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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lapin 
vasemmistonuoret 
ajaa perustuloa
Kansan Tahto (18.1.) kirjoittaa Lapin va-
semmistonuorten tyytymättömyydestä 
leikata nuorten toimeentulotukea. 

Lapin vasemmistonuorten mielestä 
yhteiskunnan tulisi tukea ihmisiä hei-
dän omissa valinnoissaan sen sijaan, että 
kaikkia yritettäisiin tunkea samaan ah-
taaseen muottiin. Ratkaisuksi esitetään 
perustuloa, joka korvaisi Kelan ja sosiaa-
litoimistojen tuet. 

Tampereen 
seurakuntiin 
kummipankki
Tampereen kirkkosanomissa (12.1.) ker-
rotaan Tampereen seurakuntiin perustet-
tavasti kummipankista. 

– Kastamisen mahdollisuus halutaan 
turvata silloinkin, kun on vaikeaa tai jo-
pa mahdotonta löytää omasta lähipiiristä 
kummeiksi kutsuttavia henkilöitä, kertoo 

Tampereen yhteisen seurakuntatyön joh-
taja Timo Takala. 

Kummin tehtävä on osaltaan huoleh-
tia lapsen kristillisestä kasvatuksesta, ei-
kä kummiudesta voi sanoutua irti. Va-
paaehtoiskummiksi haluavat voivat Tam-
pereella ottaa yhteyttä omaan kotiseura-
kuntaansa. Tarvittaessa vanhemmat voi-
vat kutsua kummin pankista, vaikka tä-
mä ei olisikaan sukulainen tai muuten lä-
heinen. Kummipankin toimintatavat tar-
kentuvat alkuvuodesta, kun suunnittelu 
jatkuu

Nuorten 
velkaantuminen 
huolettaa
Kalevan (18.1.) haastattelema elinkeino-
elämän tutkimuslaitoksen tutkija Han-
nu Kaseva on huolissaan 15–25-vuotiai-
den tipahtamisesta tyhjän päälle.

Nuorista työttömänä on 20 prosent-
tia ja noin yhdeksän prosenttia jää joka 
vuosi ilman koulutuspaikkaa. Esimer-
kiksi 1970-luvulla työelämän ja koulu-
tuksen ulkopuolelle jäi vain kolme pro-
senttia ikäluokasta. 

Vakaumus 
ja valta

Viime viikolla helsinkiläinen kirkko-
herra päätti, ettei seurakunnan mes-
suun kutsuta esiintyjäksi artistia, joka 
oli asettanut osallistumisensa ehdoksi 
miespapit. Koska työvuorolistoja ei jär-
jestellä pappien sukupuolikromosomi-
en mukaan, artistin olisi kirkkoherran 
mielestä pitänyt kelpuuttaa yhteistyö-
kumppaneikseen yhtä lailla naispapit. 
Kun näin ei ollut, kirkkoherra päätti 
vaihtaa artistia.

Asiasta julkaistiin uutisia. Niitä var-
maan riittää vielä pitkään. Syrjimättö-
myys on kirkossa vielä uutinen.

Viime lokakuussa Korkein oike-
us teki ratkaisun, joka vaikuttaa mo-
niin asioihin kirkossa. KKO päätti, et-
tä vakaumus ei ole peruste estää tois-
ta ihmistä tekemästä työ-
tään. Miespappi, joka oli 
kieltäytynyt yhteistyös-
tä naispapin kanssa, sai 
sakot syrjintärikokses-
ta, koska oli puheillaan 
ja esiintymisellään estä-
nyt naiskollegaa osallis-
tumasta messun toteut-
tamiseen.

Korkeimman oikeu-
den peruste oli yksiselit-
teinen: vakaumus ei oi-
keuta ihmistä rajoitta-
maan toisen ihmisen oi-
keuksia tai vapauksia. Va-
kaumus siis saa olla, mut-
ta sillä ei saa vaikeuttaa 
toisen ihmisen elämää.

Eikö ihminen siis saa 
enää elää vakaumuksensa mukaan, 
riensivät kauhistuneet kysymään. Saa 
toki. Jos ihminen, jonka vakaumus ei 
salli naispappeutta tai samaa suku-
puolta olevien parisuhdetta, on itse 
nainen ja / tai homoseksuaali, hän voi 
vapaasti kieltäytyä sekä papin urasta 
että parisuhteesta ja elää näin vakau-
muksensa mukaan. Mutta hän ei saa 

puuttua vakaumuksellaan kenenkään 
toisen elämään, oikeuksiin ja vapauk-
siin.

Vakaumus on yksilön oma. Jos joku 
yrittää väkisin saada vakaumuksensa 
mukaiseen toimintaan myös ihmisen, 
joka ei tätä vakaumusta jaa, kyseessä 
on vallankäyttö – kielteisessä merki-

tyksessä. 
Eikö toisen vakaumus-

ta kuitenkin pidä kunni-
oittaa? Ilman muuta. Va-
kaumus on joukko ajatuk-
sia. Teot ovat toinen asia. 
Jokainen saa ajatella mitä 
haluaa, mutta jos ajatuk-
set käytännössä johtavat 
laissa kiellettyihin tekoi-
hin, kuten syrjintärikok-
siin, ihminen vakaumuk-
sineen on mennyt liian pit-
källe. Rikollisuuteen ei ke-
nenkään tarvinne suhtau-
tua ”suvaitsevaisesti”.

Korkeimman oikeuden 
päätös oli sekä juridisesti 
että eettisesti kestävä. Jos 
vakaumus antaisi oikeuden 

kohdella toisia ihmisiä miten tahansa, 
monenlaisiin kammotuksiin löytyisi 
aina jostain uskonnosta, lahkosta tai 
salaseurasta sopiva ”vakaumukselli-
nen” peruste.

JOHANNA KORHONEN
Kirjoittaja on oululaissyntyinen toimittaja ja 

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

Rauhan Tervehdyksen tehtävä on palvella leh-

den vastaanottajia tarjoamalla tietoa kristin-

uskon sanomasta, yhteiskunnasta, ihmisen elä-

män eri vaiheista ja seurakuntien toiminnasta. Näin 

todetaan lehden strategiassa, joka laadittiin kolme 

vuotta sitten. 

Strategia on voimassa vuoteen 2015 saakka, mutta 

tehtävä tuskin muuttuu miksikään sen jälkeen. 

Tehtävän täyttämistä helpottaa se, että lukijat anta-

vat palautetta. Lehden tekijöiden on tärkeää kuulla sii-

tä, mitkä jutut koskettivat ja ihmetyttivät, ja mistä mei-

dän pitäisi kirjoittaa. Vaikka meistä jokainen kuulee 

mieluiten kehuja, myös se, että jokin tuntui ikävältä tai 

jossain oli väärää tietoa, on kerrottava. Seurakuntaleh-

dessä julkaistavat kirjoitukset eivät ole pyhiä tekstejä, 

vaikka niitäkin voidaan tutkia ja tulkita monin tavoin. 

Juttuja voi kommentoida ja keskustelua voi käydä 

lehden sivuilla. Samoille sivuille haluamme jatkossa 

yhä enemmän ihmisiä ja heidän ajatuksiaan. Ihmisiä, 

jotka elävät eri vaiheita, ihmisiä, joilla on mielipiteitä. 

Ihmisiä, jotka kokevat kristinuskon eri tavoin, ihmisiä, 

joilla on jokin suhde kirkkoon ja seurakuntiin. 

Vuorovaikutus lehden tekijöiden ja lukijoiden välil-

lä on oleellista. Olemme lehden toimituksessa aset-

taneet tavoitteita alkaneelle vuodelle. Pyrimme jat-

kossa kertomaan tilaajaseurakuntiemme toiminnas-

ta yhä monipuolisemmin. Välillä raportoimme seura-

kunnissa järjestettävistä tapahtumista, mutta emme 

unohda myöskään koko kirkkoa koskevia linjauksia ja 

keskusteluja. 

Tärkeää on myös haastaa ja luoda vastakkainaset-

teluja. Kuten strategiassamme todetaan: Mitäänsa-

nomaton seurakuntalehti ei synnytä vastaanottajal-

le neutraalia kuvaa kirkosta. Se synnyttää kielteisen 

kuvan.

Tämä kävi ilmi myös reilu vuosi sitten tehdyssä lukija-

tutkimuksessa. Sen mukaan lukijat kaipaavat seurakun-

talehteen juttuja ihmisistä, jotka ovat vahvasti jotain 

mieltä. Vaikka he itse eivät olisi samaa mieltä, näkemyk-

set kiinnostavat. Myös kansainvälisten aiheiden esiin-

tuontia arvostettiin ja toivottiin vähemmistöjä ja maa-

hanmuuttajia käsitteleviä aiheita. Lehteen haluttiin 

myös enemmän ihmissuhteisiin, perheeseen ja arkeen 

liittyviä juttuja. 

Nämä toiveet haluamme toteuttaa.

Seurakuntalehti palveluksessanne

Jokainen saa 
ajatella mitä 
haluaa, mutta 
jos ajatukset 
käytännössä 
johtavat laissa 
kiellettyihin 
tekoihin, kuten 
syrjintärikoksiin, 
ihminen 
vakaumuksineen 
on mennyt liian 
pitkälle.
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Ruoan kallistuminen 
on huomattu 
seurakunnissakin. 
”Hirvittää”, Tyrnävän 
seurakunnan emäntä 
Anitta Korkiakoski sanoo 
kahvin nykyhinnoista. 

Seurakuntatalojen keittiöillä 
kauhistellaan nykyisiä ruo-
kalaskuja. Erityisesti kahvin 
kallistuminen hämmästyt-

tää seurakuntien emäntiä. Kahvin 
hinta on noussut vuoden aikana 
lähes 24 prosenttia. Ruoka on kal-
listunut kaksi prosenttia, mutta 
tänä vuonna hinnannousun arvi-
oidaan olevan enemmän, 3–4 pro-
senttia. 

Globaalissa taloudessa esimer-
kiksi Keski-Euroopan ja Australi-
an viimeaikaiset tulvat heijastu-
vat nopeasti raaka-aineiden maa-
ilmanmarkkinahintoihin.

Elintarvikkeisiin budjetointi 
aiheutti jo viime syksynä ainakin 
Oulunsalon seurakunnassa taval-
lista enemmän päänvaivaa. Emän-
tä Birgitta Timonen kehotti ta-
lousarvioita väsääviä työtoverei-
taan laittamaan edellisvuosia rei-
lumman korotuksen elintarvike-
kuluihin.

– Normaalisti olen suositel-
lut muutaman prosentin nostoa, 
mutta nyt pohdin jopa 10 prosen-
tin lisäämistä, Timonen sanoo.

Kahvia juodaan 
aiempaa vähemmän
Kahvin raju hinnannousu ei ole 
saanut ainakaan toistaiseksi seu-
rakuntia harkitsemaan kahvitar-
joilun vähentämistä. 

Oulun seurakuntayhtymän ta-
lousjohtaja Arja Ahonen vakuut-
taa, ettei ainakaan seurakuntayh-
tymästä tule kehotusta ryhtyä sääs-
tämään jumalanpalveluksen jäl-
keen nautituista kirkkokahvista.

– Uskallan luvata näin, vaikka 
seurakunnat päättävät kahvitar-
joilustaan itse, hän toteaa.

Yhtymän emäntä Seija Timlin 
kertoo, että kahvia juodaan nykyi-
sin Oulun seurakunnissa aiempaa 
vähemmän. Saman havainnon 
omasta seurakunnastaan on teh-
nyt myös Muhoksen seurakunnan 
talouspäällikkö Riitta Kukkoho-
vi-Colpaert.

Timlin ja Kukkohovi-Colpaert 
sanovat, ettei muutoksen taustal-
la ole varsinaisesti kahvin kallis-
tuminen vaan pikemminkin tah-
to jämäköittää kokousten kulkua.

– Kaikilla tahtoo olla nykyisin 
kiire. Kahvit pidentävät kokousta, 
Kukkohovi-Colpaert sanoo.

Yhä kalliimpaa 
kirkkokahvia

Ajasta säästäminenkin 
on tärkeää
Kirstunvartija Ahoselle kahvituk-
sien vähentyminen sopii hyvin.

– Vaikka kahvin juonnista ei 
ole kehotettu tinkimään, näin on 
tehty, ja säästöä on tullut.  

Ahonen laskee, että kyse on ol-
lut enemmänkin ajan säästämi-
sestä.

– Kun työaikaa ei käytetä kah-
vitteluun, säästyy aikaa. Sekin on 
tärkeää säästöä.

Ahonen aikoo seurata elintar-

vikkeiden hintakehitystä tarkas-
ti keväällä. Hän pitää mahdollise-
na, mutta epätodennäköisenä, et-
tä esimerkiksi leirimaksuihin teh-
täisiin ruoan kallistumisen vuoksi 
muutoksia kesken vuotta.

– Reagoimme ruoan hinnan 
nousuun seuraavan kerran ensi 
syksynä budjettia valmistellessa, 
hän uskoo.

Reilusta kahvista 
ei luovuta säästösyistä
Korotukset kahvin hinnoissa eivät 

ole innostaneet myöskään seura-
kuntia luopumaan Reilun kahvin 
juomisesta. Reilu kahvi on ”taval-
lista kahvia” hieman kalliimpaa. 

Reilun kaupan edistämisyh-
distyksen toiminnanjohtaja Pirjo 
Virtaintorppa luottaa siihen, että 
niin sanottujen reilujen seurakun-
tien sitoutuminen Reilun kaupan 
kahviin kestää hinnan nousun.

– Hämmästyisin, jos kuulisin 
joidenkin seurakuntien lopetta-
van Reilun kaupan kahvin juomi-
sen säästösyistä. 

– Seurakunnat ovat siirtyneet 
reiluun kahviin kristillisten arvo-
jensa vuoksi. Siksi heidän päätök-
sensä käyttää Reilun kaupan kah-
via pysyy varmasti hintakehityk-
sestä huolimatta, Virtaintorppa 
uskoo.

Ruokaa 
ei saa jäädä
Birgitta Timosen mukaan elintar-
vikkeiden kallistuminen tarkoit-
taa muun muassa sitä, että ensi ke-
sänä leirien ruokalistat on suunni-
teltava aiempaa tarkemmin. 

Timonen ei halua tinkiä ruo-
an laadusta. Hän suunnitteleekin 
tasapainoilevansa kustannusten 
kanssa tarjoilemalla leirillä aiem-
paa useammin keittoa.

Timonen arvelee, että elintar-
vikkeiden hintakorotukset saatta-
vat johtaa muutoinkin keittoruo-
kien yleistymiseen seurakunnissa. 

Tyrnävän seurakunnan emän-
nän Anitta Korkiakosken mu-
kaan aiempaa suuremmat kaup-
palaskut merkitsevät, että ruoan ja 
kahvin menekki on osattava laskea 
yhä tarkemmin. 

Korkiakoski sanoo myös seu-
raavansa tarjouksia ja miettivänsä 
ruokalistaa paljolti niiden perus-
teella. Kahvin hinta häntä suoras-
taan ”hirvittää”.

Korkiakoski harmittelee, ettei 
kaikkia ruokia saa edullisesti enää 
tarjouksistakaan.

RIITTA HIRVONEN

Oulunsalon seurakunnassa jaettiin 

viime jouluna edellisvuosia enemmän 

avustuksia. Yleisin avustusmuoto oli 

ostokortti ruokakauppaan. 

Diakoniatyöntekijä Päivi Pulkkinen 

toteaa, että avuntarpeen kasvamisen 

taustalla saattaa olla osaltaan juuri 

elintarvikkeiden hinnannousu.

Pulkkinen toteaa kuitenkin, et-

tä myös muutoin elämiseen liittyvät 

kustannukset ovat kohonneet, minkä 

vuoksi ihmiset eivät saa rahojaan riit-

tämään.

Pulkkinen kertoo, että yhteiskun-

nalliset muutokset näkyvään yleensä 

viipeellä diakoniatyössä. 

– Alkanut vuosi näyttää, tuoko ruo-

an kallistuminen meille uusia asiakkai-

ta.

Oulujoen diakoniatyöntekijän Anu 

Fedotoffin mukaan kallis ruoka näkyy 

jo nyt heillä siten, että ihmiset totea-

vat, ettei heillä ole enää varaa syödä 

terveellisesti, esimerkiksi hedelmiä. 

RIITTA HIRVONEN

Kallis ruoka keskusteluttaa diakoniatyössä

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

Tyrnävän seurakunnan emäntä Anitta Korkiakoski on tyytyväinen, että on oppinut vuosien saatossa arvioimaan jo hyvin tarkasti, 
miten paljon kahvia kuluu eri tilaisuuksissa, kuten kokouksissa ja kirkkokahvilla.
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Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Pyhän Andre-
aan kirkko Kaakkurissa

Kuva-arvoitus oli haastava, mut-
ta oikean vastauksen tiesi oululainen 
Rauni Sankala, jolle paikka on erityi-
nen siitäkin syystä, että se on hänen 
lapsenlapsenlapsensa kastekirkko. On-
nea voittajalle! 

Pyhän Andreaan kirkossa käydes-
sään voi ihastella ikkunoita ja lattiaa 
koristavaa taidegraafikko Lauri Rank-
kan teosta, jossa ihmisen figuuria muistuttavat muodot ovat 
liittyneenä toisiinsa muodostaen ihmisten välisen verkostoton, 
luomakunnan.

MARJO HÄKKINEN

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

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Tavallisen seurakuntalaisen osa
Mediassa saavat äänensä kuu-
luviin uskonnolliset ääri-ilmi-
öt. Ne ovat joko vanhoillisia 
kristittyjä eli konservatiiveja 
tai sitten vapaamielisiä kristit-
tyjä tai ateisteja eli liberaaleja. 

Kuitenkin suuri enemmistö 
meistä on tavallisia seurakun-
talaisia. Arvelisin kokemukse-
ni perusteella, että uskonnol-
listen ääri-ilmiöiden kannatta-
jia on yleensä noin kymmenen 
prosenttia. 

Tämä kymmenen prosenttia 
koskee kaikkea uskonnollisuut-
ta. Myös muita kuin kristittyjä. 
Muslimeistakin suurin osa kart-
taa äärimmäisyyksiä.

Tavallisen kristityn elämä 
koostuu arkisista päivistä.  On 
taito elää perheensä kanssa hy-

viä päiviä ja säilyttää naapurien 
kanssa mukavat välit. On tärke-
ää selvitä töistään hyvin ja talo-
udestaan kohtuullisesti. Sellai-
sia tavalliset päivämme ovat.

Ääriuskonnollisten henkilöi-
den ärsyttävin piirre on saman-
kaltaisuuden vaatimus. Halu-
taan vastapuolen vaihtavan 
mielipiteensä esittäjän omaan 
kantaan. Tällöin unohtuu hel-
posti toisen mielipiteen kunni-
oitus ja syntyy riita.

Tavallinen seurakuntalai-
nen sallii, että kirkossa on mo-
nenlaista mielipidettä uskosta ja 
elämästä.. Avarakirkollisuudes-
sa annetaan sijaa niin vanhoilli-
sille kuin radikaaleillekin. 

Avarakirkollinen linja on 
kirkossamme ollut vii-

me vuosina vallitseva suuntaus, 
vaikka se ei ole otsikoihin viime 
aikoina päässytkään. Isät kut-
suivat sitä kansakirkoksi. 

Avarakirkollisen linjan ar-
vostus takaa tavalliselle arjen 
ihmiselle paikan seurakunnas-
sa. Ei anneta ääri-ihmisten tu-
hota arjen ihanuutta ja vaivaa. 
Ja suhtaudutaan media ääri-il-
miöiden uutisointiin rauhalli-
sin mielin.

KALLE LUHTASELA
Kokoomuksen kansanedustajaehdokas 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja, 
Ylivieskan seurakunta

Luottamushenkilöt kiittävät

Valoisat kiitokset kaikille teille, 
jotka annoitte äänenne ja luot-
tamuksenne meille Toimiville 
Seurakuntalaisille.

Olemme seurakuntaan si-
toutuneita, puolueista riippu-
mattomia vapaaehtoistoimijoi-
ta. Uskomme tehtäviä löytyvän 
niin nyt valituksi tulleille kuin 
kaikille muillekin, jotka tahto-
vat lahjoillaan palvella seura-
kuntaa.

Seurakunta on hengelli-

nen yhteisö, joka 
on ollut ja voi edel-
leen olla siunauksek-
si koko yhteiskunnalle. 
Edessämme ovat haas-
tavat ajat ja erityisenä asi-
ana myös seurakuntien liitty-
misprosessi kuntaliitosten seu-
rauksena.

Samalla, kun toivotamme 
kaikille siunattua Uuttavuot-
ta, pyydämme, että rukoilisit-
te johdatusta ja siunausta kaik-

keen 
seurakunta-

elämään ja koko yhteiskuntaan.

TS-TOIMIVAT 
SEURAKUNTALAISET

Tuomiokirkkoseurakunnan, Karjasillan, 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnat

Valvokaa siis, sillä ette tie-
dä minä päivänä teidän Her-
ranne tulee, kirjoittaa Matte-
us (24:42).

Jeesukseen uskovalle Jee-
suksen toinen tulemus ei tule 
yllätyksenä. Luuk. 17:24 ”Sillä 
niin kuin salaman leimaus lois-
taa taivaan äärestä taivaan ää-

reen niin on Ihmisen poika 
päivänänsä oleva.

Tämä on totuus, Hän 
elää! Henkilökohtaises-
ti minulle Raamattu on 
”elämänkäsikirja”.

Luen heti aamus-
ta alkaen rukouskirjaa, 
Raamattua ja rukoilen, 
päivästä toiseen. Pyhän 

Raamatun päätarkoitus 
on neuvoa tie taivaaseen. 
Jumala tahtoo sanan kaut-

ta muuttaa ihmisen elämää rat-

kaisevasti ja valmistaa häntä 
viettämään iäisyyttä kanssaan 
kirkkaudessa. Jumalan sanal-
la on voima tehdä tuomitusta 
syntisestä vapahdettu uskova. 
Hengelliset ongelmat voi vain 
Jumala ratkaista, joka alkujaan 
on meidät luonut. Hän loi mei-
dät omaksi kuvakseen ja tietää 
meistä kaiken.

Mitä taas Raamatun sanaan 
ja sanomaan tulee, niin se ei ole 
maasta. Muuttumaton pyhä sa-
na tulee taivaasta, eikä suin-
kaan ihmisen kirjoittamana 
vaan Jumalan Pyhän hengen 
vaikuttamana todistus eläväs-
tä Jumalasta.

Viime syksyn Chilen ih-
meeseen palaan iloiten. Mie-
titään Jumalan olemassaoloa 
myös siellä kaivoksen syvyyk-
sissä. Siellä ilmestyi Comezil-

le Jumala. Hän oli ”uskonnolli-
nen”, mutta vasta kaivoksen uu-
menissa kohtasi elävän Jumalan 
auttajaksi ja pelastajaksi.

Heidän hätänsä oli koko tä-
män Maa-planeetan hartain 
rukousaihe. Ilman Jumalan 
apua he eivät olisi omaisten ja 
perheitten keskellä lainkaan.

Jumala itse antoi vanhim-
malle etuoikeuden jakaa sa-
naa. He iloitsivat hengellisestä 
johtajastaan.

Maanpinnalle vihdoinkin 
astuessaan hän polvistui elä-
vän Jumalan eteen taivaallinen 
rauha ja rakkaus sydämessään.

Olisikohan nyt aika ottaa 
hänestä mallia ja sydämessään 
luottaa koko maailmaa rakas-
tavaan taivaalliseen Isään?

ANNELI KERÄNEN
Oulu

Maranata – Jeesus tulee takaisin

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

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.

• Hei RT:n väki, kiitos tästä verkkolehdestä, tätä on 
hyvä ja helppo lukea! Mukavaa on, että Kii-
mingin seurakunnan uutisetkin ovat taas 
lehdessä mukana.
• Kiitokset Elsi Salovaaralle viime 
viikon Sinappia-jutusta, jossa ker-
roit uudesta mummoystävästäsi. 
Toivottavasti moni ottaa tekstistä 
mallia!
• Kiitos edellisen Rauhan Terveh-
dyksen koskettavasta pääkirjoituk-
sesta! Asia oli todella kiinnostava, 
tällaisia saisi olla jatkossa lisääkin. 
Pääkirjoituksen kirjoittajan nimi oli-
si myös hyvä olla näkyvillä, jotta palaut-
teen voisi lähettää suoraan oikealle henkilölle. 

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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Aikapula jarruttaa 
vapaaehtoistyötä
Seurakuntien työntekijöistä 70 
prosenttia kokee vapaaehtoistoi-
minnan erittäin tärkeänä omassa 
perustehtävässään. Tämä perus-
tuu Kirkkohallituksen vuonna 
2010 tekemään kyselyyn seura-
kuntien vapaaehtoistoiminnasta.

Tutkimuksen mukaan seu-
rakuntalaiset osallistuvat eni-
ten yksittäisten tapahtumien ja 
keräysten järjestämiseen. Vähi-
ten he osallistuvat jumalanpal-
velusten suunnitteluun. 

Suurin este vapaaehtoistoi-
minnalle on seurakuntien työn-
tekijöiden työajan riittämättö-
myys toiminnan organisointiin.

Paavi tunnusti 
edeltäjänsä 
ihmeen
Roomalaiskatolisen kirkon joh-
taja paavi Benedictus XVI on 
tunnustanut vuonna 2005 kuol-
leen edeltäjänsä paavi Johannes 
Paavali II tekemän ihmeen. Be-
nedictus XVI:n mukaan rans-
kalaisen nunnan Marie Simon 
Pierren paraneminen parkinso-
nin taudista hänen rukoiltuaan 
vain pari kuukautta aiemmin 
edesmennyttä paavia oli ihme.

Tunnustaminen oli edellytys 
Johannes Paavali II:n autuaaksi 
julistamiselle, jota juhlitaan Va-
tikaanin mukaan 1. toukokuuta. 
Autuaaksi julistamisen lisäksi 
edelliseen paaviin täytyy liittää 
vielä toinenkin kirkon todenta-
ma ihme, että hänet voidaan ju-
listaa katoliseksi pyhimykseksi.

Luther-säätiö 
haaveilee 
laajenemisesta
Savon Sanomat kertoo verk-
kosivuillaan, että Luther-sää-
tiö puuhaa omaa hiippakun-
taa Suomeen. Vs. dekaani Es-
ko Murto sanoo Kotimaa24:lle 
säätiön olevan kiinnostunut sii-
tä, että hiippakuntaan liittyisi 
myös esimerkiksi herätysliikkei-
den jumalanpalvelusyhteisöjä.

– Suomen lähetyshiippakun-
taan haluaa liittyä ainakin Vak-
ka-Suomen luterilainen juma-
lanpalvelusyhteisö, Missionspro-
vinsenin piispa Matti Väisänen 
kertoi Savon Sanomille.

Muita konkreettisia liittyjiä 
ei ole mainittu.

Englannissa on 
vihitty kolme entistä 
anglikaanipiispaa 
roomalaiskatolisen kirkon 
papeiksi. Entiset piispat 
vastustavat naisten 
vihkimistä piispoiksi.

Kolme englantilaista ang-
likaanisen kirkon piispaa 
on eronnut anglikaanises-
ta kirkosta ja siirtynyt roo-

malaiskatolisen kirkon jäseniksi. 
Viime lauantaina heidät vihittiin 
katolisen kirkon papeiksi.

Anglikaanisen kirkon perintei-
semmän siiven kannattajat, joihin 

nämä kolme entistä piispaa kuu-
luvat, vastustavat naisten vihki-
mistä piispoiksi. Kirkkoa vaihta-
neet piispat kokivat, että kirkko ei 
nähnyt tarpeeksi vaivaa varmis-
taakseen, etteivät perinteisen sii-
ven kannattajat joudu naispiispo-
jen johtamiksi. 

Kaikki kolme entistä piispaa 
toimivat ennen sellaisten Englan-
nin kirkon seurakuntien johdos-
sa, jotka eivät hyväksyneet nais-
pappeja.

Entisten piispojen vihkiminen 
katolisiksi papeiksi merkitsee myös 
uuden erityisen osion perustamista 
katoliseen kirkkoon. Uusi osio on 
perustettu varta vasten katoliseen 

kirkkoon siirtyneitä anglikaaneja 
varten. Vatikaani sallii anglikaani-
sesta kirkosta katoliseen siirtynei-
den säilyttää erillisen identiteettin-
sä ja hengellisen perinteensä oman 
osionsa sisällä.

Lisää siirtymisiä 
odotettavissa
Muut perinteisen siiven kannatta-
jat ovat tyytymättömiä piispojen 
päätökseen. He ovat varoittaneet, 
että piispojen siirtyminen vaaran-
taa Englannin kirkon tulevaisuu-
den avarana kirkkona, joka pystyy 
tasapainottamaan protestanttiset 
ja katoliset perinteensä.

Kolme entistä piispaa eivät ole 

ainoita, jotka ovat päättäneet siir-
tyä katolisen kirkon piiriin. Yk-
si eronneista piispoista arvelee, 
että jopa 50 anglikaanista pappia 
saattaa liittyä roomalaiskatoliseen 
kirkkoon tulevien kuukausien ai-
kana.

Englannin kirkon tiedottaja ei 
osannut sanoa, kuinka paljon pap-
pien eroamisia on odotettavissa.

 – Emme tiedä kuinka suuria 
tai pieniä nuo luvut tulevat ole-
maan. Meillä ei ole syytä uskoa, et-
tä ne tulisivat olemaan kovin suu-
ria, mutta tietysti seuraamme asi-
aa tarkasti.

BBC / KAISA ANTTILA

Kolme anglikaanipiispaa 
vaihtoi katoliseen kirkkoon

Maata kiertelemässä
w w w.sxc . hu

Oulun seurakuntayhtymä 
ottaa ensimmäisten 
seurakuntien joukossa 
käyttöön harkinnanvaraisen 
palkanlisän, havan. Havaa 
ryhdytään maksamaan 
työntekijöille takautuvasti 
viime marraskuusta lähtien.

Tähän mennessä kaikki seu-
rakuntien esimiehet ovat  
kartoittaneet alaistensa 
kanssa käymissä keskuste-

luissa osaamisen, joiden mukaan 
palkanlisää maksetaan. 

Osaamiselle annetaan pisteet. 
Maksimissaan työntekijä voi saa-
da 56 pistettä, minimissään 14. 
Mitä enemmän työntekijä saa pis-
teitä, sitä enemmän hänelle mak-
setaan.

Yhtymän henkilöstöpäällik-
kö Seppo Pit-
käaho ei vie-
lä ole saanut 
loukkaantu-
nutta palautet-
ta osaamisen 
arvioinnista. 
Hän ei kuiten-
kaan tiedä, on-
ko sellaista an-
nettu työnte-
kijöiden ja esi-
miesten välisissä keskusteluissa, 
joissa havapisteet on ilmoitettu.

Hava on salainen, eikä sitä ole 
pakko kertoa kenellekään. Edes 
luottamusmies ei voi kysyä työn-
antajan edustajilta työntekijöiden 
palkanlisistä ilman työntekijöiden 

Havahdu 
palkkauudistukseen

lupaa.
Havaan siirtyminen on pakol-

lista. Kaikki Suomen seurakun-
nat ja seurakuntayhtymät siirty-
vät havajärjestelmään ennemmin 
tai myöhemmin. 

Pärstäkerroin 
hiotaan pois
Pitkäaho vakuuttaa, että pärs-
täkertoimen vaikutus on hiottu 
havasta pois niin hyvin kuin on 
mahdollista. 

Esimiehiä koulutettiin syksyllä 
hava-arviointiin. Kirkkoherrojen 
kokouksessa on varmistettu, että 
hengellisten työntekijöiden arvi-
oinneissa ei tule seurakuntien vä-
lillä eroavaisuuksia.

Jatkossa yhtymäjohtaja ja vi-
ranhaltijat puolestaan kokoontu-
vat ja käyvät tehtäväkuvat läpi.

– Viimeksi maanantaina joh-
toryhmä kävi läpi kaikki 300 

työntekijää, 
jottei eri yksi-
köissä arvioi-
taisi havaa eri 
perustein, Pit-
käaho selos-
taa.

Kymmenen 
prosenttia kes-
kusteluista on 
käyty uudel-
leen, koska esi-

miehet eivät olleet ottaneet kaik-
kia seikkoja huomioon työnteki-
jää arvioidessaan. 

Jokainen tapaus on kuitenkin 
käsiteltävä samojen periaatteiden 
mukaan. Muutamaa tapausta täs-
mennetään vielä.

Korotuksessa 
kyse pikkusummista
Hava on korkeintaan kolme pro-
senttia työntekijän peruspalkas-
ta. Jos palkka on 2 500 euroa, täy-
det pisteet saaneen työntekijän 
harkinnanvarainen palkanlisä on 
noin 75 euroa. Kaikkien harkin-
nanvaraisten palkanlisien keskiar-
vo on noin 25 euroa.

– Tässä vaiheessa ei voi puhua 
isoista summista, Pitkäaho myön-
tää.

Hän muistuttaa, että kirkon 
piirissä hava otetaan käyttöön en-
simmäistä kertaa. 

– Ensin on opeteltava, miten 
kohdellaan tasapuolisesti kaik-
kia työntekijöitä. Sitten lähdetään 
vuosien mittaan nostamaan pro-
senttiosuutta, Pitkäaho tähdentää.

Kirkon palkat ovat jääneet jäl-
keen kuntien ja valtion palkois-
ta. Sen myöntää kirkon työmark-
kinalaitoskin, jonka kanssa työn-
tekijät neuvottelevat työehtosopi-
muksista.

Hava ei Pitkäahon mukaan kui-
tenkaan ole ratkaisu jälkeenjää-
neisyyteen.

 – Työntekijöiden peruspalkko-
ja on nostettava, jos kirkko mie-
lii tulevaisuudessa kilpailla vä-
henevästä työntekijäkunnasta.

Havalla ei kilpailla työnteki-
jöistä sen pienuuden vuoksi Se 
maksetaan lähinnä palkkioksi kir-
kon työntekijöille hyvästä työsuo-
rituksesta.

PEKKA HELIN

Työntekijöiden 
peruspalkkoja on 
nostettava, jos kirkko 
mielii tulevaisuudessa 
kilpailla vähenevästä 
työntekijäkunnasta.
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Muut seurakunnat

Yhdistykset

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

•	 Su	23.1.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa 
 Ritva	Himanka
•	 Ti	25.1.	klo	18.00	Rukouskokous
 Ari	Leinonen
•	 Su	30.1.	klo	15.00	Ehtoolliskokous
 Hannu	ja	Pirjo	Orava
•	 Ti	1.2.	klo	18.00	Rukouskokous
 Kaisu	Holappa
•	 La	5.2.	klo	12.00	Rukouslauantai

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhä: su 23.1. klo 10.00 messu Oulujoen kirkossa 
ja messun jälkeen seurat Myllyojan seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 23.1. klo 14.00 Rovaniemi, ma 24.1. 
klo 19.00 Pyhännän seurakuntatalossa, ti 25.1. klo 18.00 Muhoksen seu-
rakuntatalossa, ti 25.1. klo 19.00 Limingan seurakuntatalossa, pe 28.1. 
klo 18.00 Pudasjärven seurakuntakodissa.

RAAMATTUKURSSI
Efesolaiskirjeestä

28.–30.1. Heinätorin srk-talo
Ks. ohjelma ja tiedot: 

www.sley.fi/
pienisuuriraamattukurssi

Ilmoita tarpeestasi lastenhoitoon!
Tuomiokirkkoseurakunta, Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Su 23.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 25.1. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 21.1. klo 18 Liftjr. Junnujen filmi-ilta & Van-
hempainilta. Pe 21.1. klo 20 LIFT, Timo Kurkela, 
Ilmari Jorma, Hiomaton Timantti. La 22.1. klo 
13–19 Kristus yhdistää – päivä Kastellin kirkos-
sa, Tapani Suonto. Su 23.1. klo 11 Jumalan-
palvelus, Markku Tossavainen, Juha Hilli, Holy 

Wind. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 23.1. klo 17 Church@78, international 
service, Miika Savola, Andrew Berry, Andrey Sirotkin. Ma 24.1. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 26.1. klo 19 Sana ja rukous, Jari Mykkänen, Aila 
Pyörälä, Kvadra. To 27.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
TERVETULOA!

Ilmoitustilaus Rauhan tervehdykseen 20.1.2011 
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 

Seurat su 23.1. klo 15. Jussi 
Lahtinen, Jukka Marjakangas. 
Opiskelija- ja NA-ilta to 27.1. 
klo 19. Anna Lahtinen: Kotona 
nähdään, Jeesuksen jäähyväis-
rukous. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

To 20.1. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Pauli 
Pyhtinen. Pe 21.1. klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. 
Su 23.1. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka 

Packalén, Risto Wotschke, Roomalaiskirje luku 13. Su klo 15–18 Parisuhteen palikat, 
Anne & Pekka Ainesmaa, lastenhoito, tarjoilu. Ti 25.1. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-
kurssi alkaa. Ke 26.1. klo 18 Nuortenilta. To 27.–Su 30.1. JUMALAN SUUNNITELMA-
kokoussarja, evankelista Ari Männistö. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Naisten hengelliset päivät on suunnattu kaikenikäisille naisille. 
Ohjelmassa on tarjolla monipuolisesti puhetta, Raamattua, rukousta ja 
musiikkia. Ohjelmavastuussa mm. Leena Harjunpää, Ulla-Maija ja Juk-
ka Ketoja, Niko ja Riikka Rantanen, Marja Kopperoinen. Lauantaiaamuna 
Mikko Salmi -duon konsertti. Ohjelma nähtävillä www.kkro.fi 

Täysihoitohinta koko ajalta:  85–120 €

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Opistolle: 
(08) 4639 200, toimisto@kkro.fi 

Rakkauden tähden
Naisten hengelliset päivät
4.–6.2.2011

Palveluja tarjotaan

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

To 20.1. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta. 
Su 23.1. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Heino Kouva. To 27.1. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Internetaivot

Nicholas Carrin: 
Pinnalliset: Mitä Internet tekee aivoillemme?

Tuntuuko, ettei tietokoneen ruudulta 
luettu teksti jää päähän? Huomaat-
ko istuneesi ties monennetta tun-
tia näytön äärellä havahtuessasi näl-

kään ja kiristävään tunteeseen otsassa? Mi-
käli oireet täsmäävät, Nicholas Carrin te-
os Pinnalliset: Mitä Internet tekee aivoillem-
me ei ainakaan hälvennä orastavaa huoltasi.

Teoksen pohjatekstinä on Carrin vuon-
na 2008 kirjoittama Is Google Making Us 
Stupid -artikkeli, jossa hän esittää, että in-
ternet saattaa muokata tiedostamattamme 
syvällistä luku- ja ajattelukykyämme pel-
kistetyn pinnalliseksi silmäilyksi. Äärim-
milleen vietynä Carr ehdottaa, että inter-
netaikakausi tuottaa todennäköisesti vä-
hemmän einsteineja muihin aikakausiin 
verrattuna. Kaiken maailman einsteinien ja 
dostojevskien työt eivät keskeytyneet säh-
köpostien, youtube-videoiden tai pikauu-
tisten vuoksi. He eivät tyrkänneet töitään 
puolivalmiina nettiin tietäen, että he voi-
sivat päivittää työtä myöhemmin. Carrin 
mukaan einsteinit ja dovstojevskit saavut-
tavat kaiken mitä saavuttavat syväoppimi-
sensa, syvällisen ymmärryksen vuoksi, jo-
ka edustaa Carrille aivan jotain muuta kuin 
uusimpien tiedefaktojen googlettamista.

Teknologiapelolla on pitkä, usein aat-
teellinen historiansa. Varhaisimpia ja tun-
netuimpia esimerkkejä lienee Sokrateen 
varoitus lukijoiden sokeasta luottamuk-
sesta kirjoitettuun sanaan. Sanalla sanoen, 
kirjat ryvettivät mieltä. Seuraava merkittä-
vä tuhon enne oli kirjanpainotaito, jonka 
seurauksista 1600-lukulainen Robert Bur-
ton valittelikin, että luettaessa silmiin al-
kaa särkeä ja näppejä kihelmöidä. 1800-lu-
vun loppuun mennessä oli otettu väkevästi 
julkisesti kantaa muun muassa sähköttimi-
en vaikutuksesta mielenterveyteen ja juna-
matkustamisen lisääntymisen mukanaan 
tuoman lukuinnostuksen seuraelämää hei-
kentävään vaikutukseen. 

Seuraavaksi alkoi radion ja television 
aikakausi, jonka aikana kyseiset aparaa-
tit myrkyttivät ihmismielet passiivisiksi ja 
hedonistisiksi objekteiksi. Lapset ja nuoret 
menivät lukemattomuudessaan hunningol-
le. Kaukaa viisas oli Sokrates. 

Suhtautumatta välinpitämättömäs-
ti Carrin esittämiin ajatuksiin, edellä esi-
tettyyn historialliseen jatkumoon sijoittu-
va teos tuo esiin huolta ja pelkoa, jota tek-
nologisiin innovaatioihin on aina kohdis-
tunut. Teknologiakirjoittajana Carr pyrkii 
pohjaamaan väitteensä modernin neurotie-
teen faktoihin, mutta teoksen väkevin anti 
liittyy mielestäni Carrin esittämään kult-
tuurikritiikkiin, jonka avulla hän suuntaa 
huomiomme teknologioiden taistelutante-
reen viereiselle hautakummulle. 

Kirjoitettu kieli johti oraalisen runou-
den rappioon, televisiosarjat korvasivat ra-
dionäytelmät, kirjoituskoneet jyräsivät ky-
nätuotokset, tietokoneet taas kirjoitusko-
neet. Carrin esittämällä neurotieteellisellä 
todisteaineistolla internettiä ei laiteta ih-
mismielen suojelemiseksi pannaan, mutta 
hänen kulttuurikritiikkinsä voi toimia oi-
vana arvokeskustelujen avaajana. Esimer-
kinomaisesti heitettäköön, haluaisivatko 
suomalaiset kirjastomateriaalin digitali-
soinnilla kotikoneille luettavaksi?

LAURI TERVONEN  

Lukunurkka
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Tyhjän kodin 
ihanuus 

Kävin sunnuntaina häämessuilla. Itse asiassa 
olin töissä, mainostin erään ystäväni valoku-
vausfirmaa. Työn lomassa ehdin käydä vilkai-
semassa muitakin näytteilleasettajia. Tarjol-

la oli askartelutarvikkeita, juhlahuoneistoja, vaattei-
ta, sormuksia, kukkia…Kaikkea, mitä hääpäivältään 
täydellisyyttä vaativa pariskunta voi haluta, ja vielä 
jotain muutakin. 

Katselin tuota kaikkea ja voin hieman pahoin. Aki 
Louhelan esittämät siirappiset rakkauslaulut tai seit-
semään kertaan soitettu Prinsessa Ruususen Hää-
marssi eivät auttaneet. Kaikkien ah-niin-onnellisten 
pariskuntien keskellä oloni oli todella ulkopuolinen. 

Minä kun en jaa lähes kaikkien naisten unelmaa 
ihanasta miehestä ja omasta perheestä. Päinvastoin, 
ajatuskin yhtä yötä pidemmästä sitoutumisesta saa 
henkeni ahdistumaan ja paniikin nousemaan pin-
taan. Mieluummin jätän satunnaisenkin hellyy-
den saamatta, kuin otan riskin, että toinen haluaisi 
enemmän kuin minulla on annettavana. 

Tuttavien hyväntahtoiset kyselyt ihmissuhde-elä-
mästäni pistävät ajoittaan vihaksi. Enkö minä ole 
kokonainen ihminen yksin? Enkö minä kelpaa teil-
le ihan vain itsenäni? Minun vapauteni ei uhkaa tei-
dän parisuhteitanne. 

En halua sääliä, tai niitä iänikuisia ”kyllä sinäkin 
vielä jonkun löydät” -vakuutteluja. 

Parittomuuteni on täysin oma valintani, ja olen itse-
ni kanssa onnellinen. Säästäkää myötätuntonne niille, 
jotka tosissaan kaipaavat kumppania rinnalleen. 

Ennen kuin kukaan ehtii päätellä, että olen vain 
katkera vanhapiika ja kateellinen toisten onnesta, tah-
don kertoa jotain menneisyydestäni. Minä olisin voi-
nut saada prinsessasadusta tutun onnellisen lopun. 

Olin monta vuotta kihloissa ihan kivan miehen 
kanssa, ja elämä oli mukavaa, tasaista ja turvallista. 
Kaikki oli hyvin, ja häiden ajankohtakin oli päätetty. 
Ja kuitenkin minusta tuntui, että sydämeni ympäril-
le on kiedottu metritolkulla piikkilankaa. Unelma, 
jota elin, ei ollut minun, enkä minä ollut onnellinen. 
Lähdin, enkä ole sen jälkeen suhteeseen kaivannut.  

Ehkä mies rinnallani vain oli väärä. Ehkä minul-
lekin on tuolla jossain joku, joka rakastaa minua juu-
ri tällaisena kuin olen, ja saa minut unohtamaan si-
toutumiskammoni. 

Ehkä. Tai sitten ei, ei sillä väliä. Toistaiseksi olen 
äärimmäisen onnellinen siitä, ettei kukaan odota 
minua töistä kotiin. 

REETTA JÄRVENPÄÄ 

Suomen Raamattuopiston 
väki vietti talvipäiviä 
Oulussa. 17-vuotias Sakari 
Still totesi päivillä kirkon 
moniäänisen opetuksen 
tuntuvan hämmentävältä. 

Ajankohtaisen kakkosen Ho-
mo-illasta alkanut jouk-
kopako kirkosta ja sii-
tä seurannut julkinen sa-

nanvaihto jätti hämmennyksiin 
monia Suomen Raamattuopiston 
(SRO) toiminnassa mukana olevia.   

Raamattuopiston toiminnan-
johtaja Timo Junkkaala kertoo 
kuulleensa viime vuoden aikana 
aiempaa enemmän ihmetteleviä 
kyselyjä, miten saman Raamatun 
äärellä voi syntyä niin erilaisia kä-
sityksiä Jeesuksen opetuksista. 

Junkkaalan mukaan opiston 
kannattajien keskuudessa pohdi-
taan myös, onko oikein maksaa 
kirkollisveroja sellaiselle kirkolle, 
joka hyväksyy samaa sukupuolta 
olevien parisuhteet.

Oulussa Pyhän Tuomaan kir-
kossa vietettiin viikonloppuna 
Suomen Raamattuopiston perin-
teisiä talvipäiviä. Viikonlopun tee-
mana oli Raamattu.

Raamattuopisto on luterilaisen 
kirkon piirissä toimiva koulutus-
laitos ja kansanopisto. Se kuuluu 
viidenteen herätysliikkeeseen.

Itsestään selvyydestä 
tuli uutinen
Talvipäiville osallistunut oululai-
nen 17-vuotias Sakari Still kuvaa 
loppuvuoden tapahtumia ”tajut-
tomaksi kohuksi”. Myös Still sa-
noo olevansa sen jäljiltä hieman 
hämillään, vaikka aivan jokaista 
aiheeseen liittyvää otsikkoa ei in-

Moniääninen kirkko 
kummastuttaa

nostunutkaan lukemaan.
– Minua ihmetytti se, että suu-

ri uutinen tuli siitä, mikä on itses-
täänselvyys: Raamattu kieltää ho-
moseksuaaliset suhteet. 

– Tuntuu kuin kirkon sisällä 
opetus olisi välillä mitä sattuu. Se 
ei helpota kirkossa käymistä, Still 
pahoitteli ja sanoi olevansa huolis-
saan kirkon kehityksestä.

Kohun jälkeen Raamattuopis-
tossa nähdään tärkeänä entistäkin 
selkeämpi raamattuopetus. 

Still on kuitenkin epäileväinen, 
ovatko nykynuoret kiinnostunei-
ta kuulemaan Raamatusta. Kuitta-
ukseksi saattaa helposti tulla ”hö-
pötystä”, Still arvioi. 

”Pysykää 
kirkossa”
Junkkaala näki viikonloppuna yh-
deksi hämmennyksen aiheuttajak-
si joidenkin piispojen uskonperus-
teita ja uskontunnustusta koske-
vat lausunnot. Junkkaalan mu-
kaan niissä on ollut ”hämäryyttä 
ja Raamatusta luopumista”.

– Piispakunta oli ennen yhte-
näisempi, ja ainakin he olivat so-
lidaarisia toisilleen, mutta nyt 
kirkon johdon linjaukset ovat pe-
rusasioita myöten hämmentäviä, 
Junkkaala sanoo. 

Kaiken keskellä Junkkaalan ke-
hotus omilleen on pysyä kirkon jä-
seninä. 

Enkelilaulu tuo 
voimia kouluvierailuihin
SRO:n Pohjois-Pohjanmaan ja La-
pin aluejohtaja Juhani Seppänen 
on kiertänyt kolmisenkymmen-
tä vuotta kouluilla puhumassa Ju-
malan pelastusteoista, kuten hän 
sanoo. 

Seppäsen innostus kouluvierai-
luihin perustuu hänen omaan lap-

suudenkokemukseensa.
– Elin lapsuuttani sotavuosien 

jälkeen. Se oli aikaa, jolloin van-
hemmat ihmiset kertasivat so-
ta-ajan tapahtumia. Nuo puheet 
tuntuivat pikkupojasta jännittä-
viltä. Ne laittoivat mielikuvituk-
seni liikkeelle. 

– Oloni oli kuitenkin lohdulli-
nen, sillä vanhemmillani oli tapa-
na laulaa minulle enkeleistä. 

– Tätä samaa kokemusta siitä, 
että elämä saa olla Jumalan käm-
menellä, haluaisin välittää nyky-
lapsillekin, Seppänen puhui talvi-
päivillä. 

RIITTA HIRVONEN

Suomen Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala.

Su o m e n R aamat t u o p i s to n a r k i s t o

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Outi Pohjanen, 36 v. 
Tyrnävän seurakunnan 
kappalainen

Tärkeintä elämässäni on 
hyvä yhteys toisiin ihmisiin ja 
Jumalaan.

Rakkain raamatunkohtani 
on tänään Jes. 12:3 "Te saatte 
riemuiten ammentaa vettä 
pelastuksen lähteistä."

Olen halunnut nykyiseen 
työhöni, koska halusin 
palvella Kristuksen kirkkoa 
siinä tehtävässä, mihin se minut kutsuu.

Esikuvani on Leevi-tiikeri sarjakuvasta Lassi ja Leevi, 
joka sanoo Lassia seuratessaan: "Onpa Jumalalla outo 
huumorintaju!"

Harrastan mielelläni sulkapalloa (pelikaveri uupuu!), 
lukemista, lautapelejä sekä puuhommia Martinniemessä.

Terveiset lukijoille ovat: Olet osallinen Kristuksesta ja hänen 
hyvistä lahjoistaan. Elä siis rohkeasti.

RIITTA HIRVONEN

Arja Lämsä, 62 v.
lehtori OAMK:ssa
Yhteisen 
kirkkovaltuuston 
ja Karjasillan 
seurakuntaneuvoston 
jäsen (taustaryhmä 
Kirkko Keskellä Arkea)

Haluan vaikuttaa 
kotiseurakunnassani 
siihen, että 
mahdollisimman moni 
löytäisi tiensä oman 
seurakunnan yhteyteen. 

Kymmenen vuoden 
päästä kirkossa yhä edelleen etsitään keinoja sitouttaa 
ihmiset seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

Minulle tärkeä raamatunkohta on 1. Joh.4:10. Siinä 
on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan 
siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän 
syntiemme sovitukseksi. Jumalan rakkaus on eläväksi tekevä 
lahja. Jumalan rakkaus on se rakkaus, jolla sinua ja minua 
rakastetaan, ja jolla me rakastamme.

Esikuvani on Jeesuksen äiti, Maria. Hän on 
hiljainen, viisas äiti.

Terveiset lukijoille: Ota yhteyttä 
rohkeasti. Haluan toimia saamani 
luottamuksen arvoisesti.

KAISA ANTTILA

Maakunnallista Kris-
tus yhdistää -iltapäi-
vää vietetään lauan-
taina 22. tammikuuta 

Kastellin kirkolla Oulussa. Opet-
tajaksi tapahtumaan tulee Tapa-
ni Suonto.

Kello 13 ja 15 alkavissa tilai-
suuksissa Suonto opettaa Jumalan 
mahdollisuuksista ja rukoukses-
ta. Kello 17 alkava tilaisuus on ru-
kouspainotteinen. Silloin rukoil-
laan yhdessä kotiseudun, eri seu-
rakuntien sekä ihmisten puolesta. 
Tilaisuuksissa kuullaan myös to-
distuspuheenvuoroja. 

Suonto on monille tuttu 
TV7:stä ja Radio Deistä. Hän on 
pidetty Raamatun ja kristillisen 
elämän opettaja. Suonto toimi 
1970-luvulla Kansan Raamattu-
seurassa evankelistana. 1980-lu-
vun alkuvuosina hän oli käyn-
nistämässä Perjantai Kristukselle 
-kampanjaa, joka jatkuu Helsin-
gissä edelleen. 

Toiminta on laajentunut asteit-
tain myös ulkomaille ja tänään työ 
tunnetaan nimellä One Way Mis-
sion. Järjestö toimii Suomen li-
säksi kymmenessä maassa, muun 
muassa Intiassa, Israelissa, Kiinas-
sa, Malavilla, Mongoliassa ja Ve-
näjällä.

Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kehitys on ollut hämmen-
tävän nopeaa. Sitä kuvaa hyvin 
Intian työkeskuksen johtajan Joel 
Godalin analyysi vuodelta 2006. 

– Olimme rukoilleet Jumalaa 
lähettämään apua. Kuusi vuotta 
sitten luoksemme tuli Tapani, var-
maan maailman pienimmän lähe-
tysjärjestön johtaja. Emme silloin 
nähneet Häntä, Jumalaa, joka on 
tuon varattoman miehen ja jär-

Kristus yhdistää 
Tapani Suonnon johdolla

jestön takana. Pyysimme apua ja 
saimme sitä. Nyt meillä on laaje-
neva One Way -kylä. Siinä on koti 
sadalle orpolapselle, leskien koti ja 
kirkko. Lisäksi veljeni johtaa 70–
80 pastorin työtä alueemme köy-
hien keskellä. 

Kristus yhdistää -iltapäivän jär-

jestäminen liittyy jo kaksi vuotta 
jatkuneeseen kristittyjen yhtei-
seen Kristus-päivän prosessiin. 
Päivä ajoittuu ekumeeniselle ru-
kousviikolle, jota vietetään vuo-
sittain 18.–25. tammikuuta. 

MARTTI HANNULA

Tapani Suonto.

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Uudistuneella Uusi kasvo -palstalla esitellään 
jatkossa työntekijöiden lisäksi myös seurakuntien 
luottamushenkilöitä.  Annamme haastateltaville valmiit 
lauseenalut, jotka he saavat itse täydentää. 
Ehdotuksia haastateltavista ja palautetta palstasta voi lähettää 
osoitteeseen toimitus@rauhantervehdys.fi tai 
Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu.

LUOTTAMUS-

HENKILÖ

NNKY:n akatemia kutsuu 
kaikenlaisia naisia yh-
teen keskustelemaan ja 
etsimään uusia näköalo-

ja. NNKY:n akatemia koostuu 
kolmesta viikonlopusta. Ensim-
mäinen koulutusjakso järjestetään 
28.–29. tammikuuta. Sen teemaksi 
on valittu "Ainutkertainen minä". 

Viikonlopun aikana pohditaan 
yhdessä muun muassa jokaisen 
omaa identiteettiä ja omia vah-
vuuksia. Samalla pyritään näke-
mään jokaisen ihmisen ainutker-
taisuus ja myös ne asiat, jotka yh-
distävät naisia. 

Oulun NNKY:n toiminnanoh-
jaaja Maarit Peltoniemi tiivistää 
viikonlopun teeman lauseeseen 
”Minä olen ainutkertainen, ja niin 

olet sinäkin.” 
Koulutusmenetelminä käyte-

tään ryhmä-, pari- ja yksintyös-
kentelyjä, toiminnallisia harjoi-
tuksia, keskusteluja ja asiantunti-
joiden alustuksia. Ohjelma on ha-
luttu pitää joustavana ja väljänä, 
lopullinen tekeminen ja keskuste-
lujen sisältö riippuu osallistujista 
itsestään. 

– Oulussa on aina ollut vahva 
tekemisen perinne. On puuhailtu 
paljon, tehty käsitöitä, leivottu yh-
dessä ja niin edelleen. Nyt ajatel-
tiin, että olisi mukava välillä py-
sähtyä ja jutella asioista ihan rau-
hassa, Peltoniemi kertoo.  

Kouluttajana on Maarit Pelto-
niemen lisäksi NNKY-liiton jär-
jestösihteeri Riitta Räntilä. Muut 

alustajat Peltoniemi haluaa vielä 
pitää salaisuutena. 

Akatemian seuraavat viikonlo-
put ovat 11.–12. helmikuuta sekä 
1.–2. huhtikuuta. 

Tulevien koulutusten teemo-
ja ovat muun muassa nuorten ja 
naisten johtajuus, yhteisöllisyys, 
voimaantuminen sekä naisten ja 
myös naisliikkeen näkyvyys. 

Koulutus on maksuton ja avoin 
kaikille naisille. 

Koulutuspaikkana on Oulun 
NNKY, Isokatu 15. Ilmoittautu-
miset 24. tammikuuta mennessä 
Maarit Peltoniemelle p. 040 751 
4480 tai nnky.oulu@co.inet.fi. 

REETTA JÄRVENPÄÄ

NNKY:n akatemia Oulussa
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LIBYA
EGYPTI

TšAD

KESKI-AFRIKAN
TASAVALTA

GONGON DEMOKRAATTINEN 
TASAVALTA

UGANDA
KENIA

ETIOPIA

ERITREA

SUDAN

SAUDI-
ARABIA

ETELÄ 
SUDAN

Etelä-Sudan äänesti 
itsenäisyydestään. 
Äänestyksen tuloksia 
joudutaan odottamaan 
vielä helmikuulle, 
mutta Oulussa asuvat 
eteläsudanilaiset ovat jo 
varmoja tuloksesta.

Sudanissa eletään historial-
lisia hetkiä. Arviolta neljä 
miljoonaa ihmistä on käy-
nyt vaaliuurnilla kertomas-

sa mielipiteensä Etelä-Sudanin ir-
tautumisesta muusta maasta. Vuo-
sikymmeniä kestäneen sodan jäl-
keen eteläsudanilaiset ovat toiveik-
kaita. Iloa ja uskoa tulevaisuuteen 
löytyy niin paikan päältä kuin Ou-
lussa asuvien eteläsudanilaisten-
kin keskuudesta.

– Tämä tuntuu hyvältä. Us-
kon, että Etelä-Sudan itsenäistyy 
ja maahan saadaan rauha, sanoo 
Oulussa asuva Jimmy Kir (kansi-
kuvassa).

– Sudanissa on sodittu jo viisi-
kymmentä vuotta. Olemme kaik-
ki nyt iloisia ja uskomme rauhaan, 
jo pitkään Suomessa asunut Boi 
Maum selittää hymyillen.

Sodan runtelemasta maasta pa-
enneet miehet uskovat elämän pa-
rantuvan myös muuten kuin rau-
han osalta.

– Kotimaassani ryhdytään ra-
kentamaan kouluja ja sairaaloita, 
lapset saavat mennä kouluun eikä 
heidän tarvitse enää olla nälkäisiä, 
Boi uskoo.

– Etelä-Sudanissa ovat minun 
veljeni, siskoni, äitini ja paljon 
muitakin sukulaisia. Kun itsenäi-
syys tulee, voimme palata takaisin 
heidän luokseen.

Myös Jimmy uskoo talouden 
kohentumiseen.

– Kun itsenäisyydestä on päätet-
ty, maahan luodaan uusi hallitus. 
Se nostaa maan jaloilleen ja talous 
paranee. Muutos ei tapahdu heti, 
mutta ehkä kolmen tai viiden vuo-
den päästä maassa on jo hyvä elää.

Raja-alueella 
levottomuuksia
Myös eri maiden tiedotusvälineis-
sä on uskottu Etelä-Sudanin it-
senäistyvän. Kaikki ei ole kui-

Oulun eteläsudanilaiset toiveikkaina

• Sudanin virallinen kieli on arabia ja virallinen uskonto on islam. Maan 

eteläosassa asuu kuitenkin huomattava kansanosa, joka harjoittaa 

muita uskontoja eikä puhu arabiaa.

• Sudanissa on käyty sisällissotaa jo vuodesta 1962. Nykyään Etelä-

Sudanin oikeuksia on vaatimassa Sudanin kansan vapautusliike (SPLM) 

ja sen sotilaallinen siipi Sudanin kansan vapautusarmeija (SPLA).

• SPLM:n ja maan hallituksen välinen sisällissota käytiin vuosina 1983–

2005. Vuoden 2005 rauhansopimuksessa maan eteläosalle luvattiin 

autonominen asema seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Silloin myös 

päätettiin järjestää kansanäänestys alueen itsenäistymisestä vuonna 

2011.

• Sisällissodassa ja sen välillisesti aiheuttamissa kuivuuksissa on kuollut 

arviolta kaksi miljoonaa ihmistä. Jopa neljä miljoonaa on joutunut 

jättämään kotinsa.

• Sudanin levottomuuksien lisäksi tilannetta ovat pahentaneet 

naapurimaiden kriisit. Tukea on annettu kapinallisille ja sissiliikkeille 

puolin ja toisin. Toisaalta maa joutuu selviämään sisäisten pakolaisten 

lisäksi myös suuresta määrästä pakolaisia, joita tulee muista 

sisällissodan ja kuivuuden runtelemista Afrikan maista.

• Myös monet Afrikan ulkopuoliset maat ovat vaikuttaneet epäsuorasti 

Sudanin tilanteeseen. Suurimpana syynä tähän on öljy.

Lähde: global.finland

tenkaan vielä selvää. Esimerkik-
si maiden välisestä rajasta pitää 
vielä sopia erikseen. Etelä- ja Poh-
jois-Sudanin väliin jäävästä Aby-
ein alueesta tullaan varmasti vielä 
neuvottelemaan, sillä sieltä löytyy 
suuria öljyesiintymiä.

Achol Deng on kotoisin Abyein 
alueelta. Hänkin on iloinen äänes-
tyksestä ja uskoo maan itsenäisty-
miseen, mutta pelkää kotialueen-
sa kohtaloa.

– Ehkä rauha saadaan aikaan, 
mutta en tiedä kuinka pian, Achol 
pohtii.

Alueen tilannetta vaikeuttavat 
monet muutkin seikat kuin öljy-
esiintymät. Esimerkiksi rajan yli 
kulkevat paimentolaiset lisäävät 
oman mausteensa alueen moni-
mutkaiseen tilanteeseen. Myös he 
haluaisivat käyttää maa-aluetta.

– Lähdin kotoa jo 10-vuotiaa-
na, enkä edes muista Sudania enää 
kunnolla Achol kertoo.

– Isäni ja veljeni ovat kuolleet so-
dassa, mutta äitini ja kolme siskoa-
ni ovat vielä siellä. Haluaisin pääs-
tä käymään kotona, mutta en tiedä 
kuinka pian se on mahdollista.

KAISA ANTTILA

Etelä-Sudanin kriisin taustoja

Ku va t  J aan i  F ö h r

Boi Maum uskoo Etelä-Sudanin olojen parantuvan merkittävästi.

Achol Deng toivoo, että hänen vuoden ikäinen tyttärensä Ada Majo näkee rauhan Etelä-Sudanissa.

Khartum
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 23.1. kello 9.55–
12.00 Oulun seurakuntien 
aluelähetys. Klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Petteri Tuu-
los, ja kanttorina on Lauri-Kal-
le Kallunki. Messun aikana siu-
nataan tehtäväänsä Tuiran seu-
rakunnan uudet luottamus-
henkilöt. Klo 11.30 radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Kirsi 
Isolan aiheena on Jeesus herät-
tää uskon. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa haasta-
tellaan Virtuaalikirkon kehit-
täjää Ilmari Mäenpäätä. Virtu-

aalikirkko on säilyttänyt suo-
sionsa Oulussa ja nyt palvelu 
laajenee myös Turkuun. Ohjel-
ma on kuultavissa osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, 
www.toivonpaiva.fi
Ke 26.1. klo 15.40 Uskomaton 
Mies.
To 27.1. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Diakoniatyöntekijä, 
Herättäjäjuhlien pääsihteerin 
Riku-Matti Järven kolumni.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 23.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Isolan 
aiheena on Jeesus herättää us-
kon.
Su 23.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.1. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttoreina 
ovat Elias Niemelä ja Henna-
Mari Sivula.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 23.1. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 

A r k i s to  /  S anna K r o o k

Oulun Zonta-kerho I toi-
vottaa kaikki tervetul-
leeksi Vanhaan pappilaan 
sunnuntaina 23. tammi-

kuuta kello 15 musiikin ja iltapäi-
väkahvin merkeissä. 

Konsertin tuotto menee Yhteis-
vastuukeräykseen. Kymmenen eu-
ron lippuja saa kerhon jäseniltä ja 
ovelta puoli tuntia ennen tilai-
suutta.

Musiikin on suunnitellut urku-
taitelija Maija Tynkkynen. Hän 
vastasi jo vuonna 1981 järjestetyn 
Zonta-kerhon ensimmäisen kon-
sertin musiikista. 

Konsertti palaa juurilleen Van-
haan pappilaan, jonka remontti 
on juuri päättynyt.

– Tuleva konsertti on suunni-
teltu nimenomaan Vanhan pap-
pilan suureen saliin. Lähden aina 
musiikin suunnittelussa tilasta ja 
kuulijakunnasta. Ohjelmassa on 

kansanlauluja, hengellisiä kansan-
sävelmiä ja suomalaista pianomu-
siikkia, tällä kertaa pianoa soitta-
va Maija Tynkkynen kertoo.

Konsertissa esiintyvät lisäksi 
kanttorit Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. 

Konsertista tuli Kynttiläkon-
sertti, kun alkutaipaleella konser-
tin aikana pappilan sulake paloi ja 
valot sammuivat. Pian löydettiin 
kynttilöitä valaisemaan nuotteja. 
Elävien kynttilöiden tunnelma on 
säilytetty siitä lähtien.

Viime vuoden lopulla eläkkeel-
le jääneelle Maija Tynkkyselle on 
aina ollut tärkeää, että konsertin 
tuotto menee Yhteisvastuukerä-
ykseen. Kotimaassa keräyksen eri-
tyiskohteena on nyt nuorten yk-
sinäisyyttä torjuva hanke ja ulko-
maisena kohteena hädänalaisten 
lapsiperheiden auttaminen Hai-
tissa. 

– Kynttiläkonserteissa seura-
kunnan ja zontien tavoite on ol-
lut yhteinen, Maija Tynkkynen to-
teaa.

Arpajaisten päävoittona on tai-
teilija, zonta Mary Jane Gregoryn 
lahjoittama lasiteos. Tuotto käyte-
tään järjestön avustuskohteisiin. 
Zonta International on kansain-
välinen palvelujärjestö, joka toi-
mii naisten aseman parantami-
seksi kaikkialla maailmassa, myös 
kotimaassa. 

Lipun hintaa sisältyvä kahvi-
tarjoilu makeine ja suolaisine lei-
vonnaisineen on saanut vuosi-
en varrella kiitosta. Erikoisruo-
kavaliotkin on huomioitu. Tänä-
kin vuonna kerhon jäsenet tuovat 
leivonnaisillaan pappilan saleihin 
vanhanajan tunnelman.

EVA-LIISA NIKULA

Taas on 
kynttiläkonsertin aika

Muhoksella vietetään 
kolmepäiväistä seura-
kuntatapahtumaa sun-
nuntaista 30. tammi-

kuuta aina tiistaihin 1. helmikuu-
ta saakka. Tapahtuman teemana 
on Sinulle on viesti Jumalalta.

Tapahtumassa tarkastellaan Ju-
malan meille elämän myrskyihin 
ja vapaudenkaipuuseemme an-
tamaa viestiä Raamatussa. Siel-
lä pohditaan, kuinka Jumala tuo 
viestinsä maailmaan, keille se on 
tarkoitettu, ja miksei Jumalan 
viesti koskaan vanhene. Miten Ju-
malan viesti meitä ihmisiä nostaa, 
kantaa ja pelastaa? 

Pohtijoina tapahtumassa ovat 
Suomen Raamattuopiston julis-
tustyöntekijä Juhani Seppänen ja 
toimintaryhmän vetäjä Maija-Lii-
sa Pohti sekä Lähetysyhdistys Kyl-
väjän Japanin-lähetti Tapio Pok-
ka.

Seurakuntatapahtuma alkaa 
sunnuntaina kello 10 ehtoollis-
jumalanpalveluksella Muhoksen 
kirkossa. Messussa saarnaa Juha-
ni Seppänen. Messun jälkeen siir-
rytään seurakuntakotiin kirk-
kokahveille ja päivätilaisuuteen. 

Maanantaina kello 18 alkaen on 
raamattuilta seurakuntakodis-
sa. Raamattuillassa ovat mukana 
Juhani Seppänen ja Tapio Pokka. 
Tiistain raamattuilta alkaa kello 
19. Tuolloin paikalla ovat Juhani 
Seppänen ja Maija-Liisa Pohti.

Muhoksen seurakunnan, Suo-
men Raamattuopiston ja Kirkko-
palvelujen Opintokeskuksen jär-
jestämän seurakuntatapahtuman 
kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy. (RT)

Muhoksella vietetään 
seurakuntatapahtumaa

Kirkon Ulkomaanavun Toi-
senlainen Lahja on säilyt-
tänyt suosionsa. Vuonna 
2010 lahjoja annettiin noin 

1,4 miljoonalla eurolla eli yhtä pal-
jon kuin edellisenä vuonna. Viime 
vuoden suosituin lahja oli edellis-
vuoden tapaan koulupuku, joita 
annettiin lähes 9 744 kappaletta.

Toiseksi suosituin lahja oli 
Naisten Pankin ammatti, joita an-
nettiin 9 035 kappaletta. Sen tuot-
to oli myös suurin eli 225 000 eu-
roa. Vuohi-lahjat tuottivat yhteen-
sä 165 000 euroa. Tämän joulun 
uutuuslahjat moskiittoverkko ja 
ateria koko kylälle tuottivat yh-
teensä 66 000 euroa. 

Toisenlainen lahja 
edelleen suosittu

Joulu on Toisenlaisen Lah-
jan suosituin sesonkiaika, mut-
ta lahjoja annetaan myös ympäri 
vuoden niin syntymäpäiviä, häi-
tä kuin muitakin merkkipäiviään 
juhliville.

Toisenlaisten Lahjojen tuotol-
la Kirkon Ulkomaanapu tukee ke-
hitysmaiden köyhimpiä ihmisiä 
selviytymään katastrofeista, pää-
semään koulutukseen ja hankki-
maan toimeentulon. Kukin lahja 
edustaa jotakin avustustyön tee-
maa, katastrofiapua, koulutusta ja 
oikeuksia, ympäristöä ja vettä tai 
toimeentuloa. (RT)

Manninen Haukiputaalla, 
Vuollo Limingassa

Haukiputaan kirkkoval-
tuuston puheenjohtajana 
jatkaa vuosina 2011–2012 
Marja Manninen. Vara-

puheenjohtajaksi valtuusto valit-
si Pirkko Tähtelän.

Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja on kaksi seuraava vuotta 
Markku Annala.  Kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja on kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari.  

Valtuusto valitsi kokoukses-
saan myös lapsi-, nuoriso-, diako-

nia- ja lähetystyön johtokuntien 
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

Limingan kirkkovaltuusto va-
litsi uudeksi puheenjohtajaksi Sa-
tu Vuollon. Varapuheenjohtajana 
toimii Markku Holma.

Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja on Jukka Raitio, puheen-
johtajana kirkkoherra Ilkka Torn-
berg. 

Limingassa on valittu myös 
johtokuntien varsinaiset ja vara-
jäsenet.

Maija-Liisa Pohti
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Sanan 
aika

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen 

näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se 

todistus, jonka Jumala on isistä antanut.

Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat 

on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt 

näkymättömästä.

Uskon vuoksi oli Abelin Jumalalle antama uhri 

Kainin uhria arvokkaampi. Koska Abel uskoi, hän 

sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala 

otti vastaan hänen lahjansa, ja uskovana hän 

puhuu vielä kuoltuaankin.

Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei 

hän kokenut kuolemaa. "Sitten häntä ei enää 

ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen." Ennen 

kuin hänet otettiin pois, hän näet oli - niin 

hänestä todistetaan - elänyt Jumalan mielen 

mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan 

ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu 

Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on 

olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka 

etsivät häntä.

Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, 

kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei 

vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin 

koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa 

langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle 

itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden.

Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan 

kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala 

oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti 

matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. 

Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena 

luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin 

asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman 

lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, 

joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka 

Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.

Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista 

uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen 

todistavan: ”Hän kertoi minulle kaiken mitä olen 

tehnyt.” Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, 

he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän 

jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat 

uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä 

puhuvan, ja he sanoivat naiselle: ”Nyt emme 

enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me 

olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, 

että hän todella on maailman pelastaja.”

Monet kerrat olen saanut vastata tuohon kysymykseen. 

En muista uskoon tulemistani, 
sillä en muista aikaa etten olisi uskonut Jumalaan. 
Sen sijaan muistan iltarukoukset äidin kanssa.
Muistan lapsuuden joulukirkot. 
Muistan radiosta kuunnellut sunnuntain jumalanpalvelukset. 
Muistan mummun yhteen ristityt kädet.
Muistan rippikoulun koskettavat iltahartaudet.
Muistan omien lasten kastejuhlat.
Muistan yhä jatkuvat iltarukoukset omien lasten kanssa.
Lapsuuden usko on jatkunut aikuisuuteen ja kasvanut aina vahvemmaksi luottamukseksi 
Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen.
Kristus on puhunut minulle elämän taitekohdissa,
mutta toisaalta vahvasti tavallisessa arkipäivässä.

Minun uskoni on yksinkertaista uskoa.
En jaksa aina kysellä ja kyseenalaistaa.
En ole löytänyt paikkaani pohdiskelevasta raamattupiiristä,
vaan tavallisesta sunnuntain messusta,
jossa saan yhdessä perheeni kanssa polvistua ehtoolliselle,
kuten isovanhempamme ennen meitä.

Tänäkin iltana rukoilemme yhdessä iltarukouksen:
Levolle laske luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain emme nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Kiitos tästä päivästä. Amen.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori

Hepr. 11:1–10 

Koska sinä 
olet tullut uskoon?

Päivän psalmi 
Ps. 102:16–23 

1. lukukappale 
Jes. 30:18–21 

tai 2. Kun. 5:1–15 
2. lukukappale 

Evankeliumi 

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

Joh. 4:39–42
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Jumala on usein ääneti. Vaikka 
rukoilemme, vastauksia ei 
kuulu. Englantilainen Pete 
Greig syventyy tähän vaikeaan 
aiheeseen kirjassaan Jumala 
äänettömällä. Graig on yksi 
maailmanlaajuisen 24/7 
-rukousliikkeen perustajista.

Kysymys vastausta vaille jääneistä 
rukouksista koskettaa elämämme 
kaikkein syvimpiä ja tuskallisim-
pia kokemuksia. Missä Jumala oli, 

kun lapseni kuoli, kun tuli ero, kun mi-
nut hylättiin? Eikö hän kuullut tuskaani?

Kokemus siitä, että Jumala on hiljaa 
ja poissaoleva, on melko tavallinen kris-
tityn elämässä. Ollessaan orjina Egyp-
tissä israelilaiset huusivat isiensä Juma-
lan puoleen. Kesti kuitenkin 430 vuotta 
ennen kuin Jumala puhui ja kertoi tietä-
vänsä heidän hätänsä. Jumala ei kuiten-
kaan koskaan hylkää omiaan. Hän ko-
ki itse ristillä täydellisen hylätyksi tule-
misen, ettei meidän tarvitsisi kokea si-
tä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan 
rakkaudesta. 

Jumala vetää 
syvempään yhteyteen
Martti Lutherin mukaan Jumala vetäy-
tyy ja vaipuu hiljaisuuteen vetääkseen 
meitä syvempään yhteyteen hänen kans-
saan. Se on mahdollista vain, kun siir-
rymme pelkkien ulkoisten kokemusten 
ja järjellisen ymmärryksen yläpuolelle. 
Jumalan hiljaisuus on tarkoituksellista. 

Vaikka kuritus ei sitä vastaan otetta-
essa koskaan tunnu iloiselta vaan ikäväl-
tä asialta, se lopulta antaa näin valmen-
netuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurs-
kauden. Raivolla ja napinalla on aikan-
sa. Niiden jälkeen tulee parhaassa tapa-
uksessa hyväksyntä, jossa piilee rauha. 

Kasvatus 
tekee kipeää
Lapsi ei opi pyöräilemään, jos vanhempi 
ei irrota joskus otettaan lapsen huojuvas-
ta pyörästä. Samalla tavalla Jumala vetää 
pois tukensa, jotta oppisimme jotakin. 
Vaikka hän sallii meille joitakin mustel-
mia, rakastaa hän meitä yhtä paljon. Hän 
ei koskaan jätä meitä yksin. Hän on läs-
nä tuskassamme. 

Ihmisetkin ovat toisilleen Jumalan 
läsnäolon ilmausta. Kun menen katso-
maan sairasta tätiä, olen hänelle Jumalan 
lähettämä apu. Jumalan läsnäolo ei ole 
tunnetta tai teoriaa, vaan fyysistä todel-
lisuutta, joka muuttuu lihaksi elämäs-
sämme aina silloin kun olemme rakasta-
malla osalliset Kristuksen kärsimyksistä.

Kokemus ei kanna 
koko matkaa
Jumalaan uskominen on kivaa niin kau-
an kuin Raamatun luku ja rukous mais-
tuvat ja kirkkoonkin on helppo lähteä. 

Mutta kun myönteiset kokemukset lak-
kaavat, uskon kuuliaisuus joutuu koe-
tukselle. Silloin itsekeskeisestä uskosta 
voi parhaimmassa tapauksessa kehkey-
tyä Kristus-keskeistä. Mehän elämme 
uskossa, emme näkemisessä. 

Uskomme ei kuitenkaan tarvitse ol-
la sokeaa, koska Jeesuksessa Jumala on 
ilmoittanut itsensä täydellisesti. Jeesus 
on läsnä kivussamme, ja kerran isä Ju-
mala pyyhkii omiensa kasvoilta kaikki 
kyyneleet. Silloin kaikki valitus ja vai-
va on poissa.

Voisiko Jumalan 
hiljaisuus johtua näistä?

1) Vähäpätöiset 
seikat
Joskus rukoilemme vähäpätöisiä seikko-
ja, kuten parkkipaikkaa. Rukous voi ol-
la ristiriidassa jonkun toisen rukouksen 
kanssa, joten toivottu vastaus jää joskus 
saamatta. Tällaiset rukoukset eivät kui-
tenkaan ole turhia. Niiden ansiosta sil-
mämme avautuvat näkemään Jumalan 
pienet arkipäiväiset siunaukset. 

2) Elämä 
on kovaa
Elämä on perusolemukseltaan kovaa. 
Kun suhtaudumme elämän koettele-
muksiin ”kuuluu asiaan” -tyylillä, pet-
tymykset eivät saa meitä lannistumaan 
täysin. Jeesus lupasi, että kullekin päiväl-
le riittävät sen omat murheet. 

Pietarikin kehotti olemaan oudoksu-
matta sitä tulta ja hehkua, jossa meitä ko-
etellaan, ikään kuin meille tapahtuisi jo-
tain outoa. 

Syvintä uskoa on se, joka uskoo, vaik-
ka kärsimystä ei oteta pois ja vaikka ih-
meitä ei tapahdu. Kärsimys kuuluu kiin-
teästi kristityn kokemusmaailmaan. Jee-
sus sanoi opetuslapsilleen, että maail-
massa heillä on ahdistus. Saamme kui-
tenkin olla turvallisella mielellä, koska 
Jeesus on voittanut maailman. 

3) Epäraamatulliset 
odotukset
Joskus rukouksiin ei vastata, koska ne 
perustuvat epäraamatullisiin odotuk-
siin. Jumala ei esimerkiksi lupaa paran-
taa kaikkia sairauksia.

Jumala pystyy ajattelemaan koko 
maailmankaikkeutta samalla kun jo-
kainen hiuskarvammekin on laskettu. 
Hänen ajatuksensa eivät ole meidän aja-
tuksiamme, eivätkä hänen tiensä meidän 
teitämme. Joskus Jumala kieltää jotain, 
mitä pyydämme, koska hänellä on jota-
kin parempaa varattuna.

4) Itsekkäät 
tarkoitusperät
Kiinassa lähettinä toiminut James O. 
Fraser on kirjoittanut, että vastausta 
vaille jääneet rukoukset ovat opettaneet 
häntä etsimään Herran mieltä sen sijaan, 
että hän etsisi omaansa. 

Rukouksessa on aina merkittävämpää 
se, miksi rukoilemme, kuin se, miten ru-
koilemme ja mitä sanomme. Jotkut ru-
kouksemme saattavat jäädä vaille vasta-
usta, koska ne on lausuttu itsekkäässä 
tarkoituksessa.

5) Jumala kunnioittaa 
vapaata tahtoa
Jumala kunnioittaa luotujensa valinto-
ja. Hän ei ole diktaattori. Jumala kään-
tää sydämemme hänen puoleensa lem-
peästi ja antaa meille valinnanmahdolli-
suuden. Ehkä myönteinen vastaus ruko-
ukseemme loukkaisi jonkun toisen va-
paata tahtoa.

6) Vihollinen 
vastustaa
Raamatun mukaan paha on todellisuut-
ta maailmassamme. Seuraamme hyvän ja 
pahan taistelua, jonka Jeesus on jo voitta-
nut. Jeesus rukoilee puolestamme koetus-
ten keskellä. Kun Saatana kiusasi Jeesusta 
erämaassa, hän vastasi vedoten Raamat-
tuun: ”On kirjoitettu…” Vaikeuksien 
keskellä Raamattu on aseemme.

7) Suosinko 
syntiä?
Joihinkin rukouksiin ei vas-
tata, koska elämässämme on 
alueita, joilla emme ole kuuli-
aisia. Onko meillä salaisia syn-
tejä, joita suosimme?

8) Huomaanko 
lähimmäiseni?
Joihinkin rukouksiin ei vastata, koska 
emme huolehdi oman lähimmäistemme 
tarpeista. Herra odottaa, että murram-
me leipää nälkäiselle, avaamme kotim-
me kodittomalle emmekä karttele apua 
tarvitsevaa veljeämme. Silloin haavam-
me kasvavat umpeen.

9) Rukous opettaa 
kestävyyttä
Joskus rukousvastauksiin tarvitaan kuu-
kausien ja jopa vuosien pyytämistä. Jee-
sus halusi opettaa omiaan rukoilemaan 
aina, koskaan lannistumatta. Kestävyys 
voi muovata luonnettamme ja ravita us-
koamme enemmän kuin välitön täytty-
mys.

Kun Jumala pidättelee siunauksia elä-
mässämme, hän houkuttelee meitä vii-
pymään lähellään. Tuska ja turhautu-
minen kannustavat meitä etsimään sy-
vää elämää Jumalassa. Ehkä Jumala pi-
tää miettimistämme ja kyselyämme tär-
keämpänä kuin pikaista vastausta. Tuo-
mas Kempiläinen rukoili: ”Oi, Herra, 
tiedät, mikä minulle on parasta. Anna 
se, mitä tahdot, niin paljon kuin tahdot 
ja silloin kun tahdot.”

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Teksti perustuu Pete Greigin kirjaan Jumala 
äänettömällä (Päivä Osakeyhtiö 2010).

Miksi Jumala ei 
vastaa rukouksiin?
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Keskustelua voi jatkaa osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys

Iain C
am

p
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Rukouskyselyn tuloksia 
Parhaillaan vietetään ekumeenista rukousviikkoa. 
Kysyimme ihmisiltä facebookissa, rukoilevatko he, 
ja millaisissa tilanteissa. 

Rukoilen joka päivä. Yleensä rukoilen illalla, mutta usein myös keskellä 

päivää. Jos tapahtuu jotakin erityistä. 

Rukoilen saadakseni voimaa ja uskon, että Jumala vastaa kaikkiin 

rukouksiini. En ajattele, että Jumalan pitäisikään vastata rukouksiini aina 

minun mieleni mukaisesti. Vaikka vastaus olisi jotain aivan muuta, minun 

on tyydyttävä Jumalan tahtoon ja ammennettava siitä eväitä matkalleni.

- Auli 67v.

Minä rukoilen lasten kanssa iltarukouksen (Rakas Jeesus siunaa meitä...) 

ja toisinaan siihen liitetään jotain perään, vaikka suojelusta jollekin 

läheiselle, joka on vaikka reissussa. Rukous on osa unille rauhoittumista. 

Mieheni ei rukoile lasten kanssa, minä ainoastaan.

Joskus yksinään pohdin mielessä asioita, siis tavallaan rukoilen ja odotan 

vastausta. Kiperiä tai mieltä vaivaavia juttuja. Vastaus tulee myöhemmin 

tavalla tai toisella, ja toistaiseksi asiat ovat aina lopulta järjestyneet 

parhain päin. Mutta en usko siihen että yksin Jumala on asioiden 

järjestymisen takana, otan siitä vastuuta enemmän itselleni. Kenties 

Jumala kuitenkin jotenkin ohjaa tekemään oikeat ratkaisut?

- Ulla 32v.

Rukoilen keskimäärin noin 3–4 kertaa vuodessa, lähinnä silloin kun on 

sietämättömän paha olo, itkettää ja tuntuu, että mitään toivoa jonkin asian 

(tai yhtään minkään) kanssa ei ole. Yleensä rukous menee sitten kutakuinkin: 

"Auta, en jaksa." Joskus vastaus tulee – asiat, aikataulut ja ihmissuhteet 

järjestyvät itsestään – mutta usein tuntuu, että jäin kuulematta. Loppujen 

lopuksi suurin rukouksen tuoma helpotus on kuitenkin se, että saa jättää 

asian jonkun toisen käsiin kun ei itse enää osaa tai jaksa tehdä mitään.

- Emma 21v.

Joo, on rukoiltu. Aika vanha muistikuva on lapsuusajalta, kun olin 

ekaluokkalainen. Meillä oli ulkovessa ja oli kova pakkanen kun piti mennä 

asioimaan. Kädet oli jäässä ja vetskari kanssa, enkä saanut housuja auki. 

Ei auttanut kuin rukoilla isolla itkun sekaisella äänellä, ja heti auttoi. Asiat 

tuli hoidettua ja iloinen vesseli jatkoi leikkejä.

Isompi juttu olikin sitten, kun vanhin tyttäreni – silloin teini-ikäinen 

– sairastui todella vakavasti. Ja auttoihan se silloinkin. Työkaluna eli 

välikätenä toimi silloin lääkäri, joka teki nopean ratkaisun intuboinnista, 

ja pelasti sillä tyttären hengen.

- Sakari 62v.

En rukoile. Rukoileminen on moraalista pelkuruutta, jossa haetaan voimaa 

tai anteeksiantoa sieltä, missä kukaan ei ole vastaamassa.

Hyvä ihminen sen sijaan pyrkii muutoksen rukoilemisen sijasta muuttamaan 

asioita ja anteeksiannon rukoilemisen sijasta pyytää anteeksi niiltä joita on 

loukannut.

Rukoileminen on vastuun välttelyä.

- Oskari 21v.

Määrittelen itseni nykyisin ateistiksi, enkä sen vuoksi ole enää aikoihin 

kirkkoon kuulunut. Lapsena kävin seurakunnan päiväkerhossa ja sitä kautta 

kristinusko iskostui minuun siinä määrin, että aina tiukan paikan tullen, tai jos 

oikein paljon jokin asia pelotti, ratkaisin sen rukoilemalla. Laitoin kädet ristiin 

ja silmät kiinni, ja pyysin, että jumala jollain tavalla auttaisi minut sen pahan 

asian yli, mistä nyt milloinkin oli kyse. En tiedä auttoiko se yhtään millään 

tavalla, mutta kai se oli sitten se lapsenusko, jonka takia rukoileminen helpotti.

Nyt aikuisiällä tiukan paikan edessä meinaa välillä vanhasta tottumuksesta 

pistää ne kädet ristiin, vaikkei enää Jumalaan uskokaan. Siitä tulee 

jotenkin hölmö olo.

- Katja 25v.

En ole ikinä rukoillut tarkoituksella. Osaan nämä tyypilliset rukoukset 

luultavasti edelleen ulkoa, koska ne piti opetella koulussa ja riparilla. 

Mitään merkitystä niillä ei minulle ole, koska olen ateisti. Kun joskus olen 

vahtimassa siskonlapsia, joudun heidän kanssaan lukemaan iltarukouksen. 

Jo se tuntuu hämmentävältä.

- Anna 23v.

Rukoilen, kun on vaikeaa ja muutenkin aina iltaisin kun muistan. Tosin en 

kristittyjen Jumalaa vaan jos joku nimi pitää sanoa, niin Suurta maailman 

henkeä.

- Maikku 29v.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Afrikkamessu la 22.1. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Mes-
susta ja sen musiikista vastaa 
Amani-kuoro. Messun liturgi-
na Pentti Kortesluoma, saar-
na Jouni Riipinen.
Messu su 23.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Kantto-
reina Elias Niemelä ja Henna-
Mari Sivula. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi
Messu su 23.1. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
rina Henna-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 20.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Messu su 23.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Satu Saa-
rinen ja Kimmo Kieksi, kant-
torina Juha Soranta. Ynnin 
pojat, joht. Mihkel Koldits. 
Luottamushenkilöiden teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit. 
Nallekirkko su 23.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Maria Portaankorva ja Riit-
ta Yliluoma, kanttorina Riit-
ta Piippo. 

Hailuoto
Messu su 23.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas 
Sanajumalanpalvelus su 
23.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, kanttorina Kai-
sa Säkkinen.

Kempele 
Messu su 23.1. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarainen, 
avustaa Timo Juntunen ja 
Hugo Lehkonen, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. Mu-
kana Nonetti, joht. Tibor Ga-
ranvölgyi. Paulus Pikkarainen
pitää tulosaarnan. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 23.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Riina Moilanen 
ja kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 23.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Riina 
Moilanen ja kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.

Liminka
Messu su 23.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Avustaa Sinikka Ilmonen.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 
Su 23.1. klo 10 seurakuntata-
lolla. Toimittaa Olavi Palovaa-
ra ja kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
23.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, kant-
torina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 23.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Sari Wallin.
Hiljaisuuden messu su 30.1. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma. Gospelryh-
mä.

Siikalatva
KESTILä
Messu su 23.1. klo 13 Kestilän 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Arja Leinonen. Kirjastopy-
hä, jonka johdosta kirkkovä-
ki kutsutaan kirkkokahveille 
kirjastoon.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
23.1. klo 10 Piippolan seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Pent-
ti Jäntti. Kirjastopyhä, jon-
ka johdosta kirkkoväki kut-
sutaan kirkkokahveille kirjas-
toon.

PULKKILA
Messu su 23.1. klo 13 Pulkki-
lan seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, saarnaa 
Juhani Seppänen Suomen 
Raamattuopistosta. Kantto-
rina Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit. Päivä- ja iltatilaisuus 
mukana edellisten lisäksi Ti-
mo Hakkarainen, Johannes 
Hyytinen ja Pekka Kyöstilä. 
Kirjastopyhä, jonka johdosta 
kirkkoväki kutsutaan kirkko-
kahveille kirjastoon klo 11–15.

PYHäNTä 
Messu 23.1. klo 10 Pyhännän 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Kirjasto-
pyhä, jonka johdosta kirkko-
väki kutsutaan kirkkokahveil-
le kirjastoon.

RANTSILA
Messu su 23.1. klo 10 Rant-
silan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirjasto-
pyhä, jonka johdosta kirkko-
väki kutsutaan kirkkokahveil-
le kirjastoon. 

Tyrnävä
Messu su 23.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa tuo-
miorovasti Matti Pikkarainen, 
saarna Outi Pohjanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Kappalainen Outi Pohjasen 
virkaan asettaminen. Messun 
jälkeen juhla srk-talossa. Kirk-
kokuljetus Temmekseltä.

Messu su 23.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Mari Flink, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 23.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 23.1. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Kirkko-
kahvit. 
Arabiankielinen jumalanpal-
velus su 23.1. klo 17, Kauko-
vainion kappeli. 
Viikkomessu to 27.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 23.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Radiointi Radio Dei. 
Messu su 23.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Mer-
ja Oksman, kanttorina Laura 
Kumpula. Kuivasjärvi 1. rippi-
kouluryhmä mukana. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.1. klo 12, Pateniemen kirk-
ko. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Heikki Jämsä.

Messu su 23.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Laura Kumpula.
Iltamessu su 23.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Viikkomessu ke 26.1. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Messu su 23.1. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Saarnaa Liisa Kar-
kulehto, toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, Virsikuoro, johtajana 
Mervi Kyrki. Siionivirsiseurat 
Myllyojan seurakuntatalossa 
messun jälkeen. 
Messu su 23.1. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YLIKIIMINKI
Messu su 23.1. klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
23.1. klo 12, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Rukous
Herra,

meidän luoksemme tulee ihmisiä

idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä.

He tulevat muukalaisina, pakolaisina ja 

vainottuina.

Meitä pelottaa, me vierastamme.

Auta meitä avautumaan,

ymmärtämään ja rakastamaan.

Ota meidät yhdessä vastaan

valtakuntasi juhla-aterialle.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Kirkkokalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Kiimingin kirkko.
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Oulun tuomiokirkossa järjes-
tetään lauantaina 22. tammi-
kuuta Afrikka-messu. Mes-
sun järjestelyistä vastaa Suo-

men Lähetysseuran oululainen mu-
siikkiryhmä Amani. 

Afrikka-messun liturgiset sävel-
mät ovat suomalaiset, mutta suurin 
osa liturgisista teksteistä on Tansani-
asta. Musiikkina käytetään virsiä ja 
hengellisiä lauluja eri puolilta Afrik-
kaa. Laulut on tarkoitettu laulettavak-
si yhdessä, usein esilaulajan perässä. 

Amani on toiminut nykyisellä ni-
mellään vuodesta 1987, jolloin se eri-
koistui esittämään afrikkalaista mu-
siikkia suomeksi ja alkuperäiskielil-
lä. Aitoa afrikkalaista meininkiä mu-
siikkiin on haettu Tansaniasta, jossa 
kuoro vieraili viimeksi vuonna 2008. 

Amanin musiikissa on vaikuttei-
ta paitsi vanhoista afrikkalaisista hei-
momelodioista myös uudemmasta 

afropopista ja länsimaisesta kevyes-
tä musiikista. Laulujen sanoitusten si-
sällöt vaihtelevat riemukkaista kiitos-
lauluista sodan ja vainon alla kärsivi-
en kansojen toivon lauluihin. 

Tällä hetkellä ryhmään kuuluu yh-
teensä 12 jäsentä. Iloisen ja rytmik-
kään musiikin avulla Amani haluaa 
levittää evankeliumia kotimaassa ja 
kertoa lähetystyöstä. Ryhmä käyttää-
kin osan konsertti- ja kolehtituotois-
taan lähetystyön tukemiseen. Kum-
mikohteena ovat Mikko ja Pia Pyh-
tilä, jotka tekevät työtä Tansaniassa 
Mwanzan alueella lasten nuorten ja 
naisten parissa.

Perinteisten konserttien ja Afrik-
ka-messujen lisäksi Amani järjestää 
tarvittaessa myös afrikkalaiseen mu-
siikkiin ja lähetystyöhön liittyviä työ-
pajoja esimerkiksi rippikoululaisille, 
isosille tai muille ryhmille.

Afrikka-messussa fiilistellään 
Amanin tahdissa

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 20.1. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Tiina Kinnunen.
Torstain raamattupiiri 20.1. 
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. Torstain raamattupii-
ri alkaa kokoontua vuoden 
alusta Vanhan pappilan Ro-
vastinsalissa. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Hartaus to 20.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus pe 21.1. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Ari-Pekka Metso ja 
Ville Vimpari.
Aamupiiri la 22.1. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 22.1. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Opettajien raamattupiiri ma 
24.1. klo 16, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Hartaus ke 26.1. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Ville Vim-
pari ja Tiina Kinnunen.
Raamattupiiri ke 26.1. klo 15, 
Aurinkokoti. Piirin vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 26.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 26.1. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
26.1. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä Ou-
lun NNKY:n lisäksi Sinapin-
siemen ry ja tuomiokirkko-
seurakunta.
Torstain raamattupiiri to 
27.1. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 27.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 27.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
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. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 21.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 21.1. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 21.1. klo 19, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.1. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Marko Niskanen, 
Antti Kiuru.
Miesten keskusteluilta ti 
25.1. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Aihe: radio Jumalan 
käytössä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 26.1. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pauli Pasanen.
Raamattupiiri to 27.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
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 tilassa ni-
meltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat ja vuosikokous to 
20.1. klo 18.30, Tuiran kirkko. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 21.1. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 25.1. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 25.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Tauno 
Tampio.
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
26.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkamari, muka-
na Pasi Kurikka.
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ke 26.1. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Lisätieto-
ja Heli Mattila p. 040 5747 145.
Raamattupiiri to 27.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille kokoon-
tuu torstaisin Sumpussa. Ve-
täjinä Riitta Louhelainen p. 
040 5850 818 ja Arja Suomela.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pateniemen seurat to 17.2. 
klo 13–15.30, Pateniemen 
kirkko. Puhujina Harri Fager-
holm ja Juha Valppu. Kant-
torina Heikki Jämsä. Paikal-
la ovat myös diakoniatyönte-
kijät Heli Mattila ja Sami Rii-
pinen. 

Oulujoen seurakunta
Siioninvirsiseurat su 23.1. klo 
11.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Mukana Jouni Rii-
pinen ja Liisa Karkulehto se-
kä Virsikuoro johtajana Mer-
vi Kyrki.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.1. klo 17, Oulujoen kirk-
ko. Viljo Juntunen, Juha Kan-
niainen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.1. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kynttiläkonsertti su 23.1. 
klo 15, Vanha pappila. Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo Paaso 
laulu ja Maija Tynkkynen pia-
no. Kahvitarjoilu. Liput 10 eu-
roa. Oulun Zontakerho I. 
Kristillisen kirjan aamu to 
27.1. klo 9, Vanha pappila. 
Ensimmäisellä kerralla kirja-
na Terho Pursiaisen kirja Ka-
ritsan kiukku. Pastori Anna-
Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Virsilaulutuokio ke 26.1. klo 
18, Caritas-sali. Virsituokion 
teemana Luomakunta. Lau-
lattamassa Juha Soranta ja 
Karjasillan kirkkokuoro.
"Ei suurta rakkautta voi sy-
dän käsittää". J.L. Runeberg 
-runotapahtuma la 5.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Käsiohjel-
mamaksu 2 € Yhteisvastuuke-
räykseen.
RunoQvarkki vartti Tommy 
Tabermannin runoutta siiven 
suojassa ti 15.2. klo 12, Lähe-
tyksen puoti ja paja Siipi. Ru-
noja lukee pastori Juha Vähä-
kangas.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-

jallisuuspiiri lukevaisille ke 
16.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Håkan Nesser: Carambole ja 
Louise Penny: Naivistin kuole-
ma tai Kylmän kosketus.

Tuiran seurakunta
Vanhojen koululaulujen ilta-
päivä su 30.1. klo 15, Patenie-
men kirkko. Tilaisuudessa lau-
letaan vanhoja koululauluja. 
Juontajana pastori Juha Tah-
kokorpi, musiikista vastaa-
vat kanttorit Laura Kumpu-
la ja Lauri-Kalle Kallunki. He-
rukan koulun musiikkiluokka-
laisia laulaa Kaisu Koivurovan 
johdolla talviaiheisia vanhoja 
koululauluja. Kahvitarjoilu 2 
€, järjestää Patelan Martat ry. 

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen 
sisältää puuroa, leipää, kah-
via ja teetä.
Ystävän kammari ti 25.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 25.1. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
20.1. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja diakoni He-
li Mattilalta p. 040 5747 145.
Työttömien ateria pe 21.1. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Työttömien ateria jo-
ka toinen perjantai. Aterian 
hinta on 2 €. Lisätietoja Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 24.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 24.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakonissa Eeva-
Marja Laitiselta p. 040 5157 
267.
Diakoniapiiri ma 24.1. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 25.1. klo 17, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Palokan palvelukes-
kus. Lisätietoja Diakoni He-
li Mattilalta p. 040 5747 145.
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Lisätietoja diako-
ni Sami Riipinen 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta:
Yhteisvastuuinfoilta ke 26.1. 
klo 17.30, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Keskustelukerho ti 25.1. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.
Perhepiiri to 27.1. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.

kuulovammaiset:
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 26.1. klo 13–14.30, Ca-
ritas-koti. Huomioi piirin uusi 
kokoontumispaikka!

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-
piiri to 20.1. klo 13–14.30, Ca-
ritas-kodin kirjasto, 1. kerros. 
Opasystävä vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Näköpiiri ti 25.1. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Opasystävä on vastas-
sa pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Heikkonäköisen kotiaska-
reet -teemapäivä pe 28.1. 
klo 10–11, Kastellin kirkolla 
Pappilan Kamarissa. Teema-
päivään otetaan mukaan 10 
henkilöä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilmoittaudu 20.1. 
mennessä Maria Tyhtilälle p. 
08 335 009 tai 050 575 4792. 
Teemapäivä järjestetään yh-
dessä Näkövammaisten kes-
kusliiton senioripalveluiden 
kanssa.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 21.1. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Diakoniakeskus Taka-Lyötyn 
katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ma 24.1. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Diakoniakeskus Taka-Lyötyn 
katu 4, 2. kerros.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–pe klo 10–14. Puodista 
käytettyjä astioita, liinavaat-
teita, koruja, kirjoja, polku-
pyöriä sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä, kor-
jataan pyöriä ja askarrellaan. 
Lahjoituksia otetaan vastaan 
p. 044 316 1720. 
Lähetyssoppi - myyjäiset ja 
kahvila to 20.1. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tuoreita leivonnaisia, kotite-
koisia hilloja ja mehuja, käsi-
töitä, arpoja yms. Tuotto oh-
jataan Oulun ev.lut. seura-
kuntien lähetystyölle Suomen 
Lähetysseuran kautta. Terve-

tuloa ostoksille, lahjoittajak-
si ja mukaan vapaaehtoistoi-
mintaan!

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 20.1. klo 14, 
Vanha pappila. Airi Huotari.
Lähetyspiiri to 27.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 24.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme Ys-
tävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
24.1. klo 18.30, Oulujoen kirk-
ko. Kokoonnumme kirkon sa-
kastissa. Tuo oma Raamattu 
ja muki mukanasi.

enot Oulussa 20.–27.1.2011
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Diakonia

Diakonialeirit keväällä 2011

Rokua:
14.–17. maaliskuuta 
Työttömien leiri 

18.– 20. maaliskuuta
Näkövammaisten leiri, ilmoittautuminen 2.3. 
mennessä

21.–24. maaliskuuta
Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkolaisilla)

28.–31. maaliskuuta
Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)

1.–3. huhtikuuta
Kehitysvammaisten leiri, ilmoittautuminen 1. 
maaliskuuta mennessä

4.–6. huhtikuuta 
Eläkeläisten leiri (etusija tuiralaisilla)

11.–13. huhtikuuta
Eläkeläisten leiri (etusija oulujokisilla)

2.–5. toukokuuta
Veteraanileiri

13.–16. toukokuuta
Liikuntavammaisten leiri

Juuma:
28.3.–1.4. 
A-leiri, ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa 
ennen leirin alkua p. 040 756 4022 tai 050 540 2558

Hietasaari
11.5. 
Kuurojen leiripäivä, ilmoittautuminen 4.5. 
mennessä p. 040 591 2657  

18.5. 
Näkövammaisten leiripäivä, ilmoittautuminen 9.5. 
mennessä

Ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen 
toimistoon, p. 3161 340 ma–pe klo 9–16 ja 
viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. 
Poikkeustapaukset on merkitty erikseen.

Isotkin saavat tulla 
pyhäkouluun

enot Oulussa 20.–27.1.2011

 

 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 

Lapset ja  lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 20.1. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 25.1. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 27.1. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 23.1. klo 10–11, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 23.1. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12 
Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 24.1. klo 10–
11.30, Sarasuon monitoimita-
lo/ päiväkoti. 
Perhekerho ma 24.1. klo 12–
13.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Taidepyhis ma 24.1. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Ryhmään otetaan 10  
1–3 luokkalaista.
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30–
11, Kaukovainion kappeli.
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 26.1. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhän Luukkaan perhekerho 
to 20.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 552 7236.
Trillimuskari Sisarusryhmä 
to 20.1. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Trillimuskarin 
sisarusryhmä, vauvoista leik-
ki-ikäisiin vanhemman kanssa.
Trillimuskari Viikarit 4–6v. 
to 20.1. klo 17.45, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Tieduste-
lu kanttori Riitta Ojala p. 040 
5747 086.
Trillimuskari Vauvat ja taa-
perot n.5kk–1v. pe 21.1. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tiedustelu Riitta Ojala 
p.040 5747 086.
Pyhäkoulu la 22.1. klo 11.30–
12.30, Kuivasjärven seurakun-
takoti. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 23.1. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Rytmitassut-musiikkituokio 
ti 25.1. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. Ryhmät kokoontuvat 
joka toinen tiistai klo 9.30–
10, 10.15–10.45 ja 11–11.30. 
Kevätkauden ryhmissä vielä 
vapaita paikkoja. Ilmoittau-
tua voi Anu Hannulalle p. 044 
3161 718. 
Purjehtijantien perheker-
ho ti 25.1. klo 9.30–11, Niitty-
aron seurakuntakoti. Lisätie-
toja Juha Tahkokorpi p. 050 
552 7236.
Koskelan perhekerho ke 
26.1. klo 9.30–11, Koskelan 
seurakuntakoti. Lisätietoja 
Juha Tahkokorpi p. 050 552 
7236.
Kuivasjärven perhekerho 
ke 26.1. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Lisätie-
toja Juha Tahkokorpi p. 050 
552 7236 

Pateniemen perhekerho ke 
26.1. klo 9.30–11, Pateniemen 
kirkko. Lisätietoja Juha Tah-
kokorpi p. 050 5527 236.
Pyhän Tuomaan perheker-
ho ke 26.1. klo 9.30–11, Py-
hän Tuomaan kirkko. Lisätie-
toja Juha Tahkokorpi p. 050 
5527 236.
Rajakylän perhekerho ke 
26.1. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 5527 236.
Pyhän Luukkaan perhekerho 
to 27.1. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja Juha 
Tahkokorpi p. 050 5527 236.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 20.1. klo 13–
14.30, Hönttämäen seurakun-
takoti. Huomaattehan muut-
tuneen alkamisajan!
Kokkikerho 3.–6.-luokkalai-
sille pojille to 20.1. klo 17.30–
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kerho on ilmainen ja siihen il-
moittaudutaan kerhossa. Ker-
hoon mahtuu 15 kerholaista. 
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä 
040-5060315 ja atte.kaariai-
nen@evl.fi.
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 26.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 27.1. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Huomaattehan muuttuneen 
alkamisajan!

YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 26.1. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ti 25.1. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Nuortenillat on tarkoitet-
tu yläasteikäisille ja sitä van-
hemmille nuorille.
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 27.1. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Lisätietoja saat Jen-
niltä p. 044 3161 452. 

Opiskelijat
Aalef-ilta su 23.1. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Aalef-il-
ta teemalla Kristitty ja Perhe, 
alustus Antti Leskelä. Järjes-
täjät: Oulujoen seurakunta ja 
Suomen lähetysseura. 

OPISKELIJAJäRJESTöT:
OPKOn ilta la 22.1. klo 18.30, 
Öbergin talo. Mikä on ihmi-
sen hinta? Päivi Räsänen 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 20.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä ma 24.1. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen, ruokailu 4 €.

Eläkeläisten kerho ma 24.1. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 26.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 12, Kajaaninkatu 1. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 24.1. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. 
Eläkeläisten kerho ma 24.1. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Kokoonnutaan ruokasalissa. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja ke 26.1. klo 9–11, 
puhelinnumerossa 08 5314 
616. 
Seurakuntakerho to 27.1. klo 
14.30, Rajakylän seurakunta-
koti, diakoni Sami Riipinen 
040 57471 49.
Eläkeläisten kerho ti 25.1. klo 
14–15, Tuiran palvelukeskus. 
Mukana diakoni Paula Kyllö-
nen ja seurakunnan vapaaeh-
toisten lauluryhmä.
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 10.2. klo 
13.30–15, Tuiran kirkko.  Muka-
na diakoni Paula Kyllönen ja 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki.

Pyhän Luukkaan kappelin pyhäkoululaiset on 
jaettu kahteen opetusryhmään. Toisessa ryh-
mä on tarkoitettu pienille lapsille, ja toinen on 
suunnattu kouluikäisille.

– Isommat lapset alkoivat kaivata mielekkäämpää 
ja heille sopivampaa pyhäkoulua, pyhäkoulunopetta-
ja Maria Matilainen kertoo.

Kouluikäiset osaavat jo lukea, joten esimerkiksi uu-
sien laulujen opettelu ja oikean Raamatun lukeminen 
on mahdollista.

– Kouluikäisille voi myös järjestää erilaisia leik-
kimielisiä kilpailuja, kun he jo ymmärtävät säännöt. 
Toisaalta päivän aiheen ympärillä käytävät keskustelut 
ovat monipuolisempia kuin aivan pienten lasten kans-
sa, Maria pohdiskelee.

Pyhäkoulussa kävijöiden määrä vaihtelee viikoit-
tain. Kouluikäisten ryhmässä käy tyypillisesti puolen-
kymmentä lasta.

Isommille lapsille järjestetään myös toisenlaisia 
tempauksia. Vuosi sitten ensimmäistä kertaa järjes-
tetty yöpyhäkoulu oli onnistunut kokeilu. 29. tammi-
kuuta järjestetäänkin seuraava yöpyhäkoulu Pyhän 
Luukkaan kappelilla.

Lapset tulevat yöpyhäkouluun jo lauantaina puo-
lenpäivän aikaan. Päivän mittaan on luvassa monen-
laista ohjelmaa: leikkejä, opetusta ja hartauksia. Yö-
pyhäkoulu päättyy seuraavan aamun jumalanpalve-
lukseen.

Yöpyhäkouluun ovat tervetulleita kouluikäiset lap-
set. Ilmoittautuminen 23. tammikuuta mennessä Ma-
ria Matilaiselle, maria.matilainen@netti.fi.

Pyhän Luukkaan sunnuntain pyhäkouluihin ovat 
tervetulleita kaikki alle rippikouluikäiset. Pyhäkoulut 
järjestetään jumalanpalveluksen saarnan aikana. Py-
häkouluihin ei tarvita ennakkoilmoittautumista.

KAISA ANTTILA
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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.

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.fi/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.fi/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.fi/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. Leirin hinta 
on 30 euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman Rokualla ja vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 17.2. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/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. Leirin hinta 
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.fi/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

Kynttiläkonsertti 
Sunnuntaina 23.tammikuuta klo 15 Vanhassa 
pappilassa. Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso 
laulu ja Maija Tynkkynen piano. Kahvitarjoilu. 
Pääsymaksu 10 euroa. Järjestää Oulun Zontakerho I.

Virsilaulutuokio
Keskiviikkona 26.1. klo 18 Caritas-salissa. 

"Ei suurta rakkautta 
voi sydän käsittää" 
J.L. Runeberg-runotapahtuma

Lauantaina 5. helmikuuta klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja siten tutustumaan 
kansallisrunoilijan J.L. Runebergin lyyriseen 
tuotantoon sanoin ja sävelin. Käsiohjelmamaksu 
2 euroa yhteisvastuukeräykseen.

RunoQvarkit
Tommy Tabermannin runoutta 
tiistaina 15. helmikuuta klo 12 Siivessä.

Seuraavat RunoQvarkit:
15. maaliskuuta Aale Tynni
19. huhtikuuta Saima Harmaja
10. toukokuuta Risto Kormilainen
Lähetyksen puoti ja paja Siipi.

Musiikkia
ja lyriikkaa

Yhteisvastuuinfoilta 
keskiviikkona 26.1. klo 17.30, 

Myllyojan seurakuntatalo. 
Vuoden 2011 yhteisvastuukeräyksen infoilta. 

Aloitamme kahvilla ja teellä. Lippaiden ja listojen 
jakoa. Alkuhartaus klo 18 teologiharjoittelija 

Ulla Nyyssönen. Keräyksen teemana on nuorten 
yksinäisyys kotimaassa ja Mosambikissa.

Sinäkin 
voit olla 

vapaaehtoinen

Pidätkö kokkailusta? Haluaisitko tehdä vapaa-
ehtoistyötä varhaisnuorten parissa? Haluat-
ko rassata pyöriä tai ulkoilla yhdessä apua ja 
seuraa kaipaavan kanssa?

Tällä hetkellä Oulun ev.-lut. seurakunnissa on 
arviolta yli 1 500 vapaaehtoistyöntekijää, mutta li-
sää tarvitaan. Kipeimmin apua tarvittaisiin pitkä-
aikaisessa toiminnassa, johon vaaditaan sitoutu-
mista. Yksi esimerkki tästä on Palvelevan puheli-
men ja Palvelevan netin päivystäjät.

Pitkäaikaistoiminnan lisäksi myös projektiluon-
toisia tehtäviä on tarjolla paljon. Ensi kesänä Oulun 
Herättäjäjuhlat työllistävät vapaaehtoisia kolehdin-
kannosta tarjottimien pesuun.

Vapaaehtoistyöpaikat löytyvät valtakunnallises-
ta Suurella Sydämellä -palvelusta osoitteesta www.
suurellasydamella.fi. Sivustolla seurakunnat voivat 
hakea tarvitsemiinsa kohteisiin vapaaehtoistoimi-
joita, kun taas vapaaehtoistyöstä innostuneet voi-
vat katsella avoimia tehtäviä oman kiinnostuksen-
sa, aikataulunsa ja voimiensa mukaan.

Lähtökohtana on se, että vapaaehtoistyötä teh-
dään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Avoimi-
en työpaikkojen kirjo on laaja-alainen, mutta jos si-
vuilta ei löydy auttajalle sopivaa tehtävää, on vaih-
toehtona ilmoittautua vapaaehtoispankkiin. Siellä 
voi kertoa muutamalla sanalla omasta osaamises-
taan ja siitä, miten haluaisi toimia.

Ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla vapaaeh-
toistyöhön täytyy rekisteröityä. Seurakunnasta ote-
taan uusiin vapaaehtoisiin yhteyttä ja sovitaan ta-
paaminen. Tapaamisessa kerrotaan asiat, jotka jo-
kaisen vapaaehtoisen tulee tietää, kuten vaitiolo-
velvollisuus ja vakuutusturva. Tehtävän luontees-
ta riippuen vapaaehtoiselta voidaan pyytää rikos-
rekisteriote.

HELI LOMU

Vapaaehtoistyöpaikkoja löytyy osoitteesta 
www.suurellasydamella.fi

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 20.1. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. klo 
13, Myllyojan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 20.1. klo 
14, Hoikantien palvelutilat. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
24.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 24.1. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 24.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 24.1. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Aikuisten kuntopiiri ke 26.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 27.1. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. klo 
13, Myllyojan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 27.1. klo 
14, Metsolanhovi. 

YLIKIIMINKI
Eläkeläisten kerho ti 25.1. klo 
11–13, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Kuorot ja kerhot

Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
Sarastus-kuoron harjoitus 
ke 26.1. klo 18–20, Elohuone. 
Lisätietoja kuoronjohtajalta 
Taina Voutilainen, p. 044 3161 
729, taina.voutilainen@evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 20.1. klo 16–16.45, Py-
hän Andreaan kirkko. Lisä-
tiedot Sirpa Ilvesluoto p. 050 
5251 882.
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 27.1. klo 16–16.45, Py-
hän Andreaan kirkko. Lisä-
tiedot Sirpa Ilvesluoto p. 050 
5251 882.

Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkon Naiskuoron 
harjoitukset ma 24.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kuo-
ronjohtaja Tommi Hekkala p. 
040 8316 226.
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro 
isot ti 25.1. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia. Kuo-
roa johtaa Laura Kumpula. p. 
044 3161 576.
Sekakuoro Tuike torstaisin 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kuoroa johtaa Elisa Silver 
050 300 9965. Otetaan uusia 
laulajia koelaulun kautta. 

Oulujoen seurakunta
Siioninvirsiseurat 23.1. Myl-
lyojan seurakuntatalossa klo 
10 jumalanpalvleuksen jäl-
keen. Mukana Jouni Riipinen 
ja Liisa Karkulehto sekä Virsi-
kuoro johtajana Mervi Kurki. 
Fransupiiri ti 25.1. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo. Solmeilemme fransupitsiä 
tiistai-iltaisin.
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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 

Rajakylän   
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 20.–27.1.2011

Kastetut
Tuomiokirkko: Isla Helinä 
Luukka, Ella Aino Emilia Sa-
vola.
Karjasilta: Silva Aliisa Hau-
tala, Paavo Timo Olavi Hon-
kavaara, Leevi Robert Niko-
lai Järvin, Emil Nikki Akse-
li Järvinen, Sara Olivia Karja-
lainen, Melina Amalia Anneli 
Kokko, Topi Juhani Eliel Laak-
konen, Emma Johanna Miet-
tunen, Eemil Onni Hermanni 
Mäkinen, Martti Toivo Ilma-
ri Penttilä, Kalle Marius Pih-
lajaniemi, Samuli Antti Olavi 
Rautio, Inna-Sofia Inari Ruot-
salainen, Oskari Matias Tapa-
ni Sarasto, Ingrid Eeva Elisa-
bet Sinikumpu.
Tuira: Lilja Aava Irina Alalääk-
kölä, Noora Hilkka Aamu Au-
tere, Aatu Elias Tapani Halo-
nen, Otto Elmeri Tapani Ha-
lonen, Ilari Mikael Heikkilä, 
Mio Johannes Hellsten, To-
bias Verneri Hepo-oja, Aa-
da Minea Huhtala, Axeli Lau-
ri Maximilian Ignatiew, Seve-
ri Onnipekka Elmeri Innanen, 
Eetu Viljami Kaarlejärvi, Lauri 
Matti Aukusti Karhu, Mihkku 
Rafael Mäkelä, Hanna Kaari-
na Niskanen, Iida Emilia Piek-
kari, Ronja Katariina Rahko, 
Jenna Elviira Rauhala, Sanni 
Katariina Rautio, Senni Meli-
na Räsänen, Linnea Elisabet 
Tanhua.
Oulujoki: Oskari Arvo Juha-

ni Haapaniemi, Jonne Kristi-
an Hynynen, Vivian Laura In-
keri Laukka, Paavo Mikael Ee-
meli Moilanen, Einari Luukas 
Alrikki Parkkisenniemi, Han-
nes Valdemar Pulkkinen, Mil-
da Matleena Räisänen, Eetu 
Olavi Saari, Leevi Valtteri Tur-
tinen. 

Vihityt:
Tuomiokirkko: Pasi Tapio Le-
pola ja Katri Elina Pasanen. 
Tuira: Heikki Samuli Lindgren 
ja Anni Olga Elias Inkeroinen.
Oulujoki: Heikki Matias Kont-

Elämän polku
M

kanen ja Emma Katariina 
Kaikkonen, Marko Tapani La-
pinlampi ja Jaana Annika Val-
kola.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Martta Asp 
89, Sointu Sofia Valpuri Huh-
tala s. Karppinen 91, Kaarlo 
Juhani Kovero 97, Briitta Mar-
jatta Lanning s. Perttula 67.
Karjasilta: Osmo Antero Ar-
ponen 78, Kari Juhani Kilpua 
64, Senja Susanna Salmela s. 
Moisanen 95.
Tuira: Tyyne Esteri Forsström 

Uusi eroryhmä aloittaa

Uusi ryhmä kokoontuu ke 16. helmikuuta kello 16 perhe-
asiain neuvottelukeskuksessa, (Kirkkokatu 5, 3. kerros). 
Muut yhdeksän kokoontumista sovitaan ensimmäisellä 
kerralla.

Eroryhmässä keskustellaan keskeisistä parisuhteen päät-
tymiseen liittyvistä teemoista kuten menetys, suru, syyl-
lisyys, omien tunteiden tunnistaminen ja uudelleen suun-
tautuminen. Eroryhmässä tuetaan toisten ryhmän jäsen-
ten jaksamista eroprosessissa etsimällä ja vahvistamalla 
kunkin voimavaroja.

Ryhmä on tarkoitettu sekä naisille että miehille. Mukaan 
mahtuu kahdeksan henkilöä. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset ti 8. helmikuuta mennessä p. 08 561 8700. Lisätie-
toja saa myös ryhmän vetäjiltä Marja Siivolalta, marja.sii-
vola@evl.fi, ja Seppo Viljamaalta, seppo.viljamaa@evl.fi

s. Manninen 78, Heimo Ilma-
ri Hyttilä 83, Pentti Olavi Hy-
vönen 86, Julia Nina Kaarina 
Jurvakainen 10, Vieno Katarii-
na Murama s. Luukkonen 94, 
Aune Kyllikki Nurmi s. Kylmä-
luoma 83, Kalle Ilmari Pirko-
la 77, Aila Annikki Rajaniemi 
s. Ahomäki 75, Ari Juhani Ta-
kalo 76.
Oulujoki: Esko Matias Keinä-
nen 87, Markku Viljo Nurmi 
78, Sirkka Maija-Liisa Rekimies 
s. Latvanlehto 76, Anja Kaari-
na Seilonen s.Vermaranta 91, 
Toive Antero Soivuori 67.

w w w.sxc . hu /  R a ke shVa g h e la
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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.oulun-
seurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii, p. (08) 3161 411
avoinna ma, ti, to, pe klo 9-13
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.
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www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

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

A ar o Ku k ko h ov i

Päiväkerhot normaalisti.
Kokkikerho to 20.1. klo 14 
kerhohuoneella, ryhmä B. Ti 
25.1 klo 12.30, ryhmä C.
Perhekerho: to 20.1. klo 10 
srk-talolla.
Partio: Metsähanhet Naskun 
laavulla to 20.1. klo 18.
Ystävyydentalo pe 21.1. klo 
10 srk-talolla.
Lasten ja nuorten gospel-
kuoro ti 25.1. klo 17 srk-talol-
la, tule mukaan soittamaan 
ja laulamaan, vetäjinä Riitta 
ja Maarit.
Kuoro ke 26.1. klo 18.30 srk-
talolla.
Uusi toimintamuoto: Seu-
rakuntailta to 27.1 klo 
18.30 srk-talolla. Tervetuloa! 
Huom! Myös oman leirimme 
rippikoululaiset osallistuvat 
tähän iltaan!
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.30 joka parillinen viikko 

Kurkelassa (Mäntytie 7) ja pa-
riton viikko Eeronkedolla (Ju-
kolantie 2A5). Tervetuloa!
Pappila nähtävillä la 22.1. klo 
14–16, ks. myynti-ilmoitus lu-
mijoki.seurakunta.net. Pappi-
la myydään tarjousten perus-
teella. Tarjoukset virastoon 
tammikuun loppuun mennes-
sä. Lisätietoja Markulta p. 045 
2369 094.
Poikkeus jumalanpalvelus-
ten paikassa: Tammi-helmi-
kuun ajan jumalanpalvelukset 
pidetään seurakuntatalolla.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 21.1. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
E&K Karjula 7.–8.-lk S&A Vii-
nikka. Su 23.1. klo 12 seurat 
ja perheruokailu ry:llä. Päivä-
kerho ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19. 
Kastettu: Kuisma Antero Greus.

Kirkkokuoro to 20.1. klo 
18.30 srk-salissa.
Pyhäkoulu su 23.1. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
25.1. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 26.1. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 27.1. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.

Pyhäkoulu 
parittoman viikon 

sunnuntaisin 
klo 12 

kerhohuoneessa.

Kevätkauden toiminta 
on alkanut 

Eläkeliitto parittoman viikon tiistaisin 
klo 11 srk-salissa.
Päiväpiiri Saarenkartanossa keskiviikkoisin 
klo 10–11.30.
Kaverikerho kaikenikäisille torstaisin 
klo 10–11.30 srk-salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoron harjoitukset torstaisin 
klo 18.30–20 srk-salissa.
Liikuntasalin perhevuoro perjantaisin 
klo 10–11 koulun liikuntasalissa.
Pyhäkoulu parittoman viikon sunnuntaisin 
klo 12 kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro to 27.1. klo 
18.30 srk-salissa.
Kastettu: Anna-Sofia Kaarina 
Tuomikoski.
Kuolleet: Juha Tapani Suome-
la 70, Pentti Kalervo Valppu 
82.

Myynnissä oleva Lumijoen 
pappila on herättänyt 
runsaasti kiinnostusta. 
Näin arvokkaita pappiloita 
on enää harvoin tarjolla, 
kirkkohallituksesta 
kerrotaan.

Lumijoen pappila rantapel-
toineen on ollut myytävänä 
vuoden alusta. Peruskorjat-
tua, vuonna 1903 rakennettua 

pappilaa on ehditty esitellä kahte-
na lauantaina. Molempina päivinä 
kiinnostus ylitti odotukset. 

– Näin suureen mielenkiin-
toon emme osanneet valmistau-
tua, kirkkoherra Markku Tölli 
myöntää. 

Hän oli itse paikalla ensim-
mäisessä näytössä valmistautu-
neena kertomaan kiinnostuneil-
le talon historiaa. Huiske oli kui-
tenkin esittelyssä niin kovaa, että 
Töllin aikomus hautautui. Yli sa-

ta asunnonkatsojaa vieraili kah-
den tunnin aikana maalaispappi-
lan idyllissä.

Seuraavana lauantaina kiin-
nostuneita oli noin 60.  

Pappilassa on järjestetty myös 
muutamia yksityisnäyttöjä.

Uniikkikohteet 
kiinnostavat nyt
Vaikka seurakunnan väki on ol-
lut hieman hämmennyksissä pap-
pilaan kohdistuvasta kiinnostuk-
sesta, Oulun Huoneistokeskuksen 
myyntijohtaja Hannu Hietala to-
teaa pappiloiden tapaisten uniik-
kitalojen olevan nyt kysyttyjä.

– Valtavirrasta poikkeavat koh-
teet kiinnostavat. Rakennukset, 
joissa on historiaa, houkuttelevat. 
Ostajakunnassa on varallisuutta, 
ihmiset ovat valmiita maksamaan 
enemmänkin, jos löytävät mielui-
sen kohteen, hän toteaa.

Tölli kertoo, että seurakunta 
ilahtuisi, jos uusi omistaja arvos-
taisi ja vaalisi pappilan asuinpiiriä.

Myyntirahoilla kirkkoon 
uudet ikkunat 

– Mutta emme me esitä mi-
tään ehtoja ja vaatimuksia osta-
jalle, hän sanoo.

Seurakunta päätti myydä pap-
pilan, koska ensi kesänä edessä 
on kirkon ikkunaremontti. Sen 
hintaa nostaa seurakunnan pää-
tös tehdä kunnostustyö käsityö-
nä vanhaa rakentamista kunni-
oittaen.

Arvokkaita pappiloita 
enää harvoin tarjolla
Maankäyttöpäällikkö Harri Palo 
kertoo kirkkohallituksen vahvis-
tavan vuosittain noin kymmen-
kunta pappilakauppaa. 

Palon mukaan nykyisin on 
enää harvoin myytävänä Lumijo-
en pappilan kaltaista kulttuurihis-
toriallisesti arvokasta virkataloa.

Seuraavan kerran myyntikoh-
teeseen voi tutustua ensi lauantai-
na kello 14–16.

Lumijoen seurakunta pidättää 
itsellään oikeuden hyväksyä tai 
hylätä annetut tarjoukset. 

Pappilan myynnistä voi kysyä 
lisää kirkkoherra Markku Tölliltä.

RIITTA HIRVONEN

Lumijoen seurakunnan nettisivuilta 
löytyy lisää kuvia pappilasta: 
www.lumijoki.seurakunta.net.
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Että jaksaisin ensi viikkoon 
-iltojen kevätkausi alkaa 

sunnuntaina 23.1. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa 

Gospelia ja ajatuksia elämästä. Lapsille pyhäkoulu. 
Iltateetä nyyttikestiperiaatteella. 

Lämpimästi tervetuloa!

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 20.–27.1.2011S

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

Lapsikuoron harjoitukset 
to 20.1. klo 17 srk-keskuk-
sessa. Uusia laulajia otetaan 
vastaan klo 16.30. Kuoroon 
ovat tervetulleita 7–13-v. ty-
töt ja pojat. Kuoroa johtaa 
kanttori Kaisa Säkkinen p. 
040 5818 974.
Rukouspiiri to 20.1. ja 27.1. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Lähetyspiiri ti 25.1. klo 13 
Puttaan Tuvassa.
Runoilta ti 25.1. klo 18 Put-
taan Tuvassa. Voit tuoda 
oman runosi, mieluisen ru-
non, joka luetaan. Runon ai-
heuttamista ajatuksista kes-
kustellaan, mutta ei arvostel-
la. Iltakahvit lähetystyön hy-
väksi.
Urkuvartti ke 26.1. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Else Piilonen.
Raamattupiiri ke 26.1. klo 18 
Puttaan Tuvassa. (Lk 15.)  
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 27.1. klo 13 Mar-
tinniemen srk-ko-
dilla. Kuljetus-
pyynnöt dia-
koniatoimis-
toon perjan-
taisin klo 9–11 
p. 08 5472 
636.
Nuorten raamis 
torstaisin klo 18–
20 Wirkkulassa. En-
simmäinen raamis to 27.1. Il-
loissa pohdimme meitä kiin-
nostavia asioita ja tarkaste-
lemme niitä Raamatun va-
lossa.
Suomen Lähetysseuran 

ajankohtaispäivä to 27.1. 
Kempeleessä. Ilm. Helena Yli-
maulalle pe 21.1. mennessä, 
p. 040 5014 764.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 
12–15, Kirkkotie 10 
C (harmaa raken-
nus srk-keskuk-
sen takana). 
Sauvakävelyä 
perjantaisin 
klo 12, päivä 
vaihtunut! 
Perhekerhot: 
Jokelan vanhal-
la koululla tiistai-
sin klo 10–11.30, Kel-
lon srk-kodissa torstaisin klo 
9.30–11, Martinniemen srk-
kodissa perjantaisin klo 9.30–
11 sekä kirkonkylän Vakku-
rilassa perjantaisin klo 10–
11.30. Perhekerhoon ei ole il-
moittautumista.

Missiokerho (var-
haisnuorten raa-

mattu- ja lähe-
tyskerho) per-
jantaisin klo 
15–16.30 Put-
taan Tuvassa.
Lupa tuntea 
-viikonloppu-

leiri 25.–27.2. 
Isoniemen leiri-

keskuksessa. Viikon-
lopun tunteena häpeä, mi-

ten tunnistan häpeän, häpe-
än murtaminen, miten häpe-
ästä eteenpäin. Työskente-
lyä ohjaa Kansan Raamattu-
seuran työntekijä Paula Täh-

tinen. Viikonlopun hinta 50 
€, taloudellisista syistä voi 
anoa huojennusta leirimak-
suun. Ilm. yhteystietoineen ja 
erityisruokavalioineen 31.1. 

mennessä Laila Ranta-
kokolle p. 040 8668 

319 tai laila.ran-
takokko@evl.fi. 
Ilmoittautu-
neille lähete-
tään leirikirje.
Rauhanyh-
distys: Hau-

kipudas: Raa-
mattuluokka 

pe 21.1. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 

23.1. klo 12 Nevalalla, Vähä-
kuopuksella, Karannalla ja
Rantalalla. Seurat su 23.1. klo 
17 ry:llä. Lauluseurat ke 26.1. 
klo 18.30 Helena ja Pekka Ko-
kolla, Molskitie 13. Kello: Py-
häkoulu su 23.1. klo 12 Turpei-
sella ja J&K Similällä. Päivä-
kerho ma 24.1. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: Raamattuluokka pe 
21.1. klo 17.30 ry:llä. Ompelu-
seurat pe 21.1. klo 18.30 Han-
nele ja Timo Lehtisaari, Pirjo 
ja Hannu Holappa. Nuortenil-
ta la 22.1. klo 19 ry:llä. Pyhä-
koulut su 23.1. klo 12, päivä-
kerhot ti 25.1. ja ke 26.1. klo 
17.30 ry:llä.
Kastettu: Oiva Aukusti Lau-
hikari.
Avioliittoon kuulutettu: Is-
mo Sulevi Jaakkola ja Piia 
Marjaana Ehrola.
Kuolleet: Eero Eevert Piri 70, 
Reijo Virta 67. 

Seurakuntakerhot eläkeläisille
Virkistykseksi joka toinen viikko:
ma 24.1. klo 13 Jokivarren vanhustentalolla
ke 26.1. klo 13 Kellon srk-kodilla
to 27.1. klo 13 srk-keskuksen isossa salissa

Juttukahvila 
torstaina 27.1. klo 13 Martinniemen srk-kodilla

Kokoontumiset ovat kaikenikäisille tarkoitettuja yhdes-
säolemisen hetkiä. Siellä kahvitellaan, lauletaan, poris-
taan, jumpataan ja hiljennytään hartauteen.

Kyyditysapua tarvitsevat voivat liittyä taksilistalle ker-
hoissa tai soittamalla diakoniatoimistoon perjantaisin 
klo 9–11 p. 08 5472 636.

Päivystävä pappi tavattavis-
sa perjantaisin klo 13–16 Zep-
pelinin kappelissa.
Pyhäkouluopettajien kou-
lutustilaisuus to 20.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ter-
vetuloa mukaan myös uudet 
vapaaehtoiset.
Naisten piiri to 20.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 20.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 21.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 23.1. klo 15.30 kir-
kossa.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Tule 
kutomaan nuttuja etiopialai-
seen ”äitiyspakkaukseen” tai 
tekemään käsitöitä lähetys-
työn myyjäisiin. 
Perhekerhot: ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja pe klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Ke ja to 
klo 9.30–11 Vanhassa pappi-
lassa. Ke klo 9.30–11 ja ti klo 
9.30–11 (perhepäivähoitajille 

ja heidän hoitolapsilleen) Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  
ke 26.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 27.1. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 26.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten piiri ke 
26.1. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30–16.15 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ja perjantai-
sin klo 15–16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Kirkkovaltuuston kokous to 
27.1. klo 18 keskustan seura-
kuntatalolla. Pöytäkirja on 
nähtävillä 31.1.–2.3. klo 9–15 
kirkkoherranvirastossa ja ko-
tisivuilla www.evl.fi/srk/kem-
pele/hallinto.htm.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Kahvila on tarkoitet-
tu työttömille, eläkeläisille ja 
kaikille muille, joilla on päivi-
sin aikaa.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kotisivuilta www.evl.fi/srk/
kempele.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 21.1. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten pe-

livuoro ti klo 16.30 Kirkonky-
län koululla. Päivystys Zeppe-
linissä pe klo 16–19. 
Rippikoululaiset: YK1:sen ja 
YK2:sen nuorten ilta to 20.1. 
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pookiseurat su 23.1. klo 
17 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseurat pe 21.1. klo 19 
Seija ja Vesa Mannisella, Nii-
tynmaantie 14 B. Seurat su 
23.1. klo 13 ry:llä.
Kastetut: Minea Emilia Löf-
man, Joona Eemil Juurinen, 
Aini Eeta Sofia Kohtala.
Vihitty: Kai Kristian Sillanpää 
ja Marjo Hannele Kehusmaa.
Kuollut: Irja Marja Hautaviita 
s. Rantaharju, 85.

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta

sunnuntaina 23.1. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

puhujina Kai Similä, Esa Pieniniemi ja Paulus 
Pikkarainen. Illan aiheena on "Minä olen Viinipuu".

Lopuksi rukouspalvelua. 

Lämpimästi tervetuloa!

Nuorten 
raamis

torstaisin 
klo 18–20 

Wirkkulassa.

Lupa tuntea 
-viikonloppuleiri 

25.–27.2. 
Isoniemen 

leirikeskuksessa.

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
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yhden vanhemman perheil-
le, kahvittelun ja keskuste-
lun lisäksi voi olla myös muu-
ta ohjattua toimintaa. Vetä-

jinä Pirkko Keskitalo ja 
seurakunnan per-

hetyöntekijä Rii-
na Moilanen.
Lasten park-
ki: tiistaisin 
klo 12–15 Jää-
lin seurakun-
takodissa. Il-

moittautu-
miset parkkiin 

maanantaisin klo 
15 mennessä lastenoh-

jaajille p. 0400 835 374.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
23.1. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä.
Kuolleet: Pauli Eeli Savilakso 
87, Niilo Ilmari Isola 90.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.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

Cross Stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 21.1. klo 18 
Vanamossa. Jumalan sanan 
aarteita, ylistystä ja rukous-
ta sekä vapaamuotoista mu-
sisointia yhdessä (voit ottaa 
oman soittimen mukaan). Py-
häkoulu lapsille. Nyyttikestit. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 25.1. klo 12 pappilan piha-
piirissä vintillä (punainen ra-
kennus). Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen ja psykologi 
Antti Korhonen.
Herännäisseurat ja vuosiko-
kous ti 25.1. klo 19 seurakun-
tatalolla.
Lähetystyö: Lähetysvintti ma 
24.1. klo 12–14. Yhdessäoloa 
käsitöiden, kahvittelun ja jut-
telun merkeissä.
Rippikoulu: Rippikoulural-
li to 20.1. klo 18–20 srk-talol-
la. Kesä 1, 2 ja 3 -ryhmille se-
kä loput muualla rippikoulun-
sa käyvät.
Rippikoulusunnuntai 30.1. 
klo 10 kirkossa, jumalanpalve-
luksen jälkeen opetusta. Mu-
kaan kesän rippikouluryhmät 
(1,2,3) ja loput muualla rippi-
koulunsa käyvät.
Päiväkerhot: Vapaita paik-
koja 3–4-vuotiaille Tupoksen 
Vanamossa. Ota yhteyttä Tui-
jaan p. 044 7521 230.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 25.1. klo 9.30-11. Vanamos-
sa ke 26.1. klo 9.30-11. Mo-
lemmissa Tupperware-esitte-
lijä Maria Hautakoski. Varaa 
käteistä mukaan.
Perhemuskari Trumpeli Pum 
ma 31.1. klo 18 seurakuntata-
lolla. Hyppää rytmiin Trumpe-

li-Pupun kanssa!
Partio: Sudenhuuto 11 ja Ke-
tunkiljaisu 11 pe-la 21.–22.1. 
Tarkemmat tiedot lippukun-
nan kotisivuilla. Kirkkopalve-
lussa Pihlajanmarjat su 23.1.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 21.1. klo 18.30 Pirk-
ko ja Jukka Pietiläisellä se-
kä Marja-Liisa ja Timo Leso-
sella. Raamattuluokka (5.–6.) 
la 22.1. klo 18.30 ry:llä. Oulun 
seudun nuortenilta klo 19 Kii-
mingan ry:llä. Seurakuntapäi-
vä su 23.1. klo 13 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho ti 25.1. klo 12 
ry:llä.

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 24.1. klo 10–
13 Jäälin seurakuntakodilla. 
Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 24.1. klo 11–12 Jäälin 
seurakuntakodilla.  Aterian 
hinta 2 €.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 25.1. klo 13 Mon-
tin-salissa. Kuljetuspyynnöt 
maanantaihin klo 12 men-
nessä Seija Lomma 040 579 
3247.
Naisten kasvu -ryhmä ke 

26.1. klo 14 Montin-salissa. 
Tiedustelut Seijalta.
Naisten saunailta to 27.1. 
klo 18–20 Suvelassa. Muka-
vaa yhdessäoloa sauno-
misen ja iltapalan 
lomassa. Seija 
Lomma.
Esikkoryhmä 
ti 25.1. Mon-
tin-salissa
Perhekerhot 
torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirk-
kopirtillä ja Jäälin 
seurakuntakodilla.
Perhekahvilat perjan-
taisin klo 9.30–11 Kirkkopir-
tillä ja Jäälin seurakuntako-
dilla.
Olohuone yksin- ja yhteis-
huoltajille to 20.1. klo 18–20 
kirkkopirtillä. Vertaistukea 

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoro konsertoi

tiistaina 25.1. klo 19 seurakuntakeskuksessa

Pohjois-Pohjanmaan kanttori-urkuriyhdistys vietti vii-
me vuonna toimintansa 60-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden 
kunniaksi yhdistys julkaisi marraskuun lopussa Va-
lon lähde ainoa -nimisen äänitteen, joka sisältää Lau-
ri Nurkkalan ja Lauri-Kalle Kallungin sovituksia ja sä-
vellyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan kanttorit pitävät opintopäivän 
Kiimingissä tiistaina 25. tammikuuta ja järjestävät sa-
mana iltana konsertin seurakuntakeskuksessa. Konser-
tissa kuullaan Lauri Nurkkalan johdolla niitä sekakuo-
ron lauluja, joita on uudella äänitteellä. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Kolehti kerätään kanttori-urkuriyh-
distykselle. Konsertista voi ostaa mukaansa uuden cd-
levyn 18 eurolla.

Senioripysäkki 
on keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. Jos kiinnostuit, 
soita pikimmiten Sinikka Ilmoselle p. 044 7521226.

Seurakuntakerho 
keskiviikkona 26.1. klo 12 seurakuntatalolla

Avoin ryhmä kaikille eläkeläisille. Kahvitarjoilu. 
Mukana Sinikka Ilmonen ja Leena Leppäluoto.

Vapaaehtoistoiminnan 
peruskoulutus

Kurssi on tarkoitettu vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnos-
tuneille ja niille vapaaehtois-
toiminnassa mukana olevil-
le, jotka eivät vielä ole osal-
listuneet peruskoulutuk-
seen. Kurssi on ilmainen.

pe 18.2. klo 18–20.30 / la 
19.2. klo 9.30–15
ke 23.2. tutustumiskäynti / la 26.2. klo 9.30–15
Limingan kirkonkylän seurakuntatalo; Pappilantie 6

Osallistu kurssille, niin mietitään yhdessä missä sinä 
voisit olla avuksi!

Kouluttajina Sinikka Ilmonen ja Nita Nahkala Limin-
gan seurakunnasta. Mukana SPR:n Limingan osasto.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa www.vareskeskus.fi tai 
puh. 08 5554 076. Ilmoittautumiset päättyvät 11.2. 

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Juttunurkka 
ma 24.1. 
klo 10–13 

Jäälin 
seurakunta-

kodilla. 

A r k i s to  /  A nna - Ly yd ia  A s i ka in e n

Kastettu: Nelli Sofia Ireene 
Helenius, Inga Emilia Kivioja, 
Matleena Juulia Kuha, Robert 
Tim Matchett, Sirpa Anni In-
keri Parkkinen, Oula Mag-
nus Pitkälä, Iida Aurora Sipo-
la, Helmiina Alexandra Virpi.
Vihitty: Tuomas Uolevi Huo-
vinen ja Arja Helena Lukka-
ri, Mika Marko Antero Pulli ja 
Arja Maarit Rautio, Jari Pekka 
Naula ja Satu Eveliina Asiala.
Kuollut: Terttu Irene Leino-
nen e. Kopsala 87, Esa Jalma-
ri Sirviö 58.
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2011 Yhteisvastuukeräystä, 
joka pyrkii torjumaan lasten 
ja nuorten yksinäisyyttä Suo-
messa ja Mosambikissa. Ota 
yhteyttä Leena Leskelään p. 
040 5470 785. Tietoja myös 
kotisivuillamme www.mu-
hoksenseurakunta.fi.
Kuorot: Lapsi-
kuoro ke 26.1. 
klo 17 ja kirk-
kokuoro klo 
18.30 seura-
kuntatalossa.
Perhekerhot: 
tiistaisin klo 
9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa ja 
Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella.
Nuoret: Yökahvila Valopilik-
ku la 22.1. klo 19–24 Nuok-
karilla. 
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 21.1. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa, oppitunnit 
la 22.1. klo 10–14 Koortilas-
sa ja osallistuminen jumalan-
palvelukseen su 23.1. klo 10 
kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 20.1. klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 21.1. klo 19 si-
sarilta. La 22.1. klo 18 Oulun 
seudun nuortenilta Kiimin-
gin ry:llä. Klo 19 raamattu-

eurakunnissa tapahtuu 20.–27.1.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos 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

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Pyhäkoulut su 23.1. klo 12 Re-
pussa ja Salonpäässä. 
Virsilaulupiiri ti 25.1. klo 11 
Varjakassa, Tuomo Kangas.
Perhekerhot ja Parkkikerho 
aloittavat kevätkautensa ke 
26.1. 
Salonpään perhekerho ja 
Parkki klo 9, Repun perheker-
ho klo 9.30.
KyläKamarin lauluhetki ke 
26.1. klo 12. Talvilaulut, Tuo-
mo Kangas. 

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 20.1. klo 11 kappelis-
sa, Liisa Seppänen. 
Hartaushetket to 20.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 20.1. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 24.1. klo 18 seurakunta-
talossa.
Aamuhartaus ti 25.1. klo 
9 Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 25.1. klo 12 Ritva Honkarin-
nalla. Mukana Leena Leske-
lä, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 25.1. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Pekka Kyllö-
nen.
Siioninvirsiseurat ti 25.1. klo 
19 seurakuntatalossa, puhu-
jina Sauli Typpö, Jouni Heik-
kinen. Herättäjäyhdistyk-
sen paikallisosaston kokous 
klo 18. 
Keskipäivänkerho ke 26.1. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkala, Lii-
sa Seppänen.
Hartaus ke 26.1. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 26.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 27.1. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Kutsumme sinua arkienke-
liksi toteuttamaan vuoden 

Hartaus ke 26.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa Vesa Äärelä.
Lähetysilta ke 26.1. klo 18 toi-
mitalolla.
Seurakuntakerho to 27.1. klo 
11. seurakuntatalolla. Jorma 
Uusi-Illikainen ja Eeva Hepo-
oja. Arkilounas.
Hartaus to 27.1. klo 13 Kem-
peleen vuodeosasto, Tapio 
Kortesluoma.
Omaishoitajien ryhmä ma 
31.1. klo 12 Vattukuja 2. !

TERVETULOA 
KYLäKAMARILLE 

Ma-ke klo 11–14
Pappilantie 28

Maanantaisin lettu- ja Ter-
veyspointtipäivä, jolloin 
mahdollisuus myös verenpai-
neen mittaukseen.
Tiistaisin kahvittelua ja seu-
rustelua, Teematiistait ker-
ran kuukaudessa (ilmoitus 
erikseen Rauhan Tervehdyk-
sessä).
Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua ja Käsityökökkä.

Parillisten viikkojen keskiviikkoisin Lauluhetki klo 12–13.

Repun 
musiikkikerho

alakouluikäisille 
ke 26.1. klo 15

Tervetuloa uudet ja 
entiset musisoijat!

Sari Wallin 044 7453 849

Ajankohtaista 
rippikoulusta

Lähetyspäivät 
seurakuntatalolla

Kesä 1, Kesä 2 ja muualla rippikoulun suorittavat 
lauantaina 22.1. klo 10–14.

Kesä 3, Kesä 4 ja Kesä 5 sunnuntaina 23.1. klo 11–15.

Rippiralli 
lauantaina 29.1. 

Pakollinen koko ikäluokalle. 
Päivä alkaa klo 9 kirkossa ja päättyy klo 14.  

Rippikoululaisten ja vanhempien 
yhteinen kirkkopyhä 

sunnuntaina 30.1. 
Klo 12 Hiljaisuuden messu Oulunsalon kirkossa.  
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla 

sekä rippikouluinfo vanhemmille.

Jos et todella hyvästä syystä pääse lähetyspäivään tai 
rippiralliin, ota yhteyttä Sannaan p. 044 7453 851.

Tilkkutäkki-
laulujen 

ilta
perjantaina 21.1. 

klo 18.30
Aniaksella, Kerppukuja 1

Tervetuloa!

Salonpään ry:  Seurat su 23.1. 
klo 16 ry. 
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuortenilta la 22.1. klo 
18 Kiimingin ry:llä. Su 23.1. 
klo 12 Raamattuluokka I ry, 
raamattuluokka II, Kylänpuoli 
ja Keskikylä ry. Karhuoja; Ee-
ro Ilkko klo 16 seurat ry, Ju-
ha Kaarivaara, Matti Lääkkö. 
Oulun ry:n myyjäiset la 29.1. 
klo 11 iltaseurat ja ohjelmaa. 
Su 30.1. klo 12 Raamattuluok-
ka I ry, raamattuluokka II, Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry. Kar-
huoja; Tuomo Kangas klo 17 
Radiointi seurat, Juhani Ala-
ranta, Markku Seppänen, ry.
Kastettu: Eetu Veeti Antero 
Hiltunen.
Kuollut: Heimo Juhani Laurila 
70, Aino Katri Korpela 70, Au-
ne Maria Kylmänen 90.

luokka 4–6-lk M. Kalliokos-
kella. Klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 7–8-lk Mehtälällä 
Laitasaaressa. Su 23.1. klo 12 
pyhäkoulut: kirkonkylä Filp-
pula, Anttila Syri, Korivaa-
ra Karjula, Pälli Lyytikäinen, 

Suokylä Hanhisuan-
to. Klo 14 seurat 

terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 
seurat ry:llä. 
Ma 24.1. klo 
17.30 ja 18.30 
päiväkerhot 
ry:llä. Ti 25.1. 

klo 13 laulu-
seurakerho He-

linä ja Pentti Räisä-
sellä. To 27.1. klo 19 ompelu-
seurat Toljamolla, Kankaan-
taus 11 ja Korkalalla, Korka-
lantie 31.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 21.1. klo 18 raamattu-
luokka Mannisella, Tarmon-
tie 7. Klo 19 sisarilta. Su 23.1. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki Sii-
tonen, Mantankuja 6, Laita-
saari Puroila, Mettäperäntie 
89, Huovila Saarnio, Ritolan-
tie 38. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ti 25.1. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä. 
Kastettu: Kiia Marja Isohan-
ni, Kasperi Tapio Karhumaa, 
Joella Hulda Olivia Mulari.
Kuollut: Risto Juhani Kan-
gas-Korhonen 81, Eero Jo-
hannes Siira 64.

Nuoret: 
Yökahvila 

Valopilikku 
la 22.1. klo 19–24 

Nuokkarilla. 

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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www.evl.fi/srk/tyrnavaTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

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

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
puh. 020 7109 860
siikalatva@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

Nuttujen neulonta to 20.1. 
klo 17 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Tervetuloa 
kaikki jo mukana olevat se-
kä uudet neulojat.
Hartaus pe 21.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Seurakuntakerho ti 25.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 27.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuoret: Nuortenilta pe 21.1. 
klo 18 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.
Temmes: Hartaus pe 21.1. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 

srk-talolla. Hartaus to 27.1. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 20.1. klo 19 
Minja ja Matti Töllillä, Kiu-
rukuja 10. Seurat su 23.1. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.1. klo 19 
Seija ja Vesa Mannisella, Nii-
tynmaantie 14b. Seurat su 
23.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Emma Inge-Ultrika 
Haarakangas, Nenna Emilia 
Julianna Ulander, Neea Au-
rora Isabella Ulander.
Kuollut: Veera Annikki Heik-
kinen e. Juntunen s. Helttu-
nen 84.

Luottamushenkiöiden teh-
tävään siunaaminen kyntti-
länpäivänä 6.2. Messu klo 10 
Pulkkilan kirkossa. 
Retki Siioninvirsien juhla-
veisuihin Oulun tuomiokirk-
koon su 13.2. (messu, kansan-
veisuut, kuorokavalkadi, väli-
ajoilla tarjoilut). Auto kulkee 
tarpeen mukaan eri kappe-
leitten kautta, hinta n. 25 € 
/ henk. Ilmoittautumiset vii-
meistään 4.2. puh. 0207 109 
860 (virasto) tai 0207 109 731 
(Jyrkkä). 

KESTILä
Seurakuntakerho pe 21.1. klo 
10 kerhokodissa (huom. paik-
ka).
SRK:n lähetysseurat su 23.1. 
klo 12 Markku Pikkaraisella ja 
klo 19 srk-kodissa, Juhani Kin-
nunen ja Tapani Alakärppä.
Ystävänkammari ke 26.1. klo 
10 kerhokodissa.
Keskustelupiiri ke 26.1. klo 
18.30 pappilassa.
Ompeluseurat pe 28.1. klo 19 
ry:llä.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-ko-
dissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 2.2. klo 10 ker-
hokodissa. 
Kastettu: Sauli Matias Jylhän-
niska.

PIIPPOLA
SRK:n lähetysseurat ma 24.1. 
klo 19 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 25.1. klo 
12 Väinölässä.

Messu ja 
virkaan-

asettamisjuhla

su 23.1. klo 10 
Tyrnävän kirkossa

Toimittaa lääninrovasti 
Ilkka Tornberg, saarna 
Outi Pohjanen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. 
Kappalainen Outi Poh-
jasen virkaan asetta-
minen. Messun jälkeen 
juhla srk-talossa.

TERVETULOA PERHEKERHOON
Seurakunnassamme toimii neljä perhekerhoa: Murrossa ja Temmeksellä yksi kerho ker-
ran viikossa ja kirkonkylällä kaksi kerhoa viikossa. Perhekerho on tarkoitettu kotona lap-
siaan hoitaville vanhemmille ja isovanhemmille yhteiseksi virkistyshetkeksi. 

Perhekerhossa lapset saavat leikkiä keskenään ja aikuiset vaihtaa kuulumisia. Ker-
hossa vanhemmat voivat myös askarrella yhdessä lastensa kanssa. Perhekerhossa nau-
titaan kahvit ja mehut sekä vietetään pieni yhteinen laululeikkituokio. Opettelemme 
myös pieneksi hetkeksi hiljentymään päivän aiheen, lastenvirren ja rukouksen kera. 

Perhekerhoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan niihin voi tulla silloin, kun pää-
see. Perhekerhoissamme käy viikoittain runsaasti väkeä, vauvasta vaariin! 

Tiistaisin Temmeksen seurakuntatalolla klo 10–12 
Keskiviikkoisin Murron kerhotilassa klo 10–12
Torstaisin Tyrnävän seurakuntatalolla klo 10–12 ja klo 13–15

Voit käydä perheesi kanssa yhdessä perhekerhossa kerran viikossa.
Lisätietoja Tyrnävän seurakunnan perhe- ja päiväkerhoista saa lastenohjaajilta:
Minna Matinlauri, 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi
Soile Pietarila 044 7372 615, soile.pietarila@evl.fi

Vapaaehtoistoimijoita 
kaivataan

Onko sinulla aikaa tulla mukaan vapaaehtoistoimin-
taan? Ryhtyä ystäväksi yksinäiselle, seuraksi vanhuksel-
le kotona tai laitoksessa? Onko sinulla hetki aikaa? Jut-
teluun, lehden lukuun, muisteluun, ulkoiluun?

Vapaaehtoistoiminnan infotilaisuus järjestetään keski-
viikkona 26. tammikuuta alkaen kello 17.30 Tyrnävän 
kunnan valtuustosalissa.

Tervetuloa kuulemaan vapaaehtoistoiminnasta tar-
kemmin!

Tilaisuuden kutsuvat koolle Tyrnävän seurakunta, La-
keuden palveluyhdistys ry, Hoivakymppi sekä Tyrnä-
vän kunta. Tapahtumassa mukana myös Vares-keskuk-
sen edustajat.

Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 srk-kodissa.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Kastetut: Iivari Eino Samuli 
Koskelo.
Kuollut: Rauha Sofia Lapin-
taival s. Ahonpää 83. 

PULKKILA
Raamattuluokka pe 21.1. klo 
19 ry:llä.
Seurat la 22.1. klo 19.30 ry:llä.
Seurakuntatapahtuma 23.–
24.1. srk-kodissa, järjestää 
Suomen Raamattuopisto. 
Messu su klo 13. Kirkkokahvit 
ja päivätilaisuus, mukana Ju-
hani Seppänen Suomen Raa-
mattuopistosta sekä Merja 
Jyrkkä ja Timo Hakkarainen. 
Aiheena Evankeliumin vies-
ti tuo vapauden – mistä. Raa-
mattuilta su klo 18, mukana 
Juhani Seppänen, Merja Jyrk-
kä ja Johannes Hyytinen, mu-
siikki Pekka Kyöstilä. Aihee-
na Sinulle on viesti Jumalalta. 
Viesti ei vanhene – miksi. Raa-
mattuilta ma 24.1. klo 18, mu-
kana Juhani Seppänen ja Rei-
jo Tuomola, musiikki Ulla Tuo-
mola. Aiheena Viekää viestiä 
eteenpäin – miten – miksi – 
minne asti. 
Ehtoollishartaus su 23.1. klo 
15 vuodeosastolla. 
Lähetysseurat ti 25.1. klo 19 
ry:llä, Juhani Kinnunen ja Ta-
pani Alakärppä.
Pulkkilan diakoniatyön va-
paaehtoiset ja kylätoimi-
kunnat ym. ke 26.1. klo 12 
srk-talossa. 

Ehtoollishartaus pe 28.1. klo 
13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 28.1. klo 19 
Pirjo ja Hannu Isojunnolla.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
kodissa.
Kerhot: Varhaisnuortenkerho 
to klo 16, päiväkerho pe klo 
10 ja perhekerho 24.1. klo 10 
kerhohuoneessa. 
Kastettu: Vilja Iida Elina Kurt-
tila

PYHäNTä
Lauluseurat pe 21.1. klo 18.30 
Marja ja Paulus Sydänmetsällä.
Seurat su 23.1. klo 16 ry:llä.
Herättäjäyhdistyksen siio-
ninvirsiseurat ja vuosikoko-
us ma 24.1. klo 19 srk-talossa, 
Ulla Säilä.
Kirkonkylän diakoniailta ti 
25.1. klo 18 Ukonojan kerho-
huoneella.
Seurakuntakerho ke 26.1. klo 
12 seurakuntakodilla.
Lauluseurat pe 28.1. klo 
18.30 Riitta ja Jouni Laineella.
Rippikoulua la 29.1. klo 9–14 
srk-talossa. 
Kodinilta la 29.1. klo 19 ry:llä. 
Aiheena Kodin ihmissuhteet, 
Eero Salin.
Kiuruveden kirkkokuoron 
sävelhartaus su 30.1. klo 19 
kirkossa. Kuoroa johtaa kant-
tori Toni Timlin, urut Hannu 
Virpi. Hartaus.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18. 

Kerhot: Päiväkerhot ke klo 10 
Tavastkengän koululla ja pe 
klo 10 srk-talon kerhotilassa. 
Puuhakerhot to klo 12.15 kou-
lulla ja varhaisnuortenkerho 
to klo 14.30 kerhotilassa. Per-
hekerho ti 1.2. klo 10 kerho-
tilassa.
Kastettu: Jose Pentti Aukus-
ti Puurunen, Alva Matilda 
Keränen, Aake Eevert Korsu-
lainen, Antti Jalmari Fabian 
Pääkkölä.

RANTSILA
Seurakuntakerho to 20.1. klo 
13 Rauhalassa. 
Veljien myyjäiset pe 21.1. klo 
19 ry:llä.
Eläkeliitto ti 25.1. klo 11 srk-
talossa.
Raamattuilta ti 25.1. klo 18 
srk-talossa, Juhani Seppänen 
Suomen Raamattuopistolta 
ja Timo Hakkarainen. Teema 
Sinulle on viesti Jumalalta – 

ikuiseksi elämäksi.
Vanhempainilta lapsikuoro-
laisille ja heidän vanhemmil-
leen to 27.1. klo 19 srk-talos-
sa. Kahvitarjoilu. Sovimme 
kevään ja kesän tapahtumat. 
Ompeluseurat pe 28.1. klo 
19 ry:llä.
Lapsikuoro Stellat ke klo 15 
srk-talossa. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerho 
ma klo 13.15 ja 15.15 Nup-
pulassa. Varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koulussa ja to 
klo 15.30 Hovin koululla. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10. Pikku Nuput to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa. Hovin 
Nuput pe klo 10 Hovin kou-
lulla. 
Kastettu: Siina Aleksandra 
Haapala.
Avioliittoon kuulutettu: 
Matias Juhani Sorvari ja Pau-
liina Mirjami Kivioja.

Rippikoulusunnuntai
30.1.2011 klo 12 messu Piippolan kirkossa
Jumalanpalveluksessa siunataan isoset tehtäviin.

Jumalanpalveluksen jälkeen puheenvuoro aiheesta 
Kodin ja rippikoulun yhteistyö, Merja Jyrkkä. 

Jumalanpalvelus koskee kaikkia vuonna 2011 rippikou-
lunkäyviä nuoria Siikalatvan seurakunnassa, myös muu-
alla rippikoululeirinsä käyviä. Seurakunta kutsuu myös 
rippikoululaisten vanhempia ja muita seurakuntalaisia 
osallistumaan. Seurakunta järjestää kaikille linja-auto-
kyydityksen. Linja-autot lähtevät klo 11 Kestilän, Pyhän-
nän ja Rantsilan kirkon parkkipaikoilta.
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K I N O K U L M A

Klassisessa rikostari-
nassa on kysymys 
murhasta ja sen teki-
jän löytämisestä. Mo-

dernissa rikostarinassa mur-
haaja paljastetaan alussa. 
Nykyelokuvassa on siirrytty  
”kuka sen teki” -dekkarista 
tappajan psyykeen kuvauk-
seen. Perinteinen rikoselo-
kuva on muuttunut tv-sar-
joiksi Beckin ja Wallanderin 

Turkulainen etsivä saa töitä
tapaan.  

Kaksi ensimmäistä Reijo Mä-
en Vares-filmatisointia pyrki-
vät moderniin kerrontaan.  An-
ders Engströmin ohjaama Pahan 
suudelma (2010) palaa dialogi- ja 
juonivetoiseen rikoselokuvaan.  

Yksityisetsivä Jussi Vares saa 
toimeksiannon Asta Malmste-
nilta, jonka tytär on murhattu. 
Poliisi ei ollut löytänyt murhaa-
jaa. Vares ottaa vastahakoisesti, 
mutta rahapulassa asian tutkit-
tavaksi. Sen rinnalla kuljetetaan 
Lahtipojaksi kutsutun alamaail-
man tappajan kiristysjuttua.

Pahan suudelma liikkuu kah-
den maailman välillä. Toinen on 
vauras turkulainen porvarisu-
ku, jossa miehet ovat heikkoja ja 
avioliitot kulisseja. Toisella ta-
valla raaka on Lahtipojan edus-
tama alamaailma. Niiden välissä 
on Vareksen turvallinen arkielä-

mä roskapusseineen ja huurteisi-
neen boheemien ystävien, kios-
kikirjailija Luusalmen ja pappis-
viran jättäneen Alasen kanssa.

Vareksen siviilielämään tun-
keutuu Astan sisko Laila, klassi-
sen rikoskirjallisuuden piinkova 
sankaritar.  

Pahan suudelma aloittaa 
kuuden Vares-elokuvan sar-
jan. Kaikki kuvattiin puoles-
sa vuodessa viime vuonna. An-
ders Engström ohjasi niistä kak-
si ensimmäistä. Hän on Ruotsis-
sa ohjannut Wallanderia ja An-
na Holtia.

Pahan suudelma on ns. pilot-
tielokuva, jossa esitellään sarjan 
pysyvät roolit. Vareksen hahmo 
jää etäiseksi. Luusalmi ja Alanen 
ovat tyyppejä vailla kosketuspin-
taa. Jasper Pääkkösen näyttele-
mä entinen pikkurikollinen Kyy 
on ainoa, jossa on särmää. Hän 

Vares – Pahan suudelma (Suomi 2010) Ohjaus Anders Engström, käsikirjoitus 
Engstöm, Katariina Souri ja Mika Karttunen. Näyttelijöinä Antti Reini, Anu 
Siniluoto, Outi Mäenpää, Jasper Pääkkönen, Mikko Nousiainen.

tuo mieleen 1940-luvun amerik-
kalaisen rikoselokuvan sivuosi-
en nerokkaan näyttelijän Elisha 
Cook Jr:n.

Pahan suudelman vierailija-
rooleista Lailaa näyttelevälle Anu 
Sinisalolle on annettu eniten ti-
laa, ja hän on hyvä.  

Engströmin elokuvasta 
puuttuu jännitys, yllätyksel-
lisyys ja jännitteet. Pahinta 
on se, että keskeiset henkilöt 
jäävät yhdentekeviksi.

PENTTI KEJONEN

Anu Sinisalo katsoo niin 
pitkään ja tiukasti sil-
miin, että vanhalla krii-
tikolla on mennä pasmat 

sekaisin. Ei ihme, että hänet on 
valittu kohtalokkaan naisen roo-
liin elokuvassa Vares – Pahan suu-
delma. Sinisalo on myös pelotta-
van pitkä nainen.  

En kuitenkaan etsi apua vie-
ressäni istuvalta yksityisetsiväl-
tä, näyttelijä Antti Reiniltä. Olin 
mennyt kysymään Sinisalolta, 
missä elokuvissa hän on näytel-
lyt. Istumme kolmestaan eloku-
vateatteri Starin aulassa.  

Taitoni ovat 
ruostuneet. Mi-
nun olisi pitänyt 
etukäteen selvit-
tää Sinisalon elo-
kuvat. Antti Rei-
nin uran tunsin 
ennestään. Hän 
oli jopa lukenut 
minun arvoste-
lujani, mistä olin 
mielissäni.

En käännä katsettani, vaik-
ka minua nolottaa, etten tiennyt 
Sinisalon näyttelevän tv-sarjassa 
Helppo elämä. Hänet on myös pal-
kittu parhaan naisnyttelijän Ven-
lalla. Vareksessa hänellä ja Ou-
ti Mäenpäällä on isot roolit. He 
näyttelevät sisaruksia. 

Sinisalon Laila tuo mieleen 
1940-luvun amerikkalaisen rikos-

Tapaaminen Vareksen ja 
kohtalokkaan naisen kanssa

elokuvan, jolle ranskalaiset antoi-
vat nimen film noir, musta eloku-
va. Niissä naiset pyörittivät mie-
hiä miten tahtoivat yleensä rikok-
sen polulle.

Anu Sinisalo iloitsee siitä, että 
hänen ikäisilleen naisnäyttelijöille 
annetaan vielä tilaa kotimaisessa 
elokuvassa. Pahan suudelman oh-
jaajan Anders Engströmin kanssa 
oli helppo tehdä töitä. Tunnelma 
kuvauksissa oli vapautunut. Sini-
salo on tyytyväinen omaan työ-
hönsä. Kertaakaan ei tarvinnut 
panna käsiä silmien eteen omaa 
näyttelemistään katsoessaan.

Antti Reini on 
samaa mieltä. Hän 
ei ole lukenut Mä-
keä eikä nähnyt 
kahta aiempaa Va-
res-elokuvaa. Eng-
ström ei myös-
kään juuri kerto-
nut etukäteen mi-
hin suuntaan ol-
tiin menossa.

Sanon Antti Reinille, että Pahan 
suudelma on valovuosien päässä 
Harjunpää-elokuvasta. Reinin et-
sivä on klassinen oman tien kul-
kija, joka saatuaan toimeksian-
non ryhtyy hommiin omia ongel-
miaan parkumatta.  Siitä päästään 
keskustelemaan, voiko näyttelijä 
itkeä elokuvassa tai näyttämöllä. 
Reinin mielestä ei, mutta Anu Si-
nisalo on toista mieltä.

Tässä vaiheessa näyttelijät 
unohtavat haastattelijan selvittä-
essään toisilleen, miksi ei itke tai 
miksi draaman niin vaatiessa pi-
tää itkeä. Ymmärrän, ettei Antti 
Reinin ulkoiseen olemukseen so-
vi märiseminen.  Hän näyttää si-

Sanon Antti 
Reinille, että 
Pahan suudelma 
on valovuosien 
päässä Harjunpää-
elokuvasta.

Pahan suudelman tekijöillä oli Oulussa hyvä mieli ja nauru herkässä.Kuvassa näyttelijät Antti Reini (vas.), Anu Siniluoto ja ohjaaja 
Anders Engström.

Pe n t t i  Ke jo n e n

viilissä yhtä rentulta kuin Vares. 
Viisastuneena en sano sitä ääneen.

Haastattelu alkaa luisua käsis-
tä, kun siirrytään eksistentialis-
miin. Ranskalaiset ihailivat mus-
taa elokuvaa juuri sen kuvaaman 
sodanjälkeisen modernismin ih-

misen dilemman vuoksi. Päätäm-
me palata aiheeseen joskus toiste. 
Kotona huomaan, etten ole saanut 
paperille haastattelusta yhtään mi-
tään.

PENTTI KEJONEN


