käsitöitä, 
korjataan pyöriä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan p. 044 316 1720. 

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
lähetyspiiri to 13.1. klo 14, 
Vanha pappila. 
lähetyspiiri to 20.1. klo 14, 
Vanha pappila. Airi Huotari.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
18.1. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 17.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri ma 
17.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme Ys-
tävän kamarissa.

raamattu- ja lähetyspiiri ma 
17.1. klo 18.30, Oulujoen kirk-
ko. Kokoonnumme kirkon sa-
kastissa. Tuo oma Raamattu 
ja muki mukanasi.

Lapset ja  lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 16.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 16.1. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana kerho-
huoneessa. 
Pyhäkoulu su 16.1. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 16.1. klo 12  
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Taidepyhis ma 17.1. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Ryhmään otetaan 10  
1.–3.-luokkalaista.
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 

Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 15.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 16.1. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 16.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Vauva-aamu ma 17.1. klo 10–
12, Pateniemen kirkko, Py-
hän Luukkaan kappeli. . Vau-
va-aamut kokoontuvat seu-
raavin teemoin: 17.1. Vauvat 
ja satu, 14.2. Vauvat ja ystä-
vyys, 14.3. Vauvat jumppaa 
ja 4.4. Vauvat maalaa. Kum-
paankin ryhmään otetaan 
10 vauvaa vanhempineen. Il-
moittaumiset lastenohjaajil-
le Pyhän Luukkaan kappelin 
ryhmään Teija Kokolle p. 050 
5347 477 ja Pateniemen kir-
kon ryhmään Anu Hannulal-
le p. 044 3161 718. 
Trillimuskari Sisarusryhmä 
to 13.1. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoa tril-
limuskareista kanttori Riitta 
Ojala p. 040 5747 086.

Trillimuskari Viikarit 
4–6-v. to 13.1. klo 17.45, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Trillimuskari Vauvat ja taa-
perot n. 5kk–1v. pe 14.1. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Koskelan perhekerho ke 
19.1. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho ke 
19.1. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti.
Pateniemen perhekerho ke 
19.1. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Pyhän luukkaan perhekerho
to 20.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Trillimuskari Sisarusryhmä 
to 20.1. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Trillimuskari Viikarit 4-6v. to 
20.1. klo 17.45, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 

enot Oulussa 13.–20.1.2011
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Kouluikäisten lasten perheleiri 

pe 4.3.–ma 7.3. Juuman leirikeskus. Leirin hinta 
on alle 4-vuotiaille 0 euroa, 4–18-vuotiaille, 
opiskelijoille ja työttömille 40 euroa, sekä 
aikuisille 62 euroa sisältäen matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 
17.2. mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo 
tai p. 08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja 
leiristä antaa Atte Kääriäinen 040 5060 315 ja Sari 
Meriläinen 040 5583 294.

4.-6.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 

pe 4.3.–ma 7.3. Rokuan leirikeskus. Leirin hinta 
on 40 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai p. 
08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Matti Ketola 040 5747 069 ja Anna-Leena 
Ylänne 040 7451 469.

1.-3.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 

ma 7.3.–ke 9.3. Rokuan leirikeskus. Leirin hinta 
on 30 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai puh 
08 3161 340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Outi Leinonen 040 5747 118 ja Anja 
Saukkomaa 040 5747 119.

1.-3.-luokkalaisten hiihtolomaleiri 2 

ke 9.3.–pe 11.3. Rokuan leirikeskus. Leirinhinta 
on 30 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai p. 
08 3161340 ma–pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antavat Sirpa Karjalainen 040 7186 925 ja Esa 
Rättyä 040 5747 125.

Kouluikäisten lasten perheleiri 2 
to 10.3.–su 13.3. Juuman leirikeskus. Leirinhinta 
on alle 4-vuotiaille 0 euroa, 4–18-vuotiaille, 
opiskeliloille ja työttömille 40 euroa sekä 
aikuisille 62 euroa sisältäen matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman Juumassa ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 
17.2. mennessä www.oulunseurakunnat/ilmo tai 
p. 08 3161 340 ma-pe klo 9–16. Lisätietoja leiristä 
antaa Jenni Koskenkorva 044 3161 452 ja Tuulikki 
Ståhlberg 040 5747 082.

Hiihtoloma-
leirit

Kirjallisuuspiirit 
kutsuvat lukijoita

Oulun seurakunnissa järjestetään tammikuus-
ta alkaen kaksi eri kirjallisuuspiiriä lukemi-
sesta kiinnostuneille. Molemmat ovat mak-
suttomia ja kaikille avoimia.

Kastellin kirkon pappilassa kokoontuu kirjallisuus-
piiri Kirjavirtaa Pappilassa kerran kuukaudessa. Tä-
män vuoden ensimmäinen kokoontuminen on keski-
viikkona 19. tammikuuta kello 18. Tapaamisessa käsi-
tellään kahta kirjaa: Tuomas Kyrön Mielensäpahoitta-
jaa ja Maritta Lintusen Ovisilmää.

Pastori Juha Vähäkankaan luotsaama kirjallisuus-
piiri on toiminut yli kymmenen vuotta ja sen kokoon-
tumisiin osallistuu noin 10–25 henkeä kerrallaan. Se 
tarjoaa lukuintoisille kohtaamispaikan, jossa voi poh-
tia yhdessä kirjojen herättämiä ajatuksia ja kysymyk-
siä. Kaikille kokoontumiskerroille ei ole pakko osallis-
tua eikä kirjoja tarvitse lukea kokonaan. Riittää, että 
tutustuu teoksiin. Kevään kirjalista löytyy osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/kastelli. 

Vanhassa pappilassa alkaa uusi kirjallisuuspii-
ri Kristillisen kirjan aamu torstaina 27. tammikuuta 
kello 9. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja sii-
hen voi tulla mukaan kirjaa lukemattakin.

Ensimmäisellä kerralla keskustellaan Terho Pursiai-
sen kirjasta Karitsan kiukku. Mukana kirjallisuuspii-
rissä on Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalai-
nen Anna-Mari Heikkinen.

Hän kertoo, että kristillisissäkin kirjoissa on mo-
nenlaista luettavaa tietokirjoista fiktioon, runoihin ja 
kaskuihin. Tulevan kevään kirjalista muotoutuu osal-
listujien toiveiden mukaiseksi.

RAUHAN TERVEHDYS

enot Oulussa 13.–20.1.2011

 

 Kaikille yhteinen 
KRISTUS YHDISTÄÄ–iltapäivä 
Kastellin kirkolla lauantaina 22.1.2011  
 
 
 
 

MUKANA TAPANI SUONTO (tuttu Tv 7 ja DEIstä): 
 
 

Klo 13 ja 15: Rukousopetusta 
 
 

Klo 17: Yhteinen rukousilta  
Rukoillaan kotiseudun, seura-
kuntien ja toistemme puolesta. 

 
 

Taukojen aikana tarjoilua. 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut! 

 
 
 

Järjestäjinä eri seurakuntia ja 
Oulun Kristus-päivä -verkosto 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 19.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 20.1. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Huomaattehan muuttuneen 
alkamisajan!

YlIKIIMINKI
Perhekerho ke 19.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 19.1. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappe-
li. Lisätietoja Hannalta p. 040 
5747 147.

Tuiran seurakunta
Suomen raamattuopiston 
ja Suomen Evankelisluteri-
laisen Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:n Nuorten Tal-
vipäivät 15. ja 16.1. Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Ks. ilmoi-
tus s. 17. 
Tuiran isoskoulutusleiri I 
pe 4.2.–su 6.2, Rokuan leiri-
keskus. Lisätietoa leiristä ja 
isostoiminnasta saat nuoriso-
työnohjaaja Merja Oksmanil-
ta, p. 040 524 5944 tai merja.
oksman@evl.fi. 
Tuiran isoskoulutusleiri II 
pe 18.2.–su 20.2, Rokuan lei-
rikeskus. Kevään toinen isos-
koulutus Lisätietoa leiristä ja 
isostoiminnasta saat nuoriso-
työnohjaaja Merja Oksmanil-
ta, p. 040 524 5944 tai merja.
oksman@evl.fi. 

Opiskelijat
Aalef-ilta su 16.1. klo 16, Hin-
tan seurakuntatalo. Aalef-il-
ta osallistuu Hintan gospel-
messuun klo 16 alkaen. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen. Mu-
siikki Esa Rättyä ja housebän-
di. Jatkoilla nuorten kellarissa 
keskustelemme aiheesta mu-
siikki Raamatussa ja Ilkka Mä-
kinen pohjustaa keskustelua. 
Lue juttu s. 10.
 
OPISKElIJAJärJESTöT:
OPKOn ilta la 15.1. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. "En tul-
lut lakia kumoamaan vaan 
täyttämään", Timo Junkkaala. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Senioripäivä ma 17.1. klo 11–
12, Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen. Ruokailu 4€.
Eläkeläisten kerho ma 17.1. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 19.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. 
klo 12, Kajaaninkatu 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 13.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 20.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Seurois-
sa puhuvat pastorit Pasi Ku-
rikka ja Lauri Kujala. Ks. il-
moitus s. 18.

Sinkkuilta 

pe 28.1. klo 18.30–20.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Sinkkuilta on aikuisten

 yksineläjien tapaamispaikka.

Koskelan Palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 13.1. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläistenkerho ma 17.1. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläistenkerho ma 17.1. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
17.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

Aikuisten kuntopiiri ke 19.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 19.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 20.1. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläistenkerho to 20.1. klo 
14, Hoikantien palvelutilat. 

YlIKIIMINKI
Porinakerho ma 17.1. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 
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Palvelevaan puhelimeen ja nettiin 
kaivataan uusia päivystäjiä
Palvelevan puhelimen ja netin päivystäjä on lähimmäinen, joka 
ottaa toisen vakavasti, pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään 
yhteydenottajaa, olivatpa hänen kysymyksensä millaisia tahansa.

Keskustelu on nimetöntä sekä asiakkaan että päivystäjän osalta. 
Palkkiota ei makseta, mutta matkakulut yleensä korvataan. 
Päivystäjäksi haluavat käyvät läpi valintahaastattelun sekä perus-
koulutuksen, joka kestää noin 30 tuntia. 

Tarkempia tietoja Palvelevan puhelimen ja netin toiminnasta 
sekä päivystäjän tehtävästä saat Heikki Kaikkoselta, p. 040 
5025 010.

Päivystäjän tehtäviin kuuluu:
•  osallistuminen koulutukseen • iltapäivystys Palvelevassa puhe-
limessa n. 3–4 tuntia / kk • vastausvuoro Palvelevassa netissä n. 
kerran kuussa • työnohjausryhmä kerran kuussa.

HartaushetkiäSuomen Raamattuopiston ja Suomen Evankelisluteri-
laisen Opiskelija -ja Koululaislähetys ry:n

Nuorten Talvipäivät 
15.–16.1. Pyhän Tuomaan kirkossa 

Lauantaina 15.1. 
klo 13 raamattutunti, Timo Junkkaala ja Heikki Kärhä
klo 15 isoskoulutus/vastuunkantajakoulutus rippikou-
lun käyneille nuorille
klo 17 nuorten omaa ohjelmaa
klo 19 iltatilaisuus yhdessä opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten kanssa, Timo Junkkaala, Heikki Kärhä ja Ant-
ti Leinonen
Lapsille oma toimintakanava klo 13–17. Ohjelmassa 
raamattuhetkiä ja monen moista mukavaa puuhaa.

Sunnuntaina 16.1. 
klo 12 ehtoollisjumalanpalvelus Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Ojalehto, saarnaa Timo Junk-
kaala, musiikkia Anna Holma & co. Jumalanpalveluk-
sen aikana pyhäkoulu.
Lapsille oma toimintakanava klo 12–15. Toiminnasta 
vastaavat Säde Pokka, Elina Palojärvi ja Kirsi Koivu-
saari.

KUOROT KEVÄÄLLÄ 2011

Ekumeeninen jumalanpalvelus 
torstaina 20.1. klo 19 Oulun ortodoksisessa
seurakuntasalissa, Torikatu 74. 

Toimittaa isä Bogdan Grosu ja ekumeeninen työryhmä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit.

Kotini 
siunattiin

Koti on pyhä paikka. Sinne vetäydyn, siellä le-
pään, siellä virkistyn. Saan kutsua ystäviä 
luokseni jakamaan oman tilani. 

Halusin erityisellä tavalla kutsua Jumalan-
kin kotiini. Inspiraation sain seurakunnan terveh-
dyksestä, jossa tarjottiin mahdollisuutta kodinsiuna-
ukseen. Niinpä eräänä iltana pappi astui matalaan 
majaani ja hänen perässään jokunen kaveri ja työto-
veri. Lauloimme muutaman laulun ja rukoilimme. 
Pappi puhui lyhyesti ja luki Sanaa. Toimitus oli var-
tissa ohi. Sitten söimme herkkuja ja istuimme iltaa.

En voi sanoa, että jokin kotonani muuttui. Mutta 
poikkeuksellisen siunattu olen verrattuna niihin mil-
jardeihin, jotka eivät tunne Jumalaa. 

On valtavaa saada elää hyvän Jumalan suojassa. 
Hänessä ei ole pimeyden häivääkään. Kaikki elä-
mässäni oleva hyvä tulee häneltä. Haluan jatkossa-
kin pyytää hänen siunaustaan yhtä lailla kaikkiin elä-
mäni tähtihetkiin kuin tihkuisen harmaisiin päiviin. 
Tarvitsen häntä. 

TYTTI PÄÄKKöNEN

Raamattupiiri to 13.1. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri kaikenikäisille kokoontuu 
torstaisin Sumpussa. Vetäjinä Riitta Louhelainen 
p. 040 5850 818 ja Arja Suomela.

Raamattupiiri to 20.1. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri kaikenikäisille kokoontuu 
torstaisin Sumpussa. Vetäjinä Riitta Louhelainen 
p. 040 5850 818 ja Arja Suomela.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Tuomiokirkkokuoro torstaisin klo 17 Keskustan 
seurakuntatalossa. Lisätiedot: kanttori Henna-Mari 
Sivula, p. 040 7450 160. 

Karjasillan seurakunta

Cantio Laudis -kuoron harjoitukset maanantaisin klo 18 
Kastellin kirkossa.  Lisätiedot: kanttori Juha Soranta 
p. 050 4067 286. 

Kastellin kirkkokuoron harjoitus maanantaisin klo 
18.30–20.30  Kastellin kirkossa. Kaikki kuorolaulusta 
kiinnostuneet tervetuloa rohkeasti kokeilemaan. 
Kuoroa johtaa kanttori dc. Ilkka Järviö, 
p. 040 5747 160.

Oulun seudun virsikuoron harjoitukset maanantaisin 
klo 18.30 Kaukovainion kappelissa.

Mieskuoro TervasCanton harjoitukset joka toinen 
tiistai parillisilla viikoilla klo 17 Kaukovainion kappelilla. 
Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan. Kuoroa johtaa 
kanttori dc. Ilkka Järviö p.040 5747 160.

Mieskuoro Weljet tiistaisin klo 18.30 Kastellin kirkossa.
Lisätiedot: kuoronjohtaja Jussi Linnanmäki, 
p. 040 9109 764 

Maikkulan lapsikuoron harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 17 Maikkulan kappelissa. Maikkulan lapsikuoroon 
kutsutaan 7–12-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Tiedustelut 
kanttori Riitta Piipolta, p. 040 5833 035. 

Karjasillan kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 
18 Karjasillan kirkossa. Lisätiedot kanttori Juha Soranta 
p. 050 4067 286.

Metsokankaan lapsikuoro torstaisin (alk. 20.1.) klo 
14.30 Lisätiedot p. 050 5251 882 vs. kanttori Pirjo 
Mäntyvaara (31.1.2011 saakka), kanttori Sirpa Ilvesluoto 
(alk. 1.2.2011)  

Pyhän Andreaan lapsikuoro torstaisin klo 16 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Lisätiedot Sirpa Ilvesluoto, 
p. 050 5251 882.

Tuiran seurakunta

Tuiran Kirkon Naiskuoron harjoitukset maanantaisin 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Kuoron toiminta 
on tavoitteellista ja monipuolista. Positiiviseen 
joukkoomme pääsee mukaan koelaulun kautta 
ottamalla yhteyttä kuoronjohtajaan Tommi Hekkalaan 
p. 040 8316226 
  
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro, isot, tiistaisin klo 16.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa  Kuoroon otetaan uusia 
laulajia. Kuoroa johtaa Laura Kumpula, 
p. 044 3161 576.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro, pienten ryhmä tiistaisin 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Kuoroon otetaan uusia 
laulajia. Kuoroa johtaa Laura Kumpula, 
p. 044 3161 576. 

Sekakuoro Tuike pääsääntöisesti joka kuukauden 
viimeinen torstai klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Vuoden ensimmäiset harjoitukset kuitenkin jo 13.1. 
Kuoroa johtaa Elisa Silver, p. 050 300 9965. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. 

Oulun ev.-lut. seurakunnat
  
Sarastus-kuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 18 
Elohuoneella. Et tarvitse aiempaa kokemusta. Tule 
siis sellaisena kuin olet. Ohjelmisto koostuu messu-, 
gospel- musiikista ja virsistä. Tiedossa gospelmessuja. 
Laulamisen ilo ei maksaa sinulle mitään. Lisätietoja 
kuoronjohtajalta Taina Voutilainen, p. 044 3161 729, 
taina.voutilainen@evl.fi. 
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Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

enot Oulussa 13.–20.1.2011

Kastetut
Tuomiokirkko: Emilia Aili 
Adele Heikkinen, Vilma Alek-
sandra Savilakso, Anna Vivia 
Seppänen, Viljo Iisak Veteläi-
nen.
Karjasilta: Danica Valenti-
na Hahtonen, Hertta Unel-
ma Haverinen, Jesperi Her-
manni Heikkinen, Konsta Ee-
meli Häikiö, Nikki Akseli Jär-
vinen, Veikka Eelis Lantto, Ee-
tu Oliver Lehto, Eero Elmeri 
Lehtola, Ada Pauliina Elisa-
bet Marjakangas Peregrine 
Pietari Mehtälä, Alina Ellen 
Maaria Myllylahti, Jeri Ola-
vi Raitaniemi, Mila Iisa Olivia 
Riekki, Amalia Pilvi Johanna 
Ruuskanen, Oskari Juha Gab-
riel Saukkonen, Petrus Joona-
tan Sikala.
Tuira: Jasmin Janina Decire 
Bollström, Eino Juhani Haa-
pamäki, Eliel Mikko Juhani 
Haapsaari, Lauri Iivari Han-
hela, Artturi Herman Heik-
kinen, Joona Eemil Johan-
nes Kemppainen, Aapo Eemil 
Olavi Kynsilehto, Sophia An-
na Marjatta Lobo, Kerttu Ka-
tariina Lotvonen, Aukusti Ta-
pio Johannes Raappana, Fan-
ni Marlene Rasmussen, Milla 
Emilia Roivainen, Jaakko Ola-
vi Sippola, Lauri Mikael Val-
lius, Samu Aslak Yliheikkilä.
Oulujoki: Serhat Atabay, Stel-
la Fanny Elisa Dobchies, Jose-

fiina Anna Aurora Holappa, 
Martin Manuel Hämäläinen, 
Helmi Kristiina Kivimäki, Pih-
la Sofia Lapinlampi, Aatu Ee-
meli Lehmikangas, Kaspian 
Johannes Linna, Elias Esko 
Antero Nuolioja.

Vihityt
Tuomiokirkko: Tuomas Mi-
kael Mainio ja Päivi Karoliina 
Hintsala, Mikko Antti Matias 
Ylirinne ja Miia-Maria Lehto-
saari, Kai Kalevi Penttilä ja 
Marja-Liisa Maarit Lohilahti. 
Karjasilta: Jaakko-Pekka 
Kumpula ja Hanna Paulii-
na Pennanen, Johannes Erik 
Karhumaa ja Anna-Reeta Re-
kinen, Joonas Oskari Päkkilä 
ja Sanna Kaisa Sorvoja.
Tuira: Tommi Petteri Ahonen 
ja Tiina Elisa Hintikka, Petri 
Mikael Lepistö ja Katja Pau-
liina Pönkkö.
Oulujoki: Kari Heikki Kok-
koniemi ja Mari Paula Anne-
li Lassila.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Hilja Johanna 
Hiltunen s. Ravaska 87, Anna 
Maria Huovinen s. Kolehmai-
nen 87, Liisa Marjatta Här-
mä s. Harju 79, Seppo Ilma-
ri Isokoski 70, Aune Marjatta 
Kauhanen s. Pussinen 72, Ir-
ma Kyllikki Kontio s. Kela 84, 

Elämän polku
M

Ebba Reisma s. Tervonen 90. 
Eila Kaarina Tepsa s. Lappa-
lainen 77.
Karjasilta: Tapio Henry Ho-
lappa 54, Dagmar Anja Inke-
ri Järvisaari s. Uusitalo 78, El-
sa Maria Kesti s. Seppämies 
86, Aale Andreas Lempinen 
83, Erkki Ilmari Luonuansuu 
80, Mauno Johannes Niska-
la 71, Maija-Liisa Salo s. Myl-
lynen 84, Eero Ilmari Sauk-
konen 82, Jan-Marcus Chris-
tian Rantanen 37, Armas Vii-
tala 82.
Tuira: Kalle Jaakoppi Jalonen 
90, Hannu Henrik Jämsä 46, 
Eila Kyllikki Kohola s. Keskita-
lo 85, Tirkko Johannes Kähkö-
nen 85, Saimi Elina Luolavir-
ta s. Grekelä 80, Leila Tuulik-
ki Ojala s. Brocke 79, Hilja So-
fia Ollila s. Saviluoto 93, Simo 
Jouni Outila 54, Eino Pietari-
la 85, Juha Onni Tolonen 63, 
Raimo Tapio Tuomaala 50, 
Terttu Maria Turunen 91. 
Oulujoki: Seppo Heikkilä 52, 
Taisto Jaakko Kemppainen 
69, Toini Anna Lehtola s. Pel-
konen 85, Vappu Alli Märsy 
82, Toivo Kalervo Vartiainen 
89, Terttu Inkeri Vesa s. Kok-
koniemi 79.

Senioripysäkki 
torstaina 3.2. klo 14, Caritas-Kodin kirjastohuone 

A r k i s to

Eläkeläisten 
seurat 
torstaina 20.1. klo 13, Tuiran kirkko 

Seuroissa puhuvat pastorit Pasi 
Kurikka ja Lauri Kujala. Seurojen 
jälkeen yhteinen kahvihetki 
seurakuntasalissa. 

Linja-autoreitti: Klo 12.00 
Pateniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, klo 
12.15 Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki, klo 12.20 Koskelan 
palvelukeskus, klo 12.25 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 12.35 
Mäntykoti ja Tuiran kartano, klo 
12.40 Kangastien palvelukeskus, 
klo 12.45 Tuiran kirkko. 
Paluukuljetus n. klo 14.45.

Luopumiset ja muutokset kuuluvat luonnollisena osana ikääntymiseen ja 
elämänkaareen.Isot muutokset, kuten työelämästä luopuminen ja läheisten poismeno 
saattavat tehdä olon yksinäiseksi ja masentuneeksi. Kenenkään ei kuitenkaan 
tarvitse olla näiden asioiden kanssa yksin – jakaminen helpottaa painavan kuorman 
kantamista. 
Senioripysäkki on viikottain kokoontuva, eläkeikäisille suunnattu maksuton, 
luottamuksellinen ja suljettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu sovitun ajan. 
Ryhmässä käydään läpi vanhuuteen ja elämänmuutoksiin liittyviä asioita – asioita joista 
puhuminen helpottaa arkielämässä selviytymistä. Ilmoittautuminen ja tiedustelut 20.1. 
mennessä ryhmänohjaaja, diakonissa Asta Leinonen p. 040 5747157.
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lasten pikkukirkko ti 18.1. 
klo 10 srk-talolla. Huom! Päi-
väkerhoa ei ole ryhmällä 3B.
Pikkukirkko on kaikille avoin 
n. 20 min. kestävä kirkkohet-
ki, jossa laulua, Raamatun-
kertomus ja toimintaa.
Kokkikerho to 13.1. klo 14 
kerhohuoneella, ryhmä A.
Israel-ilta su 16.1. klo 18 seu-
rakuntatalossa, Raahen Isra-
el-ystävät.
lasten ja nuorten gospel-
kuoro ti 18.1. klo 17 seura-
kuntatalolla, tule mukaan 
soittamaan ja laulamaan, ve-
täjinä Riitta ja Maarit.
Opiskelemme raamattua 
ma 17.1. klo 18.30 seurakun-
tatalolla. "Mitä ovat Apokry-
fikirjat?"
Partio: Metsähanhet Naskun 

laavulla to 13.1. klo 18.
Kuoro: Seuraavat harjoituk-
set ke 19.1. klo 18.30 seura-
kuntatalolla.
Perhekerho to 13.1. klo 10 
srk-talolla.
Ystävyydentalo pe 21.1. klo 
10 srk-talolla.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973
rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka 5.–6.-lk. pe 14.1. klo 
19 T&I Kämäräinen, 7.–8. -lk 
Myllynen ja nuortenilta T&H 
Vanhala. Pyhäkoulu I  su 16.1. 
klo 12 K&T Vanhala II S&K Hir-
vasniemi III S&E Hirvasniemi 
ja klo 16 seurat Lumilyhdyssä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19.  
Ompeluseurat ke 19.1. klo 19 
A&J Anttila.

liikuntasalin perhevuoro pe 
14.1. klo 10–11.
rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.1. klo 14.30 kirkossa, 
Erkki Vähäsöyrinki.
Eläkeliitto ti 18.12. klo 11 seu-
rakuntasalissa.
Päiväpiiri ke 19.1. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 20.1. klo 10 
seurakuntasalissa ja kerho-
huoneessa.

Kirkkokuoro to 20.1. klo 
18.30 seurakuntasalissa.
Kuolleet: Bertta Annikki Vä-
hämetsä 86, Siiri Maria Sill-
man s. Lyytinen 96.

Limingan seurakun-
nassa järjestettiin 
vuoden vaihteessa ns. 
kapulanvaihtogaala, 

jossa jaettiin seurakunta-
työn ansiomerkkejä kaik-
kiaan 43 henkilölle. 

Kirkossa on vakiintu-
nut käytäntö antaa ano-
muksesta Kirkkopalve-
lut ry:n myöntämiä ansio-
merkkejä luottamushenki-
löille ja työntekijöille pit-
käaikaisesta palvelukses-
ta. Kultainen ansiomerkki 
tulee 30 vuoden, hopeinen 
20 vuoden ja pronssinen 10 

vuoden palveluksesta.
Kultaisen ansiomerkin 

saivat Kerttu Inkala, Tapa-
ni Leppäluoto, Hilja Niemi, 
Seppo Päätalo, Marjatta 
Siira, Esko Vappula, Mar-
ja-Liisa Hautamäki, Sinik-
ka Ilmonen, Markku Kor-
honen, Aino Pieskä ja Ilk-
ka Tornberg.

Hopeisen ansiomer-
kin saivat Seija Ahola, Ee-
va Halmesmäki, Erkki Ha-
verinen, Markku Holma, 
Pekka Juustila, Jouko Laa-
ninen, Leena Leppäluoto, 
Eero Litola, Päivi Pekkala, 

Timo Pietilä, Antti Sangi, 
Paavo Uitto, Ritva Juvani ja 
Rauni Tervo.

Pronssisen ansiomerkin 
saivat Inkeri Ahola, Anne-
li Aliranta, Yrjö Heiska-
ri, Helena Hintsala, Rei-
jo Junnila, Marjo Juntto-
la, Anja Kaitera, Alpo Koi-
vukangas, Sari Kurtti, Ta-
pio Mattila, Pentti Pietiläi-
nen, Heini Raitio, Annikki 
Salmela, Ida Vähäsöyrinki, 
Helena Hakkarainen, Mi-
ka Kotkaranta, Anna-Lee-
na Luttinen ja Sirkka Puu-
saari. (RT)

Hopeisen ansiomerkin saajia oli paikalla yksitoista.

Limingassa jaettiin 
ansiomerkkejä

Uusi 
kirkkovaltuusto 

kokoontuu 
ti 18.1. klo 18.30 

srk-salissa.

Siunattua 
Vuotta 2011!

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 396
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Vuonna 2000 jul-
kaistu Oulun kirk-
kohistoria Kirkko 
keskellä kaupunkia 

saa jatkoa. Professori Han-
nu Mustakallio Itä-Suo-
men yliopistosta saa kak-
kososan valmiiksi toden-
näköisesti parin vuoden 
kuluttua. Mustakallio on 
jo hahmottanut teoksen 
pääluvut, käynyt läpi läh-
demateriaalia ja kirjoitta-
nut tekstiä.

Uusi teos käsittää vuodet 
1870–1945, kertoo Oulun 
seurakuntayhtymän kes-
kusrekisterin johtaja Veijo 
Koivula, joka on myös yh-
tymän kirkkohistoriatyö-
ryhmän sihteeri. Työryh-
män ohjaa hanketta ja an-
taa Mustakalliolle myös uu-
sia vinkkejä ja näkökulmia.

Uudessa historiateok-
sessa on Koivulan mukaan 
paljon henkilöhistoriaa, 
koska papit ovat olleet kes-
keisesti esillä. Myös esimer-
kiksi herännäisjohtaja, reh-
tori Mauno Rosendal esiin-

tyy teoksessa. 
Historiateoksen lähtei-

nä ovat kirkonkirjat, kirkon 
arkisto, seurakunnan asi-
oita koskeva kirjeenvaihto 
ja kirjallisuus.Kirkollisten 
vaikuttajien papereita on 
esimerkiksi Oulun maa-
kunta-arkistossa.

Seurakuntayhtymä ko-
kee velvollisuudekseen kar-
toittaa Oulun kirkkohistori-
an. Näin seurakuntayhtymä 
asettaa oman palansa histo-
riankirjoituksen laajaan pa-
lapeliin. Teos on Koivulan 
mukaan suunnattu myös ta-
vallisille lukijoille.

Perustamisvuosi  
epäselvä
Aiempi teos, Kirkko keskel-
lä kaupunkia, käsitteli Ou-
lun kirkkohistoria aina seu-
rakunnan perustamisesta 
vuoteen 1870 asti. 

Seurakunnan perusta-
misvuosi ei ole tarkkaan 
tiedossa, mutta se ajoittuu 
lähelle Oulun kaupungin 
perustamista vuonna 1605. 

Oulun kirkkohistorialle 
tulossa jatkoa

Historiateoksen kirjoitti 
tohtori Ari-Pekka Palola.

Palolan teoksessa on lä-
hes 300 sivua ja runsas ku-
vitus. Koivula arvelee, että 
Mustakallion historiateos 
tulee olemaan samaa luok-
kaa. Yhteistyökumppanina 
Mustakallion teoksessa on 
Helsingin yliopisto, jonka 
leivissä Mustakallio aiem-
min työskenteli.

Historiateosta ei julkais-
ta Oulun seurakuntayhty-
män laajentumisen vuoksi 
vaan projekti aloitettiin en-
nen kuin laajentuminen tu-
li ajankohtaiseksi.

PEKKA HELIN
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Puttaan Tupa avoinna to 
13.1. alkaen torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–15, Kirkkotie 
10 C (harmaa rakennus seu-
rakuntakeskuksen takana). 
Sauvakävelyä perjantaisin 
klo 12, päivä vaihtunut! 
lapsikuoron kevätkausi al-
kaa to 13.1. klo 17 seurakun-
takeskuksessa. Uusia laula-
jia otetaan vastaan klo 16.30. 
Kuoroon ovat tervetulleita 
7–13-v. tytöt ja pojat. Kuoroa 
johtaa kanttori Kaisa Säkki-
nen p. 040 5818 974.
rukouspiiri to 13.1. ja 20.1. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Perhekerhot jatkuvat viikol-
la 2: Jokelan vanhalla koululla 
tiistaisin klo 10–11.30, Kellon 
seurakuntakodissa torstaisin 
klo 9.30–11, Martinniemen 
seurakuntakodissa perjantai-
sin klo 9.30–11 sekä kirkonky-
län Vakkurilassa perjantaisin 
klo 10–11.30. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 2. Missiokerho 
(varhaisnuorten raamattu- ja 
lähetyskerho) jatkuu Puttaan 
Tuvassa pe 14.1. klo 15–16.30. 
Missiokerho kokoontuu per-
jantaisin.
Pyhäkoulu su 16.1. klo 12 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 
Pyhäkoulun opettajana Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472. 
Pyhäkoulu on tarkoitettu lap-
sille ja nuorille. Pienet lapset 
ovat tervetulleita saattajan 
kanssa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
17.1. klo 14.30 Kellon seura-

kuntakodilla.
lähetystyön käsityöpiiri ti 
18.1. klo 13 Puttaan Tuvassa.
raamattupiiri ke 19.1. klo 18 
Puttaan Tuvassa. (Lk 14.) 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 24.1. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 26.1. 
klo 13 Kellon seurakuntako-
dilla ja to 27.1. klo 13 
seurakuntakes-
kuksen isos-
sa salis-
sa. Kulje-
tuspyyn-
nöt dia-
konia-
toimis-
toon 
perjan-
taisin klo 
9–11 p. 08 
5472 636.
Juttukahvi-
la kaikenikäisil-
le to 27.1. klo 13 Martinnie-
men seurakuntakodilla. Kul-
jetuspyynnöt diakoniatoimis-
toon perjantaisin klo 9–11 p. 
08 5472 636.
Suomen lähetysseuran 
ajankohtaispäivä to 27.1. 
Kempeleessä. Ilm. Helena Yli-
maulalle pe 21.1. mennessä, 
p. 040 5014 764.
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: Raamat-
tuluokka pe 14.1. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 16.1. klo 
12 Niemimäellä, Kortesalmel-
la, Lauhikarilla ja M. Paasol-
la. Seurat su 16.1. klo 17 ry:llä. 
Lauluseurat ke 19.1. klo 18.30 
Minna ja Sami Lohella, Kaup-

pilantie 5,
Kello: Raamattuluokka (yh-
teinen) pe 14.1. klo 17.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 16.1. klo 
12 Takkulalla ja Hirvasniemel-
lä. Seurat su 16.1. klo 17 ry:llä, 
Jokikylä: Sisarpiiri to 13.1. klo 
18.30 ry:llä. Kuukausimyyjäi-
set pe 14.1. klo 18.30 ry:llä. 

Pyhäkoulut su 16.1. klo 
12, seurat su 16.1. 

klo 16 ry:llä. 
Päiväker-

hot ti 18.1. 
ja ke 19.1. 
klo 17.30 
ry:llä. 
Kastettu: 
Olivia Se-
rafiina Jo-

kitalo, Art-
tu Valtte-

ri Haapaleh-
to, Tuukka Kristi-

an Huttunen, Maris-
sa Camilla Perander, Sini So-
fia Järvenpää, Väinö Frans 
Matias Kronqvist, Eeli Aukus-
ti Virkkala, Stella Alisa Sipilä, 
Anni Assi Eveliina Suhonen, 
Kasperi Aatos Hirvaskari, Eli-
as Erik Kalervo Pöyskö, Vee-
ti Christian Kurkela, Jade Eri-
ca Justiina Joru, Petteri Heik-
kilä, Joel Sebastian Helistén, 
Touko Olavi Petteri Kärkkäi-
nen, Jaani Jalmari Rehu, At-
te Eemil Holappa, Masi Sa-
muli Kalevi Alasimi, Riku Ta-
pani Kesti.
Kuolleet: Lyydia Maria Sipola 
97, Laura Kyllikki Shnoro 78, 
Erkki Ilmari Häkkinen 61, Vii-
vi Emilia Hihnala 7 kk.

lupa tuntea -viikonloppuleiri 
25.–27.2. Isoniemen leirikeskuksessa 

Viikonlopun tunteena häpeä, miten tunnistan 
häpeän, häpeän murtaminen, miten häpeästä 
eteenpäin. Työskentelyä ohjaa Kansan 
Raamattuseuran työntekijä Paula Tähtinen. 
Viikonlopun hinta 50 €, taloudellisista syistä voi anoa 
huojennusta leirimaksuun. Ilm. yhteystietoineen 
ja erityisruokavalioineen 31.1. mennessä Laila 
Rantakokolle p. 040 8668 319 tai laila.rantakokko@
evl.fi. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Tule 
kutomaan nuttuja etiopia-
laiseen ”äitiyspakkaukseen” 
tai tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin. Ota omat 
puikot mukaan, lankana Nal-
le ja 7 veljestä.
Perhekerhot ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa ja pe klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, Ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän seurakuntakodil-
la. Ti ja pe klo 9.30–11 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaita päiväkerhopaikkoja 
keväälle voi kysellä Saija Ki-
velältä p. 040 7790 375.
Herännäisseurat su 16.1. klo 
18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri  ke 19.1. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. 
Seurakuntapiiri to 20.1. klo 
12 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa. 
Kirkkokuoro ke 19.1. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneet to 20.1. klo 14.30 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
ryhmä to 20.1. klo 12.30–14 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa, vieraana johta-
ja Liisa Visuri Hoivakoti Pie-
nestä Pelakuusta.
Naisten piiri to 20.1. klo 

18.30 Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
alk. 13.1. klo 15.30–16.15 ja 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa perjantaisin alk. 
14.1. klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yksi-
näisten päivätoiminta ”Vei-
kon valinta” arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-

sin klo 10–12 Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 10–
13. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Aloitusraamattuluokka pe 
14.1. klo 18 molemmat ryh-

mät ry:llä.  Nuortenilta pe 
14.1. klo 19 ry:llä. Seurat, yh-
teiset Oulun ry:n kanssa la 
15.1. klo 19 ry:llä. Laulutuo-
kio ja seurat  su 16.1. klo 16 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.1. klo 19 
ry:llä. Seurat su 16.1. klo 16 
ry:llä.
Kastetut: Saku Mikael Pek-
kala, Ella Aada Annikki Blom-
qvist, Emilia Sofia Lauronen, 
Emilia Aada Anneli Tuokko-
la, Siiri Sylvia Adele Kaler-
mo, Roope Aaro Johannes 

Lahdenperä, Fanni Aino Eli-
sabeth Kinnunen, Milka Eli-
sabeth Hanhela, Siiri Maria 
Rauma, Juho Akseli Joonatan 
Kurtti, Iita-Liisa Kristiina Tuo-
vinen, Joose Aapeli Mäkelä.
Vihitty: Janne Veikko Aukus-
ti Svartström ja Jonna Maria 
Yliklaavu, Janne Tapio Heik-
kinen ja Päivi Elisabet Pääkkö, 
Timo Antero Höynälä ja Tarja 
Tuulikki Moilala. 
Kuolleet: Antti Aukusti Tuo-
mela 83, Antti Henrik Gallén 
83.

Kirkko soikoon! -konsertti 
to 13.1. klo 19 kirkossa

Pohjan Sotilassoittokunnan solistit ja kamariyhtyeet. 
Ohjelmistossa Britten - de Lioncourt - Stevens - Koechlin 
- Mozart - Dubois – Ibert. Kirkkokonsertteihin on vapaa 
pääsy. Ohjelma 5 €.

Mukulakuorot 
5–7-vuotiaille Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.  

Muskarityyppistä laulua, leikkiä ja soittoa 
rytmisoittimilla. 

Mukulakuoron tiistain klo 18 ryhmään mahtuu 
muutamia lapsia. 
Ilmoittautumiset Marjo Irjalalle p. 040 7790 337.

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

puh. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

puh. 08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Juttukahvila 
kaikenikäisille to 27.1. 
klo 13 Martinniemen 

seurakuntakodilla. 
Kuljetuspyynnöt 

diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9–11 

p. 08 5472 636.
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raamattu-ja rukouspiiri ke 
19.1. klo 18.30 Marja-Leena 
Nivalalla, Meijerintie 2as23. 
Seurakuntakerho ja Hyvän-
mielen päiväkahvit alkavat 
viikolla 4.
Vapaaehtoistoiminnan pe-
ruskoulutus 18.2.–26.2. Li-
mingan seurakuntatalolla. Li-
sätietoja diakonissoilta.
lähetystyö: Aikuisten lähe-
tysvintti ma 17.1. klo 12–14. 
Yhdessäoloa käsitöiden, kah-
vittelun ja juttelun merkeissä.
Uudenvuoden ensimmäi-
nen nuorten lähetysvintti ke 
19.1. klo 17–18.30. Tervetuloa 
parantamaan maailmaa!
Nuorisotyö: Nuorten raamis 
to 13.1.klo 16.30–18 pappilan 
yläkerrassa.
Kerhonohjaajien sekä uusi-
en isosten yhteinen koulu-
tuspäivä "keris" su 16.1. al-
kaen klo 10 jumalanpalveluk-
sella kirkossa, jonka jälkeen 
koulutusta seurakuntatalol-
la klo. 15 asti. Olethan 
muistanut ilmoit-
tautua! Jatkoisoil-
le koulutusta klo 
15–17 Nuoriso-
Nurkassa.
Varhaisnuori-
sotyö: Seura-
kunnan, kunnan 
ja 4H:n yhteiset 
kerhot alakoulu-
ikäisille ovat palan-
neet joululomalta vii-
kolla 2. Kysy Heliltä mah-
dollisia vapautuneita paik-
koja kokkikerhoissa. p. 0400 
803 837. 
Uudenvuoden ensimmäinen 
varkkavintti eli seurakunnan 

oma kansainvälisyys- ja lähe-
tyskerho 3–6-luokkalaisille 
ke 19.1. klo 15–16.30. Terve-
tuloa kerhoilemaan 
niin uudet kuin 
vanhatkin ker-
holaiset!
rippikou-
lu: Opetus-
ta loppiais-
ryhmälle 
la 15.1. klo 
12–17 Ran-
takylän kap-
pelilla. Mu-
kaan muistiin-
panovälineet, 
Raamattu, Katekis-
mus ja omat eväät.
Urkuopetusta su 16.1. klo 
10–12 kirkossa talviryhmälle. 
Kirkkomusiikkiopetusta
ke 19.1. klo 18–20 seurakun-
tatalolla talviryhmälle ja ryh-
män vanhempainilta Nuo-
risoNurkassa seurakuntata-

lolla. 
rippikoulural-

li to 20.1. 
klo 18–
20 seu-
rakun-
tatalol-
la. Kesä 
1, 2 ja 
3-ryh-

mille se-
kä loput 

muualla 
rippikoulunsa 

käyvät.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 18.1. klo 9.30–11. Yhdessä-
oloa. Ke 19.1. Vanamossa klo 
9.30–11. Proviisori Saila Tou-
komies kertoo sairaan lapsen 

kotihoidosta.
Partio: Päivystys Partiotoimis-

tossa pe 14.1. klo 15–17. 
Pajose 1/11 par-

tiojohtajille 
ja aikuisille 

johtajille 
pe 14.1. 
klo 18–
21. Tar-
kem-
min lip-
pukun-
nan ko-

tisivuilla. 
Kirkkopal-

velussa Hu-
kat su 16.1. Su-

denhuuto 11 ja Ketun-
kiljaisu 11 21.–22.1.2011. Tar-
kemmat tiedot lippukunnan 
kotisivuilla.
Kirkkopalvelussa Pihlajan-
marjat su 23.1.
rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka (7–8) pe 14.1. klo 18.30 
ry:llä. Toimitalon rakennus-
työryhmien infotilaisuus la 
15.1. klo 16 ry:llä ja raamat-
tuluokka (5–6) kodeissa. Py-
häkoulut su 16.1. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla klo 17 ja 18.30 seu-
rat ry:llä. Sisarilta ke 19.1. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Eevert Kasperi Jo-
kelainen, Alex Alvar Ensio 
Keski-Sämpi, Neela Sofia Kim-
pimäki, Lenni Matias Puuma-
la, Severi Johannes Ruotsalai-
nen.
Vihitty: Olli Antero Puhakka 
ja Hilkka Helinä Alakärppä.
Kuolleet: Toivo Juhani Ollila 
73, Aatos Johannes Elsilä  91.

Senioripysäkki
Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille aloittaa keväällä 
2011 viikolla 8.

Keskusteluryhmä on suunnattu erityisesti 
yksinäisille ja erilaisia elämänmuutoksia kokeneille. 
Ryhmä (7 henkilöä) kokoontuu seurakuntatalolla 
torstaisin, mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
erikseen.
Senioripysäkin ohjaaja, esh-diakonissa Sinikka 
ilmonen haastattelee ryhmästä kiinnostuneet 
ennen ensimmäisetä tapaamista. 
Ryhmään valituilta toivotaan sitoutumista 
tapaamisiin. 

Ota yhteyttä 17.1.mennessä p. 044 7521 226.

Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho (Kk) 
0400 775 164 tai Seija Lom-
ma (Kk) 040 579 3247 ja Jaa-
na Kontio (Jääli) 040 579 
3248. 
Juttunurkka ma  klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodil-
la. Kaikenikäisille tarkoitet-
tu juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 17.1. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla.  Aterian hin-
ta 2 €.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 18.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla ja ti 25.1. 
klo 13 Montin-salissa. Kulje-
tuspyynnöt ma klo 12 men-
nessä Seijalle p. 040 5793 
247.
Naisten kasvu-ryhmä ke 
19.1. klo 14 Montin-salissa. 
Tiedustelut Seijalta.
Diakoniapiiri ma 17.1. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella.
Diakoniapiiri ma 17.1. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla.
lähetyspiiri 18.1. klo 12.30 
Montin-salissa vs. lähetyssih-
teeri Terttu Rautiainen-Mu-
lari 044 5760 019, terttu.rau-
tiainen-mulari@evl.fi.
Esikkoryhmä jatkuu ti 18.1. 
Montin-salissa.
Perhekerho jatkuu viikolla 3.
Olohuone yksin- ja yhteis-
huoltajille to 20.1 klo 18–20 
kirkkopirtillä. 
Päiväkerhot ja lasten park-
ki jatkuvat vuonna 2011 vii-

kolla 2.
Nuoret: Yökahvila pe 14.1. 
klo 18.30–22 Jäälin seura-
kuntakodilla.
rauhanyhdistys: Seurat su 
16.1. klo 17. 
Herännäisseurat ja vuosiko-
kous su 16.1. klo 15 Montin-
salissa, Miia Seppänen. 
rauhan Sanan seurat su 
16.1. klo 15 seurakuntakes-

kuksessa, Vesa Pöyhtäri.
Kirkkovaltuusto ke 19.1. klo 
18 seurakuntakeskuksessa
Kastettu: Aatu Daniel Tuo-
himaa, Eero Sakari Mäkelä, 
Joona Eerik Kalevi Huotari, 
Lotta Eveliina Karjalainen, 
Urho Väinö Ilmari Saarela.
Kuolleet: Anneli Teller-
vo Lämsä 64, Markku Feliks 
Tulppo 81, Vieno Martta Kä-
renaho 92.

Olohuone 
yksin- ja yhteishuoltajille 
kevään aikana torstaisin 20.1., 17.2., 24.3., 7.4., 19.5. klo 
18–20 kirkkopirtillä. Vertaistukea yhden vanhemman 
perheille, kahvittelun ja keskustelun lisäksi voi olla 
myös muuta ohjattua toimintaa. Vetäjinä Pirkko 
Keskitalo ja seurakunnan perhetyöntekijä Riina 
Moilanen.

YöKAHVIlAT 
kevätkaudella 2011:
Yökahvilat on tarkoitettu 
rippikouluikäisille ja sitä 
vanhemmille.
14.1.  Jääli
21.1.  Kiiminki
11.2.  Jääli
25.2.  Kiiminki
18.3.  Jääli
1.4.  Kiiminki
15.4.  Kiiminki
29.4.  Jääli

Tulossa 
K-18- tapahtuma ja leiri
Perjantai-iltana 4.2. klo 19 Suvelassa järjestetään 
kaikille yli 18-vuotiaille avoin tapahtuma, 
jossa esiintymässä koomikko Mikko Vaismaa ja 
laulamassa Mika Nuorva. Lisäksi tarjolla on pientä 
iltapalaa. 
Tapahtuman jälkeen on mahdollisuus jatkaa K-18  
leirillä (4.–6.2.) sunnuntaihin saakka. Molempiin 
on ennakkoilmoittautuminen 28.1.mennessä 
Sannalle 040 5770 628.

Huomio yli 18-vuotiaat ja keväällä 18 vuotta täyttävät! 
Jos haluat yökahvilaan avustajaksi, ole yhteydessä 
Sannaan p. 040 5770628.

Kirkonkylä/
diakonissa 

Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Tupos/diakonissa 

Nita Nahkala, p. 044 
7521 240. Diakonissa 

Marja-Liisa Hautamäki 
opintovapaalla 31.5. 

saakka.

Ensi kesän 2011 
Herättäjäjuhlien 

talkoolaisten 
ilmoittautumiset
Inkeri Aholalle 

p. 040 8383 222 ja 
Kerttu Inkalalle

 08 381 121. 

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
fax.  08 816 1010

Käyntiosoite
Kirkkotie 6, 90900 
Kiiminki
Postiosoite
PL 5, 90901 Kiiminki 

Seurakuntakeskus 
Kirkkotie 6  
90900 Kiiminki
Jäälin seurakuntakoti 
Rivitie 8 
90940 Jääli
Suvelan leirikeskus 
Pasontie 40 
90900 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

puh. 08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka
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Pyhäkoulut su 16.1. klo 12 Re-
pussa ja Salonpäässä.
Herännäisseurat ja Herättä-
jäyhdistyksen Oulunsalon-
Kempeleen paikallisosas-
ton vuosikokous su 16.1. klo 
18.30 Kempeleen keskustan 
seurakuntakodilla, Tiilitie 1 
Kempele.
Hartaus ke 19.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Pulkki-
nen.
Seurakuntakerho to 20.1. klo 
11 seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstedt.
Hartaus to 20.1. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma.
Kirkonkylän ry: Yhteinen 
lauluraamattuluokka su 
16.1. klo 12 ry. Seurat ja ko-
lehtimyyjäiset su 16.1. klo 16 
ry, Seppo Leppänen ja Pek-

Omaishoitajien ryhmä to 
13.1. klo 13–14.30 Päiväkes-
kuksen takkahuoneessa.
Iltahartaus to 13.1. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ma 17.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.1. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 19.1. klo 15 Ran-
takodissa.
rukouspiiri ke 19.1. klo 17.45 
seurakuntatalon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaushetket to 20.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 20.1. klo 14 Vire- 
kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 24.1. klo 18 seurakunta-
talossa.

Kuorot: Ke 19.1. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päi-
värinteen seurakuntasalis-
sa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Hermes-ryhmän harjoituk-
set su 16.1. klo 13–15 srk-talon
alakerrassa.
rippikoulut: Talvirippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 14.1. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa, oppitunnit 
la 15.1. klo 10–14 Koortilassa 
ja osallistuminen messuun su 
16.1. klo 10 kirkossa.
Partio: Partio aloitetaan vii-
kolla 3.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-

ka Kinnunen. Oulun seudun 
nuortenilta la 22.1. klo 18 Kii-
mingin ry. Raamattuluokka I,  
su 23.1. klo 12 ry, raamattu-
luokka II; Kylänpuoli ja Keski-
kylä, ry, Karhuoja: Eero Ilkko. 
Seurat klo 16 ry, Juha Kaari-
vaara, Matti Lääkkö.
Salonpään ry: Leirikeskusil-
ta su 16.1. klo 16 ry. Seurat su 
23.1. klo 16 ry.
Kastettu: Iina Elisa Kivirin-
ta, Juuso Elias Löppönen, Ju-
ho Jeremias Kemppainen, Eli-
as Onni Benjamin Kukkonen.
Vihitty: Jukka Oskari Joensuu 
ja Hilkka Tellervo Tenkula, Jo-
ni Mikael Savela ja Satu Mar-
leena Saarni.
Kuolleet: Elina Birgitta Tolk-
kinen 59, Sulo Matias Vierun-
keto 80, Aune Maria Kylmä-
nen 89.

Kutsumme sinua arkienkeliksi 
toteuttamaan vuoden 2011 Yhteisvastuukeräystä, 
joka pyrkii torjumaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä 
Suomessa ja Mosambikissa. Ota yhteyttä 
Leena Leskelään p. 040 5470 785. Tietoja myös 
kotisivuillamme: www.muhoksenseurakunta.fi 

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

puh. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Taloustoimisto
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174
 
Kirkkoherra 
040 5525 810

Käynti- ja 
postiosoite:
Kirkkotie 32, 
91500 Muhos

sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut: su 16.1. klo 
12 kirkonkylä Ylikulju, Antti-
la Luukkonen, Korivaara Hy-
väri, Pälli Lohi, Suokylä Han-
nuksela. Seurat su 16.1. klo 
17 ry:llä. Päiväkerhot ma 
17.1. klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
Ompeluseurat to 20.1. klo 19 
ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ompeluseurat pe 14.1. 
klo 19 ry:llä. Pyhäkoulut  su 
16.1. klo 12: Hyrkki Puolitai-
val, Päivärinteenpolku 12, 
Laitasaari Virkkala, Kärnän-
kuja 6, Huovila Tokola, Mä-
hyläntie 61. Seurat su 16.1. 
klo. 17 ry:llä. Päiväkerho ti 
18.1. klo. 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Lumia Vilhelmii-
na Juutinen, Eedit Aliina Pa-
so, Venni Eevert Jussinpoika 
Tihinen.
Kuolleet: Anna Emilia Tenho-
maa s. Huuskonen 81, Terho 
Tuomas Velling 84.
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Pyhäkoulu su 16.1. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 16.1. klo 19 ry:llä, 
Pasi Kurtti.
raamattuluokka pe 21.1. klo 
19 ry:llä.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to 20.1. klo 16, päiväker-
ho pe 21.1. klo 10 ja perhe-
kerho 24.1. klo 10 kerhohuo-
neessa. 
Kastettu: Helen Maria Teller-
vo Iso-Junno.
Vihitty: Janne Veikko Aukus-
ti Svartström ja Jonna Maria 
Yliklaavu.

PYHäNTä
lauluseurat pe 14.1. klo 
18.30 Elisa ja Raimo Liukolla. 
Hartaus su 16.1. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 16.1. klo 16 ry:llä, 
Harri Hyväri ja Aimo Mikko-
nen.
lauluseurat pe 21.1. klo 
18.30 Marja ja Paulus Sydän-
metsällä.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18. 
Kerhot: Päiväkerhot ke 19.1. 
klo 10 Tavastkengän koulul-
la ja pe 21.1. klo 10 srk-talon 
kerhotilassa. Puuhakerhot to 
20.1. klo 12.15 koululla ja var-
haisnuortenkerho to 20.1. klo 
14.30 kerhotilassa. Perheker-
ho ti 18.1. klo 10 kerhotilassa.
Avioliittoon vihitty: Harry 
Johannes Härmä ja Pilvi He-
linä Suokas.
Kuolleet: Irma Anneli Hyvö-

nen s. Janatuinen 55, Oiva 
Ojapelto 83.

rANTSIlA
Päiväkerholaisten vanhem-
mat, jos perheestänne tulee 
uusia kerholaisia nyt kevät-
talvella, niin ottakaa yhteyt-
tä lastenohjaaja Tanja Hele-
niukseen p. 0207 109 734, 
niin sovitaan kerholaisellen-
ne kerhoaika.

Arkipyhäkoulu to 13.1. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalolla.
Ompeluseurat pe 14.1. klo 
19 Ella ja Jukka Näsäsellä. 
Seurat su 16.1. klo 18.30 
ry:llä.
Varttuneidenkerho ti 18.1. 
klo 12 ry:llä. 
Ehtoollishartaus ke 19.1. klo 
14.30 Pohjantähden hoiva-
osastolla. 
lapsikuoro Stellat ke 19.1. 
klo 15 seurakuntatalossa. 
Lapsikuoroon otetaan mu-
kaan uusia laulajia. Lapsi-
kuoro on tarkoitettu kaikil-
le laulaville lapsille 1. luokas-
ta ylöspäin. Esiinnymme ju-
malanpalveluksissa, juhlis-
sa ja konserteissa. Keväällä 
teemme kuororetken! Tar-
kemmat tiedot kanttori Arja 
Leinonen 020 7109 732.
Siioninvirsiseurat ja po:n 
vuosikokous ke 19.1. klo 19 
seurakuntatalossa. 
Seurakuntakerho to 20.1. 
klo 13 Rauhalassa. 
Vanhempainilta lapsikuo-
rolaisille ja heidän vanhem-

milleen to 27.1. klo 19 srk-ta-
lossa. Kahvitarjoilu. Sovimme 
kevään ja kesän tapahtumat. 
Veljien myyjäiset pe 21.1. klo 
19 ry:llä.
Kerhot: Pallerokerho ma 17.1. 
klo 10 Nuppulassa. Tyttöker-
ho ma 17.1. klo 13.15 ja 15.15 
Nuppulassa. Varhaisnuoret ti 
18.1. klo 14.30 Mankilan kou-
lussa ja to 20.1. klo 15.30 Ho-
vin koululla. 

Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
18.1. klo 10. Pikku Nuput to 
20.1. klo 10 ja klo 13 Nuppu-
lassa. Hovin Nuput pe 21.1. 
klo 10 Hovin koululla. 
Kastettu: Neea Linnea Rapi-
noja.
Vihitty: Hannu Juhani Rapi-
noja ja Miia Johanna Elisabet 
Pellikka.
Kuolleet: Aino Sofia Kelhä s. 
Mäläskä 77.

Hartaus ma 17.1. klo 14 Ko-
tolassa. 
Seurakuntakerho ti 18.1. 
klo 12.30 Tyrnävän 
seurakunktata-
lossa.
Hartaus ke 
19.1. klo 15 
VillaTyr-
nissä.
Aamu-
kammari 
keskiviik-
koisin klo 
9–10.30 Tyr-
nävän seura-
kuntatalon takka-
huoneessa.
Nuttujen neulonta to 20.1. 
klo 17 Tyrnävän seurakunta-
talon takkahuoneessa. Terve-
tuloa ”nuttuilemaan” kaikki 
jo mukana olevat sekä uudet 
neulojat.
Kirkkovaltuuston kokous ma 

17.1. klo 18. Tyrnävän seura-
kuntatalolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä 

kirkkoherranviras-
ton ilmoitustau-

lulla viraston 
aukioloai-
kana. Kirk-
kovaltuus-
ton koko-
uksen tar-
kistettu 
pöytäkir-

ja muutok-
senhakuoh-

jeineen on näh-
tävänä kirkkoher-

ranvirastossa 19.1.–18.2.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Vanhempainilta pe 14.1. klo 
19 ry:llä. Seurat su 16.1. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.1. klo 19 
ry:llä. Seurat su 16.1. klo 16 

ry:llä.
Kastettu: Emma Inge-Ultrika 
Haarakangas, Joonatan Miko 
Johannes Koutaniemi.
Avioliittoon vihitty: Kimmo 
Ilmari Pärssinen ja Hanna Ma-
ria Väänänen.
Kuolleet: Pentti Kalevi Vuo-
rinen 82, Pauli Abraham 
Näppä 81, Saara Margareta 
Rekonen 71, Kaisu Maria Ter-
vonen s. Olkkonen 54.

EU-
elintarvikkeiden 

jako 

to 13.1.

klo 11–12 Temmeksen 
seurakuntatalolla ja 
klo 13–15 Tyrnävän 

seurakuntatalon 
kerhohuoneessa.

KIITOKSET
Tyrnävän seurakunnan 
diakoniatyö lähettää sy-
dänlämpöiset kiitokset 
jokaiselle, joka lahjoit-
ti kuivaelintarvikkeita 
tyrnäväläisten vähäva-
raisten perheiden jou-
lun turvaamiseksi. Saim-
me 41 kassia koteihin ja-
ettaviksi.

Aamukammari
Aamukammarin ovet avoinna taas 19.1. 
alkaen joka keskiviikko klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuoneessa (sisäänkäynti 
pääovesta).
Aamukammari on tarkoitettu kaikenikäisten 
kohtaamispaikaksi. Sinne voi tulla kahville, 
lukemaan lehden, porinoimaan, tekemään 
käsitöitä tai vaikkapa istuskelemaan ja 
ihmettelemään.
Seurakunta tarjoaa kahvit. Pullapuoli hoituu 
nyyttäreinä. Aamukammarin kummikohteena on 
Etiopiassa sijaitseva Hosainan kuurojenkoulun yksi 
vuosiluokka.

Kirkkovaltuusto ke 19.1. klo 
18 Piippolan seurakuntako-
dissa.

KESTIlä
Kirkkokuoro to 13.1. ja 20.1. 
klo 19 seurakuntakodissa. 
Ompeluseurat pe 14.1. klo 19 
ry:llä.

Pyhännän Veteraanimatrikkelin osa II julkistamistilaisuus pidettiin 
uuden vuoden aattoiltana Pyhännän kappelin seurakuntatalolla. 
Teoksen tekijä Sulo Kautto esitteli onnellisena voimia vaatineen työnsä 
tulosta. 
"Veteraanimatrikkelit sisältävät suuren osan paikkakunnan
sodanaikaista historiaa. Ne osaltaan ovat viestittämässä sodanjälkeisille
sukupolville veteraaniperintöä," totesi kunnanjohtaja Jouko Nissinen
tilaisuudessa. 
Seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra Erkki Piri. Veteraanien 
puolesta puheenvuoron piti järjestön puheenjohtaja Irma Leppikangas.

Kappalainen Outi 
Pohjasen virkaan 

asettaminen 
sunnuntaina 23.1. klo 
10 alkavassa messussa. 
Messun jälkeen juhla 
seurakuntatalossa.

rippikoulua la 15.1. klo 9–14 
seurakuntakodissa.
Seurat su 16.1. klo 19 ry:llä, 
Hannu Tuohimaa.
Kirkonkylän diakoniakylä-
toimikunnan vierailu ke 19.1. 
klo 13 Pihlajistossa.  
Seurakuntakerho pe 21.1. 
klo 10 kerhokodissa (huom. 
paikka!).
Kerhot: Varkkarikerho ti 18.1. 
klo 15, perhekerho ke 19.1. 
klo 10 ja päiväkerho to 20.1. 
klo 11 kerhokodissa. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jaakko Olavi Vikki ja Annu 
Evelin Niskasaari sekä Johan-
nes Tapani Pakanen ja Maarit 
Karoliina Vikki.
Avioliittoon vihitty: Mika 
Jaakko Jokitalo ja Iida Mat-
leena Myllyoja.

PIIPPOlA
Seurakuntakerho ti 18.1. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuortenkerho ti 18.1. 
klo 16 seurakuntakodissa.
Veteraanien lauluryhmä to 
20.1. klo 11 seurakuntako-
dissa. 
Kuollut: Lyyli Martta Jarva s. 
Kyllönen 88. 

PUlKKIlA
Seurakuntakerho to 13.1. ja 
20.1. klo 12 seurakuntako-
dissa. 
Kirkkokuoro to 13.1. ja 20.1. 
klo 13.30 seurakuntakodissa.
Hartaus pe 14.1. klo 13 Koivu-
lehdossa. 
Afrikka-ilta pe 14.1. klo 19 
ry:llä, Samuli Riekki. 

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

puh. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
puh. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, Pyhäntä 
ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

PäIVä- JA PErHEKErHOT JATKUVAT

Päivä- ja perhekerhot jatkuvat maanantaista 17.1. 
alkaen. Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Minna 
Matinlaurilta (Murto ja kirkonkylä) 044 7372 616 tai 
Soile Pietarilalta (Temmes ja kirkonkylä) 044 7372 
615. Kerhoon ovat tervetulleita vuosina 2005 ja 2006 
syntyneet lapset.
Perhekerhot toimivat kerran viikossa Murron 
kerhotilassa ja Temmeksen seurakuntatalolla sekä 
kahdesti viikossa Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Perhekerho on tarkoitettu kotona lapsiaan 
hoitaville vanhemmille ja isovanhemmille yhteiseksi 
virkistyshetkeksi.
Perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti:
Tiistaisin Temmeksen seurakuntatalolla klo 10–12.
Keskiviikkoisin Murron kerhotilassa 
Kauttaranta 12 A 2 klo 13–15.
Torstaisin Tyrnävän seurakuntatalolla, kerhohuone 2, 
klo 10–12 ja klo 13–15.
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä Tyrnävän 
seurakunnan perhekerhossa kerran viikossa.
Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Minna Matinlauri p. 044 7372 616, 
minna.matinlauri@evl.fi ja 
Soile Pietarila p. 044 7372 615, 
soile.pietarila@evl.fi



24    Nro 1    13.–20.1.2011

K I N O K U l M A

Aaron Schneiderin 
ohjaaman elokuvan 
Ennen aikojaan läh-
tökohtana on Felix 

Bushaloo Breazealen hauta-
jaiset lamavuoden 1938 Ten-
nesseessä.  Erikoista tilaisuu-
dessa oli se, että vanhus ha-
lusi olla läsnä omissa hau-
tajaisissaan kuuntelemas-

Ihmistä ei ole luotu 
elämään yksin

sa muistopuheitaan. Hautajai-
set olivat mediatapahtuma, jota 
saapui seuraamaan reilut 12 000 
ihmistä.  

Elokuva irtaantuu lamavuo-
sille tyypillisestä tapahtumas-
ta, joka ruokki köyhyydessä elä-
vien ihmisten unelmia. Robert 
Duvallin näyttelemä Felix Bush 
on asunut erakkona metsässä 40 
vuotta aasi seuranaan. Kaupun-
kilaiset ovat vuosikymmenien 
aikana kertoneet miehen elämäs-
tä tarinoita.  

Juoru on paholaisen radio, sa-
noo Felixin menneisyyden tun-
teva pastori Charlie Jackson. Hä-
nen seurakunnalleen Felix on ra-
kentanut kirkon. Se ei riitä an-
teeksiannoksi, kun Felix pyytää 
ystäväänsä puhumaan hautajai-

sissaan.   
Elokuvassa on kysymys syyl-

lisyydestä, rangaistuksesta ja 
anteeksiannosta. Erakko on ra-
kentanut metsään vapaaehtoi-
sen vankilansa rangaistukseksi 
menneisyyden teostaan.  

Kysymys on myös rakkaudes-
ta. Kun tuttu pastori kieltäytyy 
tulemasta puhujaksi hautajai-
siin, siihen suostuu hautausura-
koitsija Frank Quinn, jonka yri-
tys on kaatumassa lamaan. 

Hänen kumppaninsa Bud-
dy kiinnostuu vanhuksesta, jo-
ka on valinnut ihmisten sijasta 
eläimet.  

Kolmas Bushin elämän iltaan 
astuva henkilö on nuoruuden 
suhde Marylou.  

Draama avautuu hitaasti. 

Aaron Schneider: Ennen aikojaan (Get Low, USA 2009). Pääosissa Robert 
Duvall, Sissy Spacek, Bill Murray, Lucas Black, Bill Cobbs.  

Katsojalle annetaan pitkin mat-
kaa vihjeitä. Felix puhuu valo-
kuvalle valkopukuisesta naises-
ta, joka ilmestyy hänelle myös 
metsässä. Frank näyttäytyy alus-
sa rahanahneena huijarina. Ma-
ryloun yksinäisyys ulottuu puo-
lison kuolemaa kauemmas. 

Matkalla pastori Jacksonin 
kirkolle Felix sanoo Buddylle: 
mitä koirat näkevät silloin, kun 

ne näkevät unia.  Elämän kul-
ku on yhtä arvoituksellista. 

Schneiderin elokuvan kes-
kushenkilöistä Buddy on ai-
noa, joka ei ole jäänyt yksin. 
Lapsen hymy isänsä sylissä 
elokuvan viimeisenä kuva-
na on selittämätön kuin koi-
ran uni.

PENTTI KEJONEN

Oulun kansainvälisen 
koulun oppilaat lukivat 
Rauhan Tervehdyksen 
pyynnöstä Johanna 
Arolan Lontoosta 
Laipanjärvelle -kirjan. 
Kirja kertoo 9-vuotiaasta 
Vincent-pojasta joka 
muuttaa Lontoosta 
suomalaiseen pikkukylään 
Laipanjärvelle.
 

Loppui kuin seinään. Tarvii 
jatko-osan! Joo, pidemmän 
jatko-osan! antavat Oulun 
kansainvälisen koulun vii-

desluokkalaiset Matilda Jackson, 
Ella Jauhiainen, Amina Al Amir, 
Eveliina Tast, Tom Prové ja Lasse 
Pesu palautetta Lontoosta Laipan-
järvelle -kirjasta. 

Oulun kansainvälinen koulun 
oppilaiden taustat ovat keskiver-
to-oululaista kansainvälisemmät. 
On ulkomailla asuneita suomalai-
sia, kaksoiskansalaisia sekä ulko-
mailta muuttaneita lapsia. Useal-
la oppilaalla toinen vanhempi on 
kotoisin muualta kuin Suomesta. 
Siksi koulun oppilaat ovat parhai-
ta asiantuntijoita arvioimaan Jo-
hanna Arolan kirjaa.

 
Mallasjuomapoika 
ja muita outoja asioita
Kun oppilailta kysytään, mitä 
mieltä he olivat kirjasta, kuusi in-
nokasta päätä nyökkäilee tykkää-
misen merkiksi. 

Viiden tähden kirja

– Ei se ollut edes pitkä, Lasse ja 
Tom arvelevat.

Lapset ovat lukeneet kirjan 
huolellisesti. Jopa yksittäisiä lau-
seita on jäänyt heille mieleen. 

– Kirja kertoo pojasta, joka 
asuu Lontoossa. Hänen isänsä 
karkaa flamenco-tanssijan kans-
sa ja äiti ja poika muuttavat Lai-
panjärvelle. Siellä on mökki, jossa 
äidin vanhemmat asuvat kesäisin.  

– Vincent, se poika, menee 
kouluun. Opettaja ei ole ystäväl-

linen, eikä poika osaa mitään, ei 
hiihtääkään. Englannin tunneil-
la hänet käsketään kirjastoon lu-
kemaan, koska hän osaa kieltä lii-
an hyvin. 

– Risto-niminen kaveri lai-
naa Vincentille sukset, vaikkei 
hän osaakaan hiihtää. Eikä poi-
ka osannut kirjoittaa kaikkia suo-
menkielisiä sanoja. Esimerkik-
si hän kirjoitti ”minä olen olut”. 
Niin, siihen vastattiin, että ”ethän 
sinä ole mallasjuoma”, kuvailevat 

lapset kukin vuorollaan kirjan si-
sältöä.

Osa kansainvälisen koulun op-
pilaista on asunut ulkomailla, esi-
merkiksi Saudi-Arabiassa. Siel-
läkään ei päässyt opettelemaan 
hiihtämistä, joten Vincentin tun-
nelmiin on helppo yhtyä. Myös 
lapsuutensa ulkomailla viettä-
neelle opettaja Kaisa Mardenille 
hiihtämisen opetteleminen tuot-
ti vaikeuksia. 

– Mietin, että pitääkö hiih-

totunneilta lintsata, 
hän tunnustaa.

Vincentin vaikeus 
tunnistaa englantilaisis-

ta poikkeavia merkkejä 
ja kirjaimia tuntuu myös 

osasta oppilaita tutulta. 
– Suomeen tullessa oli 

vähän yksinäinen olo, kun-
nes tutustui uusiin kouluka-

vereihin. Aivan kuten Vincentil-
lakin, Amina ja Ella muistelevat.

 
Kolmannesta 
luokasta alkaen
Johannes Arolan kirjassa opetta-
ja laittoi englantia taitavan pojan 
kirjastoon kielen tuntien ajaksi. 
Se oli oppilaista kummallista. 

– Ainakin täällä se olisi tosi ou-
toa, kun täällä puhutaan melkein 
koko ajan englantia, joku lapsis-
ta arvioi.

Tylsintä kirjassa oli lasten mu-
kaan päähenkilön äiti, joka oli vä-
lillä pitkään poissa kotoa.

Hieman kritiikkiäkin Aro-
lan kirja saa. Matildan ja Evelii-
nan mukaan se toisti hieman lii-
kaa samaa rutiinia: poika ei osan-
nut mitään eikä opettaja tykännyt 
hänestä.

Oppilaiden arvion mukaan 
kirja sopisi kolmasluokkalaisille 
ja vähän vanhemmille.

Pienestä kritiikistä huolimatta 
lukijajoukko ilmoittaa, että kir-
ja saa viisi tähteä. Ainoana on eri 
mieltä Lasse. Hänen mielestään 
kyse on neljän ja puolen tähden 
kirjasta.

SATU LAPINLAMPI

Matilda Jackson, Amina Al Amir, Ella Jauhiainen, Eveliina Tast, Tom Prové, Kaisa Marden ja Lasse Pesu köysivät kirjasta tuttuja 
juttuja.

E l s i  S a l ovaa ra


