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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkko kouluttaa 
virtuaalimaailmaan
"Netin lukemattomilla foorumeilla käy-
dään taukoamatonta keskustelua, joissa 
myös usko ja kirkko ovat esillä. Muka-
na on provosointia, mutta myös todellis-
ta hätää ja aitoja kysymyksiä. Yksi kirkon 
mittavimmista ponnistuksista onkin In-
ternetissä läsnäoloa lisäävä Hengellinen 
elämä verkossa -hanke. –Kirkko ei vain 
ohjeista, vaan kouluttaa tekemään syötä 
sosiaalisessa mediassa, kertoo koulutus-
suunnittelija Terhi Paananen." 

 Kirkko ja Koti 2/2011
 

Lapsilisien ja 
toimeentulotuen 
kytkös purettava
"Toimeentulotukeen joutuvat turvautu-
maan kaikkein köyhimmät perheet. Tut-
kimusten mukaan nämä perheet ovat 
pääasiassa yksinhuoltajaperheitä. On 
epäoikeudenmukaista, että juuri kaik-
kein kurjimmassa asemassa olevilla per-
heillä lapsilisä tulkitaan tuloksi toimeen-
tulotukea laskettaessa, vaikka lapsilisien 

katsotaan kuuluvan kaikille perheille.
Lapsilisien tehtävänä on tasata kustan-

nuseroja lapsiperheiden ja lapsettomien 
perheiden välillä. Niiden tehtävänä ei ole 
toimia tulonsiirtona hyvä- ja huonotu-
loisten välillä, vaikka tämä sävy lapsili-
säkeskusteluissa usein onkin. Kyse on siis 
perhepolitiikasta.

Nykyinen käytäntö on kuitenkin pa-
hasti ristiriitainen: heikoimmassa ase-
massa olevilta viedään oikeus lapsilisiin, 
vaikka juuri he niitä kipeimmin tarvit-
sisivat."

 Keskisuomalainen 25.1.

Syyteharkinta voi 
kestää vaalien yli
"Keskusrikospoliisi sai maanantaina val-
miiksi Nuorisosäätiöön liittyvän esitut-
kinnan. Juttu siirtyi syyteharkintaan, jo-
ka voi kestää jopa muutamia kuukausia. 

Poliisi epäilee, että keskustaa lähellä 
olevasta Nuorisosäätiöstä on jaettu sään-
töjen ja osin säätiölain vastaisesti vaali-
tukea yli 100 000 euroa. Poliisin mukaan 
vaalitukea on saanut yhteensä noin 30 ta-
hoa useiden eri vaalien yhteydessä."

 Helsingin Sanomat 25.1.

Terveiset  
Tunisiasta

Perisuomalainen joulunvietto vaihtui 
johonkin aivan muuhun suunnatessa-
ni veljeni kanssa Afrikkaan.

Lunta Soussessa ei ollut, mutta jos 
joku ei vielä tiennyt, niin alkuperäiseen 
jouluun ei lumi kovin olennaisesti liity. 
Aasi, nuori tyttö, paimen sekä lampaat 
sen sijaan olivat matkallamme läsnä.

Matkatoimistomme tarjoamien ret-
kien lisäksi tutustuimme maahan 
omin päin. Matkatessamme tilatak-
silla El Jemiin amfiteatteriin aloimme 
keskustella vieressä istuneen Hassanin 
kanssa. Ensiksi häntä kiinnosti kovasti 
tietää, mitä mieltä olimme heistä, mus-
limeista. Seuraavaksi juttelimmekin jo 
maailmanpolitiikasta – tietysti hieman 
varoen. Yhdysvallat ja Israel eivät saa-
neet Hassanilta suitsutusta osakseen.

Seuraava lämmin koh-
taaminen paikallisten 
kanssa oli kun matkus-
timme bussilla Kairoua-
niin. Sen sanotaan olevan 
islamin neljänneksi pyhin 
kaupunki Jerusalemin, 
Mekan ja Medinan jäl-
keen. Nuori nainen neuvoi 
meille reitin ja antoi puhe-
linnumeronsakin siltä va-
ralta että eksyisimme.

Tunisian uskonnolli-
nen ja yhteisöllinen ilmapiiri teki vai-
kutuksen. Ihmiset tuntuivat kaikki 
olevan kadulla. Siellä kuului minaree-
tista rukouskutsu, siellä oli aina best 
price for me. Vaikea on olla yksinäi-
nen, kun ostoksiakaan ei voi tehdä il-
man tinkimistä katukauppiaan kanssa. 
Patoutuneita tunteitakaan tuskin lie-
nee kun kadun melskeessä jokainen saa 
huutaa eikä kukaan pidä outona.

Lentokentälle lähtöä odotelles-
sa katsomme televisiota, jossa näkyy 
mellakoita. Luulemme ensin, että ky-
se on naapurimaiden levottomuuksis-
ta, mutta bussissa opas kertoo Tunisian 
18 prosentin työttömyydestä ja ihmis-
ten tyytymättömyydestä.

Eräs kanssamatkustaja kertoo meil-
le tarinan levottomuuksien alkusyystä. 
Miesopettaja oli saanut potkut ja oli al-
kanut myydä vihanneksia kadulla. Po-
liisi oli vaatinut mieheltä tarvittavia lu-
pia, joita hänellä ei ollut. 

Tämä oli toistunut muutamana päi-
vänä. Lopulta naispoliisi oli läpsäissyt 

miestä kasvoille. Seurauk-
sena tästä mies oli valellut 
päälleen bensiiniä ja sytyt-
tänyt itsensä tuleen.

Minunkin kohdalleni 
osuivat jonkunlaiset kär-
simykset. En ole koskaan 
kokenut niin kovia vat-
sakipuja kuin eräänä yö-
nä paikallisesta bakteeri-
kannasta kärsiessäni. Lu-
kemani Ristin Johannek-
sen Pimeä yö säkenöi mie-

lessäni vaikeroidessani hotellihuoneen 
lattialla. 

Uudenvuoden yön nukun Suomes-
sa ja tapahtuu seuraavaa: Pyhän Luuk-
kaan kappelilla on huumejengien väli-
nen taistelu. Tämän lisäksi seurakun-
talaiset nousevat intohimoisesti vas-
tustamaan uutta työntekijää kirkko-
kahvien aikana.

Tulinen arabikulttuuri jäi oikeas-
ti Tunisiaan, mutta antaa näkökulmaa 
myös suomalaiseen arkeen. 

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on 23-vuotias 

musiikkikasvatuksen opiskelija ja Tuiran 
seurakuntaneuvoston varajäsen.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen huomioiminen al-

kuviikosta Vuoden kristillinen mediateko -tun-

nustuksella palautti jälleen mieliin syksyisen me-

diakohun kirkon ympärillä. Viime viikonloppuna Kajaa-

nissa Kotimaa-lehden kirkkopyhässä ei kuitenkaan ry-

vetty menneissä, vaan haluttiin katsoa eteenpäin. 

Päätoimittaja Mari Teinilä uskoi, että mediakohulla oli 

kirkon kannalta myös positiivisia seurauksia. Lokakuisen 

televisio-ohjelman jälkeen toimittajat kirjoittivat kirkosta 

valtavan määrän juttuja. Teinilän mukaan kirjoittelu kas-

vatti toimittajien kykyä kirjoittaa kirkosta aiempaa moni-

puolisemmin. Toiveena on, että sen seurauksena kuva 

kirkosta rikastuu julkisuudessa, mikä vähentänee ihmis-

ten salamaratkaisuja jättää kirkon jäsenyys.

Tämän lehden takasivulla kerromme Kiimingin – 

ja myös muutamien muiden – seurakuntien käytän-

nöistä saksia lehdistä talteen kaikki omaa seurakun-

taa koskevat lehtikirjoitukset. 

Useat leikekirjojen lehtijutut kertoivat seurakun-

nan juhlahetkistä. Monissa artikkeleissa kuvassa oli 

seurakunnan työntekijä. 

Lehdet kertovat myös seurakunnan arjesta ihmis-

ten parissa, mutta mieleen tulee väkisinkin kysymys, 

missä toimittajat ovat esimerkiksi silloin, kun avun-

tarpeessa oleva seurakuntalainen tulee diakoniatoi-

mistosta pitkän pimeän elämänvaiheen jälkeen toi-

von pilkahduksen löytäneenä.

Olemmeko me toimittajat valmiita kertomaan 

palstoillamme, kuinka koulukiusattu nuori kohtaa 

seurakunnan nuorisotyössä hyväksyntää ja elämä 

alkaa saada aivan uudenlaisia sävyjä. 

Kummatkaan edellä kerrotut tapaukset eivät ole 

harvinaisuuksia seurakunnan arjessa.

Ilman seurakunnan työntekijöiden apua kirkon 

kuvan rikastuttaminen mediassa on mahdotonta. Esi-

merkiksi diakoniatyöntekijöiden olisi kirkon nykyti-

lanteessa avauduttava tiedottamaan työstään aivan 

uudella tavalla. Diakonian asiakkaiden yksityisyyttä 

on suojeltava, mutta vaitiolovelvollisuuden taakse ei 

ole enää varaa mennä. Ihmiset voivat kertoa tarinan-

sa vaikka nimettöminä. Tärkeintä on, että he tulevat 

kuulluiksi.

Myös seurakuntien nuorisotyössä kissan on ryh-

dyttävä nostamaan omaa häntäänsä. Kirkon nuori-

sotyötä arvostetaan yhä enemmän yhteiskunnassam-

me, mutta seurakuntien nuorisotyöntekijät tekevät 

ammattitaitoista ja sydämellistä työtä nuorten paris-

sa aivan liian vähällä rummutuksella.

Kuva kirkosta rikastuu yhteistyöllä

Seurakuntalaiset 
nousevat 
intohimoisesti 
vastustamaan 
uutta työntekijää 
kirkkokahvien 
aikana.



3   Nro 3      27.1.–3.2.2011

Vain yli sata vuotta 
vanhoja kirkonkirjoja 
voi enää tutkia vapaasti. 
Jatkossa viimeisimpien 
sukupolvien vaiheet 
kartoitetaan tilattavalla 
sukuselvityksellä.

Sukututkijat eivät vastai-
suudessa pääse seurakun-
tien arkistoihin tutkimaan 
100-vuotiaita tai sitä nuo-

rempia kirkonkirjoja. Kirkko-
hallitus antaa asiasta ohjeet seu-
rakunnille helmikuussa, kertoo 
hallintopäällikkö Mikko Tähkä-
nen kirkkohallituksesta.

Linjanmuutoksen takana on 
Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös. Se päätti 
marraskuussa, että 
Päijät-Hämeen kes-
kusrekisterin vuon-
na 2006 tekemä 
päätös evätä suku-
tutkijalta pääsy tut-
kimaan kirkonkir-
joja yksilöimistään 
henkilöistä on lain-
mukainen.

”Kirkonkirjat sisältävät yksi-
tyisyyden suojaa koskevia arka-
luontoisia henkilötietoja, joita ei 
voida erottaa muista tiedoista”, 
oikeus totesi.

KHO korosti, että keskusrekis-
teri ei kieltäytynyt luovuttamasta 
pyydettyjä tietoa. Kielto koski ai-
noastaan tutkijan pääsyä arkisto-
tiloihin. 

Mikko Tähkäsen mukaan 
kirkkohallitus pitää Korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöstä 
ennakkotapauksena, jonka mu-
kaan vastaisuudessa toimitaan. 

Lainsäädäntö on Tähkäsen 
mukaan ollut kirjava. Joissakin 
tapauksessa se on suosinut julki-
suusperiaatetta, toisissa yksityi-
syyden suojaa.

– Oikeus asetti yksityisyyden 
suojan julkisuusperiaatteen edel-
le, Tähkänen toteaa.

Seurakunta antaa 
tiedot tutkijoille
Jos sukututkijat haluavat tutkia 
sataa vuotta nuorempia tietoja, 
heidän on tilattava seurakunnal-
ta sukuselvitys. Tämä hämmen-
tää sukututkijoita. Yksi sukutut-
kimuksen hienouksista on ollut 
pääsy kirkonkirjojen ääreen.

Oulun maakunta-arkiston joh-
taja ja Oulun sukututkimusseu-
ran varapuheenjohtaja Vuokko 
Joki ymmärtää sukututkijoiden 
hämmennyksen. Moni kokee su-
kuselvityksen pyytämisen hanka-
laksi. Aikataulut saattavat mennä 
sekaisin, kun tutkija ei itse pääse 
tiedon äärelle ja seurakunnat eivät 
ehkä kykene tekemään sukuselvi-
tyksiä toivotussa ajassa.

Ei keinoja peittää 
arkoja tietoja
Seurakunnat eivät voi Joen mu-
kaan päästää sukututkijoita ti-
loihinsa, koska ei ole mitään kei-
noa peittää arkaluontoisia tietoja 
sukututkijoilta. 

Joki otaksuu, että sukututkijat 
ryhtyvät tehtäväänsä vastaisuu-
dessa eri painotuksella.

Elossa olevat vanhat lähisuku-
laiset nousevat arvoonsa. Vierai-
lut ja muistelut yleistyvät.

Joki painottaa, että laki on laki 
ja siihen on sopeuduttava. 

– Toivottavasti kirkkohalli-
tus tekee kuitenkin systemaatti-
sen ohjeistuksen, jotta käytäntö 
on kaikkialla sama. Tähän saak-
ka kirkkoherrat ovat saaneet itse 
päättää seurakuntiensa arkisto-

jen avoimuudesta 
sukututkijoille.

Oulun seura-
kuntayhtymän kes-
kusrekisterin joh-
tajan Veijo Koivu-
lan mukaan kor-
keimman hallin-
to-oikeuden pää-
tös on dramaatti-

nen, mutta esimerkiksi Oulussa 
mikään ei muutu. Käytäntö on jo 
nyt uuden linjauksen mukainen.

Kyse on arkistotiloista ja nii-
den valvonnasta. Sukututkijoille 
pitäisi antaa suljettu tila, jossa he 
eivät esimerkiksi voisi kuulla kes-
kusrekisterin työntekijöiden ar-
kaluontoisia puheluita asiakkai-
den kanssa. Suljetussa tilassa pi-
täisi myös voida valvoa sukututki-
joita. Koska tällainen ei ole mah-
dollista, sukututkijoita ei voida 
päästää arkistoihin.

PEKKA HELIN

Laki on laki 
ja siihen on 
sopeuduttava.

Vuokko Joki
Oulun sukutukimusseuran 

varapuheenjohtaja

Sukututkijoilta kiellettiin 
pääsy seurakuntien arkistoihin

Oulun seurakuntayhtymä 
on vuodesta 2001 digi-
toinut kirkonkirjojaan 
ja perhelehtiään. Nyt 

urakka lähenee loppuaan, kertoo 
yhtymän keskusrekisterin johta-
ja Veijo Koivula.

Digitointi tarkoittaa sitä, että 
kirjan sivuilta otetaan sähköises-
sä muodossa eräänlaisia valoku-
via, joita voi sitten tutkia tieto-
kannasta päätteeltä.

Suomen kaikki seurakun-
nat on velvoitettu digitoimaan 
kirkonkirjansa ja perhelehtensä 
vuodesta 1860 lähtien. Kuvat lii-
tetään kirkon yhteiseen jäsentie-
tojärjestelmään Kirjuriin, jonka 
on tarkoitus aloittaa toimintan-
sa vuoden lopussa.

Seurakunnat käyttävät Kir-
jurin digiaineistoa vaikkapa pe-
runkirjoituksia varten. Digitoin-
ti mahdollistaa tietojen nopean 
etsimisen.

Kirkonkirjoissa on tietoja esi-
merkiksi kastetuista, vihityistä, 
kuolleista, muuttaneista, seura-
kuntaan liittyneistä ja eronneis-
ta. Perhelehdet sisältävät yhden 
perheen tiedot. 

Digitointi on tehty seurakun-
tien omaan käyttöön. Vain am-
mattihistorioitsijoille on annettu 
oikeus tutkia näitä tietoja. 

Oulussa urakasta on Koivu-
lan mukaan jäljellä enää niin sa-
nottujen metatietojen liittämi-
nen digimateriaaliin. Metatie-
dot ovat eräänlaisia hakusanoja. 

Niitä ovat esimerkiksi kirjatyyp-
pi, kirjan alku- tai loppuvuosi tai 
seurakunnan nimi. Koivula ar-
velee, että kaikkia metatietoja ei 
saada Oulussa valmiiksi vielä tä-
nä vuonna.

Seurakuntien urakka on ollut 
valtava. Esimerkiksi Ylikiimin-
gin seurakunnan perhelehtiä on 
noin 6 000. Perhelehtiä on Ou-
lussa kuvattu noin 200 000. Kir-
konkirjojakin on Oulussa noin 
200. Kussakin on keskimäärin 
250 sivua. 

Digitointi on maksanut Ou-
lun seurakuntayhtymälle aina-
kin 250 000 euroa. Summassa 
ei ole mukana metatietojen li-
säämisestä aiheutuneita kustan-
nuksia.

Koivulan mukaan Suomes-
sa on jonkin verran seurakuntia 
ja seurakuntayhtymiä, jotka ei-
vät ole edes aloittaneet digitoin-
tiurakkaansa.

Kirjuri-järjestelmä on kaksi-
osainen. Digimateriaalin lisäksi 
sen rekisterissä ovat kaikki kir-
kon jäsentiedot. Sen myötä seu-
rakuntalainen saa jäsentietopal-
velunsa yhdestä seurakunnasta. 
Nyt esimerkiksi perunkirjoitus-
ta varten tarvitaan virkatodistus 
jokaisesta seurakunnasta, jos-
sa henkilö on ollut kirjoilla sen 
jälkeen kun hän on täyttänyt 15 
vuotta.

PEKKA HELIN

Kaikki kirkonkirjat sähköiseen muotoon

Re e t t a J ä r ve n p ää

Oulun Mikropiste Oy:ssä tallennetaan parhaillaan useiden seurakuntien kirkonkirjoja sähköiseen muotoon.
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Viime viikon ku-
vassa: Taistelu on 
päättynyt -yhteis-
muistomerkki

Punagraniitti-
nen, kolmea lumi-
pukuista seisovaa 
sotilasta kuvaava 
muistomerkki si-
jaitsee Oulun hau-
tausmaan Sankarihauta-alueella. Kuvanveistäjä Oskari Jauhi-
aisen muita jykeviä monumentteja Oulussa ovat muun muassa 
Teuvo Pakkalan patsas ja Kalasääski ja lohi -suihkulähdeveis-
tos Pokkisenpuistossa.

Sankarihautapatsaan kuvasta tunnisti arvonnan voittaja, 
oululainen Heikki Pekka Törmänen: ”Kävin jouluna viemäs-
sä kynttilöitä läheisten haudoille ja samalla hiljentyneenä kat-
selin juhlavaa kunniavartiota sankarihaudalla.”

MARJO HÄKKINEN

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

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Aselaki tähtäimessä
Aseen hankinnassa seuraa aina 
myös riski aseen rikollisluon-
teiseen käyttöön. Vapaampi 
hankintaoikeus ei lisää takuu-
varmaa vastuuta ja mielenhal-
lintaa. Rajoitetumpi aseen-
hankinta puolestaan vaikut-
taa niin asenteisiin kuin ilma-
piiriin mutta myös konkretisoi 
aseiden käytön. 

En silti kannata seuraavaan 
eduskuntaan tulevaa uutta ase-
lakiesitystä, jolla painetaan pa-
niikkinappulaa. Paniikki sai 
alkunsa Kauhajoen koulusur-

mista, mikä sinänsä on ym-
märrettävää. 

Jos aikoo omistaa 
aseen, tuon helppo-
käyttöisen vekotti-
men, jolla on niin 
kätevää lopettaa 
jonkun tai jonkin 
elämä, on oltava 
selkeä peruste sen 
omistamiseen. Uu-

dessa lakiesityksessä 
perusteiden esittämi-

nen ja esitysten oikeak-
si todistaminen saa kuiten-

kin mopon keulimaan. Järjet-

tömin esitys on lääkä-
reiden velvollisuus an-
taa ilmi potilas, joka 
olisi potentiaalinen tap-
paja. Samoin Riistanhoi-
toyhdistyksiltä vaadittava 
todistus siitä, että metsäs-
tysasetta halajavalla on päänu-
pissa palikat kohdallaan. Tässä 
vaiheessa mopo lähtisi käsistä.

Urheiluampujien osalta kä-
siaseluvan saamisen ehdoksi 
suunniteltiin vähintään kak-
si vuotta kestänyttä aktiivista 
harrastusta ampumaseuran jä-
senenä. Luvan hakijalta edelly-
tettäisiin myös seuran ampu-
ma-asekouluttajan antamaa to-
distusta harrastuksestaan. Rei-
lu peli. 

Miksi urheiluampujaa on 
pidetty vastuullisempana kuin 
luolakoirametsästystä harras-
tavaa, joka käsiasetta hankkies-
saan on jo nyt joutunut perus-
telemaan harrastuksensa ak-
tiivisuutta niin saalistodisteil-
la kuin muiden antamilla lau-
sunnoilla? Vaikka metsästysa-
seen hankkiminen ei periaat-
teessa ole vaatinut metsästys-

seuran jäsenyyttä, käytännös-
sä kyllä. 

Velvoite kuulua ampuma- tai 
metsästysseuraan rikkoo kui-
tenkin yhdistymisenvapautta ja 
siis perustuslakia. Siksi lakiesi-
tys päätettiin tältä osin hylätä. 
Mielestäni yksilön vapaus kuu-
lua tai olla kuulumatta johon-
kin yhdistykseen on aseenhan-
kintaan liittyen yliarvostettua. 

Aseen omistamisen pitää 
säilyttää tietynlainen status. 
Sen voi ansaita edelleen sillä, 
että näkee vaivaa harrastuk-
sensa eteen, kunnioittaa siihen 
liittyvää valvontaa ja hyväksyy 
säännöt ja velvoitteet.

SIRKKU KIANTO
toimittaja

Kristillisdemokraattien 
kansanedustajaehdokas

Suomussalmi

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.

• RT on onnistunut uudistumaan todelliseksi seurakuntaleh-
deksi, joka uskaltaa ottaa esille myös kipeitä kysy-
myksiä, asioita joista kaikki seurakuntalaiset, 
viranhaltijat ja luottamushenkilöt eivät ai-
na pidä. 
• Miksi ihmeessä Sirkku Kianto, joka on 
ehdolla eduskuntavaaleissa, saa kirjoit-
taa seurakuntalehteen kolumnia? Suo-
sitteko te kristillisdemokraatteja?
Toimitus vastaa: Rauhan Tervehdys 
on puolueisiin sitoutumaton lehti. Näin 
vaalien alla olemme tarjonneet puoluei-
den edustajille mahdollisuutta kirjoittaa 
Aatoksia-palstallemme. Seuraava ehdokas-
kolumni on luettavissa 10. helmikuuta ilmes-
tyvässä numerossa.

ELSI SALOVAARA, VA. PÄÄTOIMITTAJA

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Vakaumus ja valta
Otsikko on lainaus Rauhan 
Tervehdyksessä nro 2/2011 jul-
kaistusta Johanna Korhosen 
kirjoituksesta, jossa hän tote-
aa syrjimättömyyden kirkossa 
olevan vielä uutisen. Näin var-
maan on, kunnes kirkossa oi-
valletaan, mitä kirkolliskoko-
us tavoitteli ponnella, joka lii-
tettiin lakiin, jolla papinvirka 
avattiin naisille.

Arvelen kirkolliskokouksen 
kantaneen ensisijaisesti huol-
ta kirkon ykseydestä, koska ko-
kouksessa ei saatu aikaan yk-
simielistä päätöstä papinviran 
avaamisesta naisille. Tänään 
tämä huoli näyttää olleen ai-
heellinen. 

Lainmuutosta on alettu yhä 
määrätietoisemmin soveltaa 
myös yhtenä kirkon virkaan 
vaadittavana kelpoisuusehtona. 
Kirkon palveluvirkaan ei kel-
paa eikä siinä voi toimia hen-
kilö, joka suhtautuu naispap-
peuteen kielteisesti. Seurakun-
nan tilaisuudessa ei voi esiintyä 
henkilö, joka osallistumisensa 
ehdoksi asettaa miespapin, ku-
ten Johanna Korhonen kirjoi-
tuksessaan tuo ilmi. 

Tätäkö on tasa-arvo, suvait-
sevaisuus ja oikeudenmukai-
suus tänään kirkon hallinnossa?

Työvuorolistasta on tullut 
astalo, jolla saatetaan naispap-
peuden hyväksyneen kirkollis-
kokouksen tahtotila häpeään, 
jota käyttäen riistetään kirkol-
liskokouksen tarpeelliseksi kat-
soma toiminnanvapaus nais-
pappeuteen kielteisesti suh-
tautuvilta seurakunnan palve-
lijoilta ja seurakuntalaisilta ja 
lopulta saadaan aikaan hajaan-

nus kirkossa.
Kun Kristus on kirkon kul-

makivi ja pää, minusta ei ole 
oleellisen tärkeää, johdattelee-
ko Jumalaa kiittämään ja ru-
koilemaan mies- tai naispuo-
linen seurakunnan palvelija. 
Tämä vakaumuksesta ja val-
lankäytöstä.

KAUKO KOSKELA
Oulu

A r k i s to
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Imaami-
koulutukselle 
kannatusta 
puolueissa
Kokoomus, Sdp ja vihreät pitä-
vät Suomessa toimivien imaa-
mien kouluttamista myönteise-
nä ja harkinnan arvoisena asi-
ana. 

Asia selviää Kotimaa24:n ja 
Kotimaa-lehden eduskuntapuo-
lueille tekemästä kyselystä. 

Eduskuntapuolueista Kes-
kusta, Perussuomalaiset, Va-
semmistoliitto sekä Kristillis-
demokraatit torjuvat ajatuksen 
imaamien kouluttamisesta ve-
rovaroin. Keskustan mukaan is-
lamilaiset yhteisöt huolehtivat 
omien työntekijöidensä koulut-
tamisesta eikä valtion tule puut-
tua siihen, mikäli se ei ole risti-
riidassa kansallisen lainsäädän-
nön kanssa.

Rkp:n monitulkintaisen 
kannan mukaan valtion ei tule 
antaa imaamikoulutusta, mutta 
yliopistojen osalta vastaus kuu-
luu yliopistoille itselleen.

Perheneuvonta 
on tasa-arvon 
kannattaja
Kristillisdemokraattien pu-
heenjohtaja Päivi Räsänen 
myönsi City-lehden haastatte-
lussa ajattelevansa, että mies on 
perheen pää. Kirkon perheneu-
vonnan kanta on, että mies ja 
nainen ovat perheessä tasa-ar-
voisia kumppaneita. 

– Perheneuvonnassa on vah-
vasti omaksuttu tasa-arvonäke-
mys. Perheneuvojat hyväksyvät 
sen hyvin yleisesti, toteaa kirk-
kohallituksessa työskentelevä 
kirkon perheasioiden koulutus-
sihteeri Tero Pulkkinen.

Hän toteaa, että hyvässä pa-
risuhteessa ei tarvitse edes ky-
syä, kummalla on valta ja kum-
man pitäisi alistua.

Pulkkinen kuitenkin muis-
tuttaa, että jokaisessa parisuh-
teessa on asioita, joissa kum-
matkin osapuolet määrittelevät 
omia rajojaan.

– Molemmilla osapuolilla 
täytyy olla oikeus pitää kiinni 
henkilökohtaisesti tärkeistä asi-
oista. Suurimmasta osasta asi-
oista voidaan päästä rakenta-
van keskustelun ja neuvottelun 
avulla jonkinlaiseen kompro-
missiin.

Paavi Benedict XVI sanoi 
lauantaisessa puheessaan, 
että pappien tulisi huolel-
lisemmin keskustella kih-

laparien kanssa varmistaakseen, 
että heidän avioliittonsa kestää. 
Hän myös sanoi, että kellään ei 
ole automaattista oikeutta häihin.

Benedict sanoi kommenttin-
sa vuosittaisessa puheessaan Ro-
ta Romanalle, katolisen kirkon 
oikeusistuimelle. Rota Romana 

päättää avioliittojen mitätöimi-
sestä. Mitätöiminen on prosessi, 
jossa kirkko julistaa, ettei avioliit-
toa koskaan ollutkaan.

Benedict tiedosti puheessaan, 
että avioliiton mitätöimiseen joh-
tavat ongelmat eivät aina ole tun-
nistettavissa etukäteen. 

Hänen mukaansa ennen avio-
liittoa tapahtuva neuvonta, jota 
katolinen kirkko vaatii, voisi kui-
tenkin auttaa välttämään avioliit-

tojen mitätöintiä.
Paavin mukaan kihlaparilla on 

oikeus kirkkohäihin vain silloin, 
kun morsian ja sulhanen aikovat 
elää avioliitossaan rehellisesti.

– Kukaan ei voi vaatia oikeut-
ta vihkiseremoniaan, hän sanoi.

Benedict kiinnitti huomiota 
avioliiton pysyvyyteen myös vii-
mevuotisessa puheessaan. Hä-
nen keskeinen sanomansa on, et-
tä Rota Romanan jäsenten pitäisi 

välttää houkutusta myöntää mi-
tätöintejä kevyin perustein. 

Vatikaanin huoli avioliiton mi-
tätöimisestä on paljolti suunnat-
tu Yhdysvalloille, joissa vuonna 
2006 oli enemmän mitätöintita-
pauksia kuin muualla maailmas-
sa yhteensä.

ASSOCIATED PRESS

Buddhalaiset rukoilivat eläinten puolesta

Maata kiertelemässä

Paavi: avioliitto ei ole perusoikeus

Etelä-Koreassa sadat budd-
halaiset munkit ja uskovat 
rukoilivat keskiviikkona 
lähes kahden miljoonan lo-

petetun eläimen puolesta. Yli 1,9 
miljoonaa lehmää, sikaa ja muuta 
eläintä on jouduttu lopettamaan 
maan pahimman suu- ja sorkka-
tautiepidemian takia.

Rituaali pidettiin Jogye-temp-
pelissä, joka kuuluu Etelä-Kore-
an suurimmalle buddhalaiselle 
jaostolle. Rituaalissa harmaisiin 
ja sahraminkeltaisiin kaapui-
hin pukeutuneet munkit uhrasi-
vat valkoisia krysanteemeja, jotka 
symbolisoivat Koreassa surua. He 
myös muun muassa kumarsivat 

eläinten kuville ja suurille Budd-
ha-patsaille, sekä kiersivät pago-
din ympäri polttaen suitsukkeita.

Hyechong-niminen munkki 
kertoi, että rituaalin tarkoitus oli 
ohjata eläinten henget taivaaseen.

– Meidän täytyy tehdä par-
haamme valtion ja kansalaisjär-
jestöjen avulla, jotta suu- ja sork-

kataudin saaneet eläimet kuolisi-
vat rauhassa, munkki sanoi viita-
ten kritiikkiin, että eläimiä on ta-
pettu julmasti.

Eläinoikeusaktivistit väittävät, 
että sikoja on haudattu elävältä.

ASSOCIATED PRESS

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Nyt näyttää hyvältä, sa-
noo Karjasillan seura-
kunnan pastori Erja Jär-
vi. Hän on seurakunnan 

uusi tuomasmessuvastaava. 
Ja miksipä ei hyvä näyttäisi hy-

vältä. Seuraava Tuomasmessu jär-
jestetään 26. helmikuuta kello 18 
alkaen Kastellin kirkossa.

Uuden alun takana on noin 
kolmekymmentä Tuomasmessun 
ystävää, jotka kokoontuivat  vii-
me viikon keskiviikkona Kastel-
lin kirkkoon. He puhalsivat uut-
ta voimaa messuun, jonka luul-
tiin Oulussa painuneen majan 
manoille marraskuussa.

Väki päätti jatkaa vanhaa pe-
rinnettä keväällä ainakin neljäl-
lä messulla, joiden jälkeen mes-
sujen tulevaisuutta pohditaan uu-
delleen. 

Tuomasmessut järjestää Kas-
tellin kirkossa Karjasillan seura-
kunta, mutta muutkin seurakun-
nat ovat mukana. 

Messut ovat luonnollisesti 
avoimia kaikille. 

– Kyllä oli innostunutta väkeä, 
Järvi iloitsi keskiviikon kokouk-
sen jälkeen. Innostuksesta kertoo 
se, että tilaisuutta ei mainostettu 
tiedotusvälineissä vaan tieto kul-
ki suusta suuhun. 

Tuomasmessuja oli ehditty jo 
kaivata. Monet Karjasillalla pa-
pitkin halusivat messut takaisin ja 
niinpä uskallettiin lähteä liikkeelle.

Väkeä tarvittaisiin messua jär-
jestämään vähän lisääkin. Jär-
vi arvelee, että 40 järjestäjän voi-
malla messuja voisi järjestää vuo-
rottain eri seurakunnissa. Yhtä 
messua kohden tarvitaan vähin-
tään kymmenen vapaaehtoista.

Tuomasmessut jatkuvat Oulussa

Esirukous korostuu 
Tuomasmessussa
Tuomasmessujen maallikkovas-
taavaksi valittiin Tuulia Taski-
la, jolle tehtävä on tuttu entuu-
destaan. Hän kokee Tuomasmes-
sut niin tärkeiksi, että uskaltautui 
tarjoamaan itseään maallikkovas-
taavaksi.

– Rohkeus tulee Jumalalta, hän 
sanoo.

– Tuomasmessu poikkeaa ta-
vallisesta messusta iloisemman 
musiikkinsa ja esirukouksen nä-
kyvämmän osuuden ansiosta. Va-
paaehtoisten mukanaolo on myös 
oleellinen osa Tuomasmessua, 
Taskila selvittää.

– Tuomasmessussa on tavallis-

ta messua vapaampi ja hoitavam-
pi, Taskila kokee.

 Toivomme, että messuun tu-
lisi myös epäileviä tuomaita, hän 
lisää vielä.

Taskila rohkaisee kaikkia kiin-
nostuneita tulemaan mukaan, en-
sin vaikka katsomaan, millainen 
Tuomasmessu on, ellei heti uskal-
la tulla mukaan messun toteutuk-
seen. 

Suunnittelukokous 
ensi viikolla
– Messussa jokaiselle löytyy so-
piva tehtävä, johon saa ohjausta. 
Toivomme sen verran sitoutumis-
ta, että vapaaehtoinen tulisi nii-
hin Tuomasmessuihin, joihin on 

luvannut olla käytettävissä. Jokai-
seen messuun ei tarvitse lupautua, 
Taskila kertoo. 

Maallikko voi toimia messussa 
vaikkapa juontajana, esirukoilija-
na tai kahvittajana. Suuri rooli on 
esimerkiksi niillä, jotka toivotta-
vat vieraat tervetulleiksi.

Ensimmäisen messun suun-
nittelupäivä on Kastellin kirkos-
sa helmikuun toinen päivä kello 
18 alkaen. 

Kaikki ovat tervetulleita, sillä 
vapaaehtoisia vastuukantajia tar-
vitaan lisää.

PEKKA HELIN

Tuomasmessujen järjestäminen hiipui syksyllä, koska vapaaehtoisia ei löytynyt tarpeeksi. Nyt tilanne on muuttunut. 
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RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Palveluja tarjotaan

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 28.1. klo 18.00 Pudasjärven seurakun-
takodissa, su 30.1. klo 15.00 Tuiran kirkolla, su 30.1. klo 18.30 Marja-
Liisa ja Martti Kauhasella, Honkakuja 19, Oulunsalo.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 30.1. klo 13.30 
Sanan ja lähetyksen 

iltapäivä Hintan seurakuntatalos-
sa Päiväkahvi, perhehetki klo 14; 
Lähetyskuulumisia, raamattutunti 
Evankeliumin voima ja hengellinen 
näky (Rovasti Pekka Jokiranta). 
Päättyy n. 17. Ma 31.1. klo 12 
Lähetyksen puoti SIIPI, miniseurat, 
Rallu Kemppainen, Tiistaisin klo 18 
Heinätorin srk-talossa Matalan 
kynnyksen ilta, 1.2. Täysin pieleen 
mennyt Juudas, 8.2. Pakanain 
apostoli Paavali. Kiiminki Su 30.1. 
klo 10 kirkossa messu, Saarna 
Rovasti Pekka Jokiranta, klo 13 
Jäälin kirkossa messu, Saarna 
Rovasti Pekka Jokiranta. Lumijoki 
Su 6.2. klo 16 Matalan kynnyksen 
ilta, raamattuopetus Rallu Kemp-
painen.

Ev.lut. Kansanlähetys
SOLMUJA PARISUH-
TEESSA, avioparikurssi 

Oulussa 4.–5.2. ja 4.–5.3. tar-
kemmin nettisivulla http://pohjois-
pohjanmaa.sekl.fi

Ohjelma ja tiedot ww.sley.fi/pienisuuriraamattukurssi

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 30.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 2.2. 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 28.1. klo 18 Liftjr. Pe 28.1. klo 20 LIFT, 
Timo Peltokangas, Miika Savola, Alight. Su 
30.1. klo 11 Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Hannu Orava, Pirkko Junnila, Ulla Rasinkangas. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 30.1. klo 18 Ystä-
vän paikka, “Millainen olikaan todellinen Nooan 

arkki.” Joni Ruokamo, Mikko Saukkonen, Leena ja Maiju. Translated in Eng-
lish. Ke 2.2. klo 19 Sana ja rukous, Ritva Himanka, Pirjo Orava, Ahti Kurki. 
To 3.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

To 27.1. klo 18 Lähetyspiiri ja kate-
kismusvartti. Pe 28.1. klo 19 Nuorte-
nilta, Raitalantie 3. Su 30.1. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Tervetuloa!

Raamattutunti su 30.1. klo 15. 
Niilo Karjalainen: Hengellinen 
herääminen. Tänään Opiskeli-
ja- & NA klo 19. Anna Lahti-
nen: Jeesuksen jäähyväisrukous. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 30.1. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ 
klo 13.00. Ma 31.1. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. SYDÄMELLI-
SESTI TERVETULOA!

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

* MASURKKA piano masentuneille 22.8. alkaen

MASURKKA forte 14.3.2011 työelämässä uupuneille 

 38870

 Sirpa Suni 040-5396 787.

Oulun Aurinkokodissa ISOKATU 93

 55–vuotta täyttäneille kaksio (50m2), yksiö (30,5m2) + 
 lasitetut parvekkeet. Tiedustelut arkisin klo 9–14 
 puh. 08 311 2929, 040 573 4478

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

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

     

 

• fysioterapia
• jalkojenhoito
• hieronta

• toimintaterapia
• liikuntaryhmät
• myös kotikäynnit

• lymfaterapia
• kurssipalvelut

Caritas Hyvinvointi 

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
www.caritas-saatio.fi 
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	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

     

 

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

     

 OULU       KEMPELE       OULUNSALO

Terveydenhoitoa

Rauhan Tervehdys -lehden JAKELUHÄIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Kaksi havaintoa 
viikonloppuna

Töiden jälkeen on kiva pistäytyä keilahallilla. 
Erityisesti perjantai-iltaisin, jolloin takana on 
työviikko ja edessä mahdollisuus lepoon.

Keilahallilla keilataan, mutta siellä myös 
tavataan toisia harrastajia. Jutellaan ja vaihdetaan 
kuulumisia.

Keilahallille on hyvä mennä, sillä siellä minut ja 
meidät keilaajat tunnetaan nimeltä. Kahvilassa on 
mieluista kuulla tervehdys omalla nimellä. Sellainen 
lämmittää mieltä. Nähdyksi tuleminen on jokaisen 
ihmisen perustarve.

Viime perjantaina mietin keilahallilla, että seu-
rakunnassakin pitäisi olla paikka, jonne voisi men-
nä hetkeksi töiden jälkeen. Siellä tervehdittäisiin sa-
malla tapaa ihmisiä nimellä ja paikalla olevat kysyi-
sivät toisiltaan, mitä kuuluu. 

Haaveiluni keskeytyi ihmettelyyni, miksi tuon 
avoimien ovien ”olohuoneen” pitäisi olla seurakun-
nassa. Eikö keilahalli sittenkään kelpaa minulle pai-
kaksi, jossa tulen nähdyksi ja jossa voin luontevasti 
kysyä tutummalta ja hieman oudommaltakin, mi-
täs sinä.

Olisiko jotenkin hienompaa ja peräti pyhempää, 
jos kohtaamiset tapahtuisivatkin seurakunnassa?

Soimaan lisää itseäni, sillä huomaan taas ajatte-
levani, että seurakunta on yhtä kuin työntekijät ja 
kirkossa käyvät ihmiset. Eihän se niin ole. Keilahal-
li on osa seurakuntaa, sillä siellä on joka päivä kym-
meniä, satoja kirkon jäseniä, jotka muodostavat seu-
rakunnan.

Keilahallilla oleva ”olohuone” on yhtä arvokas ih-
misten kohtaamispaikka kuin kirkkokin. Rataöljyltä 
ja välillä myös ihmishieltä haiseva halli on juuri niin 
pyhä tai paha kuin me ihmiset siellä olemme. 

Ja sitten se toinen havaintoni. 
Kävin sunnuntaiaamuna jumalanpalveluksessa. 

Minun oli hyvä olla rippikirkossani Kajaanissa. Mie-
tin messun aikana jälleen, miksi jumalanpalvelusta 
parjataan niin kovasti kaiken aikaa. 

Mitä vikaa on siinä, että me vialliset ihmiset jou-
dumme synnintunnustuksessa hetken kasvokkain 
oman pahuutemme kanssa?

Mikä vikaa on siinä, että saarnassa kuulimme, et-
tä Jumala on riippumatta siitä, uskommeko me Hä-
neen vai emme?

Mitä vikaa on siinä, että esirukouksessa jaoimme 
hetken keskenämme ihmisten yhteistä tuskaa siitä, 
että elämä tuntuu välillä antavan kärsimyksiä enem-
män kuin väsynyt jaksaa kohtuudella kantaa?

Ja vielä, mitä vikaa on siinä, että jumalanpalve-
luksessa mieleen palaa se tosiasia, että elämämme 
tärkeimmät ja perustavimmat asiat me voimme vain 
vastaanottaa? 

RIITTA HIRVONEN

Pimeässä illassa suuri 
väkijoukko marssi 
Pohjankartanosta 
Karjasillan kirkolle 
kuulemaan, kuinka 
körttiläisyys tuli 
1800-luvulla Oulun 
seudulle.

Viime viikolla Oulu-opis-
tossa käynnistynyt Ou-
lun Herättäjäjuhlia poh-
justava luentosarja he-

rännäisyydestä sai huikean alun. 
Miten körttiläisyys tuli näille seu-
duille -luennolle saapui niin pal-
jon väkeä, että kaikki eivät mah-
tuneet opiston luentosaliin. Tilai-
suus piti siirtää nopeasti Karjasil-
lan kirkon tiloihin.

Oulun ensikesäisten Herättäjä-
juhlien tiedotustoimikunnan pu-
heenjohtaja Pertti af Hällström 

arvioi, että paikalle saapui noin 
200 körttiläisyydestä kiinnostu-
nutta, kun luentosalissa oli tilaa 
alle sadalle.

af Hällström ei usko, että ko-
vinkaan moni kuulija pahastui 
paikan vaihdosta niin, että olisi 
jättänyt koko luentosarjan väliin. 
Pimeässä illassa iso ihmisjouk-
ko vaelsi Pohjankartanosta puo-
len kilometrin matkan Karjasil-
lan kirkolle.

Viisiosaisen Oulun-opiston lu-
entosarjan tarkoituksena on ava-
ta oululaisille, mistä körttiläisyy-
dessä on kysymys. 

Seuraavalle luennolle 
mahtuvat varmasti kaikki
af Hällström ei hämmästele väen 
paljoutta luennolla. Heinäkuussa 
Oulussa järjestettävät körttijuh-
lat ovat herättäneet kiinnostuk-
sen herännäisyyteen. 

af Hällström on itse tutustunut 

körttiläisyyteen vasta viime vuo-
sina. Hän kertoo innostuneena, 
miten helppoa liikkeeseen kuu-
lumattoman oli mennä parisen 
vuotta sitten Seinäjoen juhlille.

– Outoon ihmiseen suhtaudut-
tiin avoimesti. Tunsin olevani ter-
vetullut joukkoon. Viiden minuu-
tin päästä olin jo hyvä tuttu mo-
nen kanssa, af Hällström nauraa. 

Seuraavalle luennolle mahtu-
nevat varmasti kaikki, sillä se pi-
detään Oulun tuomiokirkossa. 
13. helmikuuta aiheena on Siio-
nin virsissä kuuluvat herännäi-
syyden sydänäänet. Tilaisuudessa 
puhutaan Siionin virsistä ja myös 
veisataan niitä.

RIITTA HIRVONEN

Luentosarjan ilmoitus 
lehden sivulla 16.

Yllätysalku 
körttiluennoille

Hanna Pihlajamäki suostui vastaajaksi Rauhan Tervehdyksen körttivisaan.

Oulun seurakuntayhty-
män ja Herättäjä-Yhdis-
tyksen yhteinen luento-
sarja antaa tuhdin tieto-

paketin herännäisyydestä. Rau-
han Tervehdys testasi pilke sil-
mässä, miten hyvin oululainen 
körttikodin kasvatti, 28-vuotias 
Hanna Pihlajamäki tuntee liik-
keensä.

Pihlajamäki selvisi pikatestistä 
loistavasti. Hän osasi kertoa heti, 
että herännäisyys syntyi 1800-lu-
vulla Jumalan hulluksi kutsutun 
miehen, Savossa syntyneen talon-
poika Paavo Ruotsalaisen ympä-
rille. 

Pihlajamäki määritteli körtin 
suurin piirtein samoilla sanoil-
la kuin herännäisyydestä kerto-
vat Herättäjä-Yhdistyksen viral-
liset verkkosivut. Niiden mukaan 
körtti on synnintuntoon ja huo-
noon kilvoitteluunsa herännyt 
henkilö. 

Pihlajamäen mielestä kört-
ti tuntee oman minän pienuutta 
suuren Jumalan edessä. 

– Körtille on tärkeää nöyryys 
Jumalan edessä. Hän on armon 
kerjäläinen.

Oululaisnuori tietää kertoa 
myös, milloin herättäjäjuhlat oli-
vat edelliskerran Oulussa.

– Tiedän, että opettelin silloin 
kävelemään seurapenkkien vä-
lissä. Elettiin 1980-luvun alkua, 
Pihlajamäki sanoo.

Näin on. Oulussa on järjestet-
ty aiemmin herättäjäjuhlat vuosi-
na 1960 ja 1983.

Pihlajamäki tuntee hyvin myös 
tumman körttipuvun taustan. 

Hän kertoo, että tumma yksin-
kertainen puku symbolisoi vaati-
mattomuutta. Ihmisen ei kuulu-
nut koreilla vaatteillaan vaan olla 
muodista vapaa.

Miehen pukuun kuului har-
maa, lyhyt pystykaulustakki ta-
kahalkioineen sekä harmaat hou-
sut ja pieksusaappaat. Naisilla oli 

sininen, joskus harmaa röijy ja 
hame, päässä ja kaulassa sininen 
huivi vaaleansinisillä rannuilla. 

Pihlajamäki kuittaa hymyllä 
selviämisensä körttivisasta.

– Juurensa on hyvä tuntea, hän 
sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Oululaiskörtti tunsi juurensa
R iit t a  H i r vo n e n
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Oulussa julkaistiin vii-
me viikolla, kristittyjen 
ykseyden rukousviik-
koa vietettäessä, viikon 

teemaa kunnioittaen uusi eku-
meeninen ikonikirja Ikkuna py-
hyyteen. Kirja pohjautuu joensuu-
laisen ikonimaalarin Eeva Zittin-
gin maalaamaan 33 ikoniin kes-
keisimmistä kristillisistä kuva-ai-
heista. 

Kirjan tekstit ovat Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston kahden 
jäsenen kirjoittamia. Hämeen-
linnalainen ortodoksinen uskon-
nonopettaja Marianne Kantonen 
on laatinut ikonien selitystekstit 
ja oululainen luterilainen pasto-
ri, teol.lis. Veijo Koivula on kir-
joittanut mietiskelytekstit kuvien 
ja niiden raamatullisen sanoman 
pohjalta.

Kuvateos on ikonimaailman 
yleisesitys, jonka valikoima koos-
tuu tärkeimmistä Raamatun ku-
va-aiheista. Kirjassa on 15 Kris-
tukseen ja pelastushistorian ta-
pahtumiin liittyvää ikonia. 

Lisäksi on kolme ikonia Neit-
syt Mariasta ja hänen vanhem-
mistaan, kolme Kristuksen edel-

Ikkuna pyhyyteen on uusi 
ekumeeninen ikonikirja

lä kulkijoiden, profeettojen ikonia 
sekä kuusi evankelistojen ja apos-
tolien ikonia.

Persoonallisena lisänä kirjas-
sa on myös kirjan tekijöiden ja 
kustantajan taivaallisten esiru-
koilijoiden ikonit Eevasta, Mari-
amnesta, Filadelfoksesta ja Tuo-
maasta. 

Ikonit ovat ikkunoita pyhyy-
teen, Jumalan maailmaan. ”Kai-

Ikonikirjan tekijät Marianne Kantonen, Eeva Zitting ja Veijo Koivula yhteiskuvassa. 
Kirjassa esitelty Kristus Pantokrator -ikoni tulee Oulun seurakuntien virastotaloon.

killa näillä kuvilla on sama täh-
täyspiste: että uskoisimme sen lu-
pauksen sanan, joka Raamattuun 
ja erityisesti evankeliumeihin on 
kirjoitettu. Se on ilon, toivon, loh-
dutuksen, armon ja anteeksianta-
muksen sana”, tekijät kirjoittavat.  

Nelivärisen ja 144-sivuisen 
kirjan on kustantanut Väyläkir-
jat. (RT)

Vuokko Laurila 
perheneuvoja  
perheasiain 
neuvottelukeskus,  
Oulun srk-yhtymä

Tärkeintä elämässäni 
ei ole, mitä teen, vaan 
mitä olen. Elämässäni 
on ainakin kaksi tärkeää 
suhdetta, jotka paljastavat 
väärentämättömän kuvansa 
minusta: perheeni ja Jumala.

Rakkain 
raamatunkohtani on Rm.8:31–38, eli lyhyesti "ei mikään 
luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut 
ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska hyvät, toimivat 
perhesuhteet ovat elämän mielekkyyden ja tulevaisuuden 
toivon kannalta oleellisia asioita. Tässä työssä saan 
mahdollisuuden olla sellaisten kysymysten äärellä. On
etuoikeus saada tehdä työtä elämän "ytimessä". Se 
mahdollistaa yhteyden ja jakamisen kokemuksen toisten 
kanssa. Toisaalta se jatkuvasti haastaa kasvamaan niin 
ihmisenä kuin ammattilaisenakin.

Esikuvani on ihminen, joka elää sovinnossa itsensä ja 
oman elämänsä kanssa. Itseksi tuleminen on koko elämän 
kestävä matka. Monilta olen paljon oppinut ja jokaisessa 
kohtaamassani ihmisessä olen myös löytänyt jotain sellaista, 
jonka soisin löytyvän itseltänikin. Mieleeni nousevat nyt sokea 
tenori Andrea Bocelli tai emerituspiispa Eero Huovinen – tai 
vaikkapa vanha äitini.

Harrastan mielelläni kuntoliikuntaa vuodenaikojen 
vaihteluiden mukaan. Nyt on hiihtovire päällä. Musiikki ja 
runot vetävät kuulolle, luonto ja ulkomaat kutsuvat.

Terveiset lukijoille: Elämässä kannattaa pyrkiä 
muuttamaan vain se, minkä voi, tai joka on tarpeellista 
muuttaa. Opettelemalla hyväksymään sen, että elämä 
parhaimmillaankin on keskeneräistä ja keskinkertaista, 
vapautuu elämään.

REETTA JÄRVENPÄÄ

Jenni Kukkohovi, 18
opiskelija
kasvatustyön 
johtokunnan jäsen 
Limingan seurakunta

Haluan vaikuttaa 
kotiseurakunnassani siihen, 
että nuorten ääni saataisiin 
kuuluviin.

Kymmenen vuoden 
päästä kirkossa kaikki 
saavat nauttia tasa-arvon 
tuomista oikeuksista.

Minulle tärkeä 
raamatunkohta on 1. Kor 13:3–7, "Suurin on rakkaus".

Tärkeintä elämässäni on minulle rakkaat ja 
tärkeät ihmiset.

Esikuvani ovat äitini ja isäni.

Terveiset lukijoille: Älkää pelätkö 
vaikuttaa!

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

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

LUOTTAMUS-

HENKILÖ

Radio Dein (106,9 MHz) vie-
raana on viikolla 5 Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskus-
yhdistyksen uusi pääsih-

teeri Tuomas Hänninen. Millai-
nen mies Tuomas Hänninen on, 
mistä hän unelmoi ja mikä on us-
kossa hänelle omakohtaisesti tär-
keää? Mitä ajatuksia viime viik-
kojen mediamyllytykseen joutu-
minen hänessä nostattaa?

Oululainen Kuru-yhtye 
osallistuu hyväntekeväi-
syysprojektiin, jolla kar-
tutetaan varoja Beninis-

sä sijaitsevan Grand Popon kylän 
koululaisten soitinhankintoihin. 

Syksyllä alkaneen hyvänteke-
väisyyskonserttisarjan idea syntyi 
projektin koordinaattorilla, mu-
siikkikasvatuksen professori Lee-
na Hyvösellä hänen ollessaan sti-
pendiaattina Benissä.

Kuru koostuu oululaisista mu-

Kuru kerää rahaa 
afrikkalaiskoululle

siikin aineenopettajista ja instru-
menttiopettajista, joten yhtyeen 
mukaantulo projektin toteutuk-
seen on luonteva jatkumo asiassa. 
Yhtye aikookin matkustaa Grand 
Popoon tulevana keväänä musi-
soimaan afrikkalaisten muusikoi-
den ja oppilaiden kanssa.

Hyväntekeväisyyskonsertti pi-
detään lauantaina 5. helmikuu-
ta kello 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa Kempeleessä. 
Lippujen hinta on 10 euroa aikui-

silta, lapset pääsevät mukaan il-
maiseksi.

Ohjelmistossa on kappalei-
ta Kurun ensimmäiseltä Jälki-le-
vyltä sekä yhtyeen tekemiä virsi-
sovituksia. Konserteissa kuullaan 
myös vielä julkaisemattomia, suo-
malaisrunoihin sävellettyjä kap-
paleita. 

Seuraavat konsertit järjeste-
tään 6.2. Raahessa, 20.2. Oulussa 
ja 6.3. Muhoksella. (RT)

Tuomas Hänninen 
Viikon vieraana

Muun muassa näihin kysy-
myksiin saadaan vastaus Radio 
Dein Viikon Vieras -ohjelmas-
sa, joka kuullaan viidessä osas-
sa maanantaista perjantaihin 31. 
tammikuuta alkaen kello 15.20. 
Toimittajana on Marja Blomster. 

Sarja uusitaan kokonaisuudes-
saan tiistaina 8. helmikuuta kello 
21.35. Ohjelmat ovat kuultavissa 
myös osoitteessa www.radiodei.fi 

Helmikuussa 2011 tulee kulu-
neeksi 150 vuotta Lars Levi Laes-
tadiuksen kuolemasta. Lestadi-
olaisuus on Radio Dein teemana 
koko helmikuun ajan.(RT)

Tu o m o Ko r t e n i e m i
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Karjasillan kirkon vintil-
lä, pitkän pöydän ääres-
sä, istuu kuusi jännitty-
neen oloista rippikoulu-

laista. Menossa on viimeinen op-
pitunti. Seuraavan kerran ripari-
laiset kohtaavat toisensa konfir-
maatiossa. 

Tällä porukalla aikuisriparilai-
set ovat kokoontuneet kaikkiaan 
kuusi kertaa. Yhdessä on käyty 
läpi niin seurakunnan toimintaa 
kuin evankelisluterilaisen kirkon 
oppeja. Nuorille tuttuja ulkoläk-
syjä on karsittu rankalla kädellä 
– muistaa täytyy vain viisi olen-
naisinta kuten Isä Meidän -ruko-
us ja Kymmenen käskyä.

Puhetta 
uskosta
– Aikuisrippikoulu järjestetään 
Oulussa kahdesti vuodessa. Aikui-
silla on mahdollisuus käydä ripari 
myös yksityisesti kahdenkeskisis-
sä tapaamisissa papin kanssa, rip-
pikoulun vetäjä, seurakuntapasto-
ri Heikki Karppinen kertoo.

”On nämä vähän henkimaailman juttuja”

Aikuisrippikoulussa 
ulkoläksyjä on vain kourallinen

Nuorten rippikoulun suosi-
tuslaajuus on kaikkiaan 80 tun-
tia. Aikuiset selviävät parillakym-
menellä tunnilla. Tässä rippikou-
lussa on osallistujia lähes kaikis-
ta Oulun evankelis-luterilaisista 
seurakunnista. 

– Pääteemoina meillä voisi sa-
noa olleen kolmiyhteisen Juma-
lan kolme eri persoonaa: Isä, Poi-
ka ja Pyhä Henki. Nyt viimeisellä 
kerralla käsittelemme Pyhää Hen-
keä, joka on ehkä se vaikein hah-
mottaa, Karppinen alustaa tule-
vaa oppituntia.

Karppisen ohella rippikoulua 
ovat pitäneet muun muassa Kar-
jasillan seurakunnan diakonia-
työntekijät sekä kanttori. 

– Kyllä tämä on vastannut odo-
tuksia, kaikki kuusi riparilaista 
nyökyttelevät.

– Vaikka välillä asiat ovat to-
della henkimaailman juttuja, yksi 
nuorista miehistä vielä naurahtaa.

Tähän kommenttiin Karppi-
sella on ytimekäs vastine.

– Siksi juuri puhutaan uskosta. 

Käsittelemiämme asioita ei voida 
ehkä koskaan tieteen avulla todis-
taa.

Keskustelut ovat rippikoulun 
parasta antia. Juttua on riittänyt 
niin rippisalaisuuksista, luterilai-
sen kirkon sakramenteista kuin 
Jeesuksen elämän vaiheista.

– Mitä se meille oikeastaan 
enää kuuluu vaikka Jeesus oli-
si ollut naimisissakin, Karppinen 
koululaisineen toteaa pilke silmä-
kulmassa.

Kaisa Huttunen halusi rippikouluun, koska kummiksi ei voi virallisesti ryhtyä ennen konfirmaatiota. Lauri Pallonen puolestaan on luvannut tulevalle vaimolleen kirkkohäät. 

Kummeja, sulhasia 
ja morsiamia
Syyt hakeutua rippikouluun ai-
kuisiällä ovat tässäkin porukassa 
ne yleisimmät, kuten tuleva kum-
mius tai kirkkohäät. 

– Olen aina ajatellut, että vie-
lä joskus menen riparille. Nyt se 
passasi elämäntilanteeseen, ja 
kummiksikin minua vasta pyy-
dettiin, Kaisa Huttunen kertoo 
omasta osallistumisestaan.

Teini-iässä rippikoulu jäi Kai-
salta väliin hyvin yksinkertaises-
ta syystä.

– Silloin oli muka niin paljon 
kaikkea tärkeämpää tekemistä, 
nuori nainen naureskelee.

Lauri Pallonen taas on muka-
na tyttöystävälleen antamansa lu-
pauksen vuoksi.

– Olen menossa naimisiin ja 
tyttöystävä haluaa kirkkohäät, 
hän perustelee.

Laurin rippikoulu on ollut hie-
man erilainen kuin muulla poru-
kalla. Tämä on nimittäin ainoa 
kerta kun hän on mukana yhtei-

Siksi juuri 
puhutaan uskosta. 
Käsittelemiämme 
asioita ei voida ehkä 
koskaan tieteen 
avulla todistaa.

Seurakuntapastori 
Heikki Karppinen

sellä oppitunnilla.
– Tähän saakka kävin riparia 

yksityisesti. Itse asiassa kahdes-
taan papin kanssa keskusteluista 
sai vielä enemmän irti.

Ennen konfirmaatiota konfir-
moitavan on oltava kastettu seu-
rakunnan jäseneksi. Lauri ei ole 
koskaan kuulunut kirkkoon, jo-
ten hänellä on edessään vielä oma 
kastejuhlansa. 

– Messuun, perusjumalan-
palveluksiin ja jopa ehtoolli-
seen olemme jo rippikoululaisten 
kanssa tutustuneet. Pian todiste-
taan myös luterilaiselle kirkolle 
harvinaista aikuiskastetta, Karp-
pinen summaakin tyytyväisenä.

TEKSTI JA KUVAT: ANNI JYRINKI

Seuraava aikuisrippikoulu Oulussa 
järjestetään Luonto ja Raamattu 
-teemalla 6.–8. toukokuuta 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Lisätietoa Tapahtuu-osiosta 
osoitteesta www.elossa.fi. 
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 30.1. kello 9.55–12.00 Oulun 
seurakuntien aluelähetys. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Mes-
sun toimittaa Harri Fagerholm, 
ja häntä avustaa Lauri Kuja-
la. Kanttorina on Laura Kum-
pula. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö, aiheena on Kynt-
tilänpäivä. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa on ai-
heena Yhteisvastuukeräys, jo-
ka käynnistyy 6. helmikuuta. 
Oulun yhteisvastuutoimikun-
nan puheenjohtaja Liisa Rah-
kola kertoo keräyksen teemas-

ta ja toteutuksesta. Häntä haas-
tattelee Heli Lomu.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, 
www.toivonpaiva.fi
Ke 2.2. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululainen Pekka Tuo-
misen kolumni.
To 3.2. klo 15.40 Viisi teesiä kir-
kosta. Oppilaitospastori Kata-
riina Pitkäsen ajatuksia omas-
ta unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 30.1. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö, aiheena on 
Kynttilänpäivä.
Su 30.1. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
ta. Messun toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, ja häntä avustaa Tii-
na Kinnunen. Kanttoreina 
ovat Henna-Mari Sivula ja Eli-
as Niemelä.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 30.1. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaaAri-
Pekka Metso, ja häntä avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttoreina 
ovat Henna-Mari Sivula ja Eli-
as Niemelä.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 30.1. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Seija Helomaa, avustaa 
Juha Maalismaa ja Saija Kivelä, 
kanttorina Marjo Irjala. Mu-
kana lauluryhmä. Seija Helo-
maan lähtösaarna. Seija siirtyy 
Kiimingin seurakunnan palve-
lukseen.

Oulun Vanhan Musii-
kin Festivaali järjestet-
tiin viime vuonna en-
simmäistä kertaa. Uu-

si festivaali löysi heti yleisönsä 
ja myös ajankohta tammi-hel-
mikuun vaihteessa osoittautui 
palautteen perusteella hyväksi 
ajankohdaksi.

Avajaiskonsertissa Oulun tuo-
miokirkossa kuullaan yksi van-
han musiikin ehdottomista hel-
mistä, italialaisen Gregorio Al-
legrin (1582–1652) säveltämä Mi-
serere mei, Deus. 

Teosta sallittiin esitettävän 
alun perin ainoastaan Vatikaanin 
Sikstiiniläiskappelissa hiljaisen 
viikon aamuyön messuissa. Ta-
rinan mukaan neljätoistavuoti-
as W.A. Mozart kirjoitti teoksen 
nuoteiksi virheettömästi kuultu-
aan sen kahdessa aamuyön mes-
sussa saman viikon aikana.

Hieman vajaat neljäsataa vuot-
ta Misereren ensiesitysten jälkeen, 
tämän ihmeellisen mystiikan ym-
päröimän kappaleen esittävät ou-
lulaiset Cappella pro Vocale ja So-
fia Magdalena -lauluyhtyeet.

Tulkintoja  
barokin mestareista
Pääroolissa tulevassa talvifesti-
vaalissa ovat barokin suuret mes-
tarit, Johann Sebastian Bach ja 
Georg Friedrich Händel. 

Herkullinen kattaus on muun 
muassa G.B. Pergolesin Sta-
bat Mater J.S. Bachin sovittama-
na versiona Oulunsalon kirkossa 
maanantai-iltana. Solisteina her-

Miserere avaa Oulun 
vanhan musiikin talvitapahtuman

kistelevät sopraano Virve Karén 
ja altto Sirpa Kurra. 

Eri kokoonpanoilla soitta-
va Oulunsalo Ensemble Sinikka 
Ala-Leppilammen ja Raimo Paa-
son johdolla vastaa festivaalin or-
kesteriosuuksista. 

Cembalo- ja urkumusiik-
ki ovat tulevalla festivaalilla tär-
keässä osassa, ja soittajina taitu-
roivat muun muassa Maija Tynk-
kynen, Dora Petery ja Ismo Hint-
sala. Lisäksi kuullaan viulisti Rei-
jo Tunkkaria, sellisti Riina See-
beckiä, sekä traversotaiteilija 
Pekka Elsilää. 

Päätöskonsertissa vierailevi-
na laulusolisteina loistavat te-
nori Niall Chorell Händel-aa-
rioissaan ja bassobaritoni Olavi 
Hautsalo J.S. Bachin kantaatissa 
Ich habe genug. 

Festivaalin järjestää Oulun 
Seudun Vanha Musiikki ry. Se on 
vuonna 2009 perustettu yhdistys, 
jonka tarkoituksena on ylläpitää 
ja kehittää vanhan musiikin, lä-
hinnä renessanssi- ja barokki-
musiikin, harrastusta ja koulu-
tusta. (RT)

Viisi konserttia

La 29.1. klo 19  Oulun tuomiokirkko: Avajaiskonsertti 

  (mm. Allegri: Miserere ja G.F. Händel: 

  Concerto Grosso op.6)

Su 30.1. klo 15  Oulun tuomiokirkko: Barokin vuoropuhelu 

  (Maija Tynkkynen, cembalo ja urut; 

  Riina Seebeck, sello)

Ma 31.1. klo 19  Oulunsalon kirkko: Bach-Pergolesi: Stabat Mater 

  (solisit Virve Karén ja Sirpa Kurra)

To 3.2. klo 19  OAMK:n urkusali: Matka Pohjois-Saksaan 

  (Ismo Hintsala, Porthan-barokkiurut)

Pe 4.2. klo 19  Oulun tuomiokirkko: Päätöskonsertti 

  (G.F. Händel, J.S.Bach. Solistit Niall Chorell ja 

  Olavi Hautsalo)

Kristillinen Medialiitto luo-
vutti Vuoden kristillinen 
mediateko -tunnustuksen 
viime tiistaina kansan-

edustaja Päivi Räsäselle. Valin-
nan teki toimittaja ja pappi Freija 
Özcan. Tunnustus annettiin vii-
me syksynä Ajankohtainen kak-
konen -ohjelman jälkeen synty-
neen mediakeskustelun herättä-
misestä.

Luonteeltaan ekumeeninen 
tunnustus myönnetään kristit-
tyjen ykseyden ekumeenisen ru-
kousviikon päätöspäivänä. Kris-
tillisen Medialiiton taustavoimiin 
kuuluvan Suomen ekumeenisen 
neuvoston (SEN) johtajat koki-
vat, ettei valinta palvele kristitty-
jen ykseyttä. 

Neuvoston pääsihteeri, 
Heikki Huttunen kommentoi 
Kotimaa24:lle, että SEN pysyy 
periaatteellisesti palkinnon taka-
na, mutta siitä käydään keskuste-
lua, jatkaako neuvosto palkinnon 
taustavoimissa. 

SEN paheksuu 
Räsäsen palkitsemista

Neuvoston hallituksen pu-
heenjohtaja, Helsingin katolisen 
hiippakunnan piispa, Teemu Sip-
po kertoi Kotimaa24:lle, että asi-
asta keskustellaan varmasti seu-
raavassa hallituksen kokouksessa.

Freija Özcan perusteli valin-
taansa sillä, että syksyinen kes-
kustelu pakotti lähes jokaisen 
suomalaisen miettimään omaa 
suhdettaan ihmiseen, itseensä, 
kristinuskoon ja Jumalaan. 

– Sellaista ei yksikään kristilli-
nen yhteisö ole aikoihin saanut ai-
kaan maassamme. Siksi, ottamat-
ta mitään kantaa itse keskustelus-
sa esitettyihin näkemyksiin, kes-
kustelun synnyttäminen on tun-
nustuksen arvoinen teko. 

Kristillinen mediateko -pal-
kinnon aikaisempia saajia ovat ol-
leet kehityspäällikkö Ilkka Kaste-
pohja, elokuvaohjaaja Klaus Hä-
rö, Metallimessu, Ristin Voitto 
-lehti ja Maata näkyvissä -festarit. 

ELSI SALOVAARA
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Sanan 
aika

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa.

      Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut,

      jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen.

Jotkut heistä nousivat laivoihin

ja hankkivat elantonsa aavoilla merillä.

      He näkivät Herran teot,

      syvyyksien ihmeet, hänen suuret tekonsa.

Herra käski, ja nousi myrskytuuli,

meri aaltoili rajusti.

      He nousivat korkeuksiin, 

vaipuivat syvyyksiin,

      hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui.

He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet,

heidän taidoistaan ei ollut apua.

      Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa,

      ja Herra auttoi heidät ahdingosta.

Hän tyynnytti tuulen,

ja aallot hiljenivät.

      He riemuitsivat, kun myrsky laantui

      ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan.

Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,

ylistäkööt ihmeellisiä tekoja,

jotka hän on ihmisille tehnyt!

”Tule”, sanoi Jeesus. Pietarin askel veden pinnalla oli niin varma, kun on vain sen, joka 
katsoo silmiin itseään Kristusta. Varmoja ensiaskelia näkyy siellä, missä joku on saanut 
juuri löytää kaikkien elämän aaveiden ja myrskyjen keskellä Kristuksen, saanut koh-
data Hänen katseensa. Kaikki on selkeää ja varmaa, ja Kristuksessa on kaikki, kunnes 
maailma ympärillä iskee tajuntaan.

Tuuli puree poskesta, repii hiuksista. Aalto iskee viiltävästi jalkoja vasten. Kylmyys 
hyökkää yhtäkkiä joka puolelta tönien ja kuristaen. Pimeys painaa maahan. Mihin kat-
sot? Hätäillen tuuleen, aaltoihin, jalkoihisi, jotka vajoavat pinnan alle. Katsot hahmotto-
maan pimeyteen, veneeseen, tovereihisi, jotka tuijottavat perääsi ymmärtämättä, mihin 
lähdit tai miksi.

Huomaat katseesi karanneen Kristuksen silmistä. Huomaat kulkemisesi muuttu-
neen vajoamiseksi. Nostat katseen sinne jonnekin, mistä sinua vastaan loistaa kaaok-
sen keskellä epätodellisen tuntuinen lämpö, ja parahdat: "Herra, pelasta minut!" Läm-
pöinen käsi tarttuu käteesi ja vetää sinut turvaan. Olet kuin uitettu koira. Olet nöyrä, 
ainakin hetken. Kanssasi on Hän, jonka silmissä on rakkaus, kaikkia räpiköintejäsi 
suurempi. Tiedät, että et kestä, että katseesi määränpäästä herpautuu ja pian taas kah-
laat jossain toisenlaisessa rapakossa. Silti olet varma, että rakastava katse seuraa aske-
leitasi ja kutsuu jatkuvasti nostamaan katseen ylöspäin, kohti Kristuksen silmissä siin-
tävää määränpäätä, Taivasta.

Luottaessasi elämäsi Luojaan sinut täyttää ilo. Tiesi on Luojasi tiedossa. Sinun ei 
tarvitse pelätä. Katumuksesi saat tuoda ja aloittaa alusta, ottaa askeleesi vapaana. Isän 
hellä katse seuraa kulkijaa.

SEIJA HELOMAA
Kempeleen seurakuntapastori

Ps. 107:1–2, 23–31 

Katse

Päivän psalmi 
Ps. 107:1–2, 23–31 

1. lukukappale 
Job 38:1–4, 8–11, 16–18  

2. lukukappale 
2. Tim. 1:7–10 
Evankeliumi 

Matt. 14:22–33 
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Matt. 14:22–33 
Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen 

ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa 

kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat 

lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen 

yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. 

Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja 

ponnisteli aallokossa vastatuuleen.

Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli 

opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun 

he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, 

he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he 

luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa 

Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, 

minä tässä olen. Älkää pelätkö." Silloin Pietari 

sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske 

minun tulla luoksesi vettä pitkin." "Tule!" sanoi 

Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä 

pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, 

miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. 

"Herra, pelasta minut!" hän huusi. Jeesus 

ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: 

"Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?"

Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli 

tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, 

polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä 

olet todella Jumalan Poika."
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Etiopian luterilainen 
Mekane Yesus -kirkon 
kasvua on kuvattu 
räjähdysmäiseksi. 
Etiopiassa lähetystyössä 
ollut Pirjo Lehtiniemi näki 
omin silmin, ettei kirkko 
kasva strategioiden avulla 
vaan Jumalan ihmeestä. 

Etiopian luterilaisissa kirkois-
sa rukoillaan Suomen kir-
kon puolesta. Pohjoisen kir-
kon jäsenkato ihmetyttää.

– Siellä tiedetään, että meidän 
kirkkomme ovat jumalanpalve-
luksissa puolityhjiä, oululainen 
Pirjo Lehtiniemi sanoo. Lehti-
niemi työskenteli Etiopiassa Me-
kane Yesus -kirkon palveluksessa 
terveydenhoitajana 1980-luvun 
alusta viime kevääseen saakka.

Mekane Yesus -kirkon sano-
taan olevan maailman nopeim-
min kasvava luterilainen kirk-
ko. Lehtiniemi näki tuon kas-
vuihmeen läheltä lähes 30 vuo-
den ajan. 

– Jäsenet lisääntyivät joka 
vuosi. Se oli mahtavaa katselta-
vaa. Kaikki näytti niin helpolta, 
vaikka ihmisiä tuli kirkkoon ko-

Ylpeänä kirkosta
ko ajan lisää, hän muistelee yhä 
hämmentyneenä.

Kasvu tuhansista 
miljooniin
Kun Pirjo Lehtiniemi lähti vuon-
na 1982 Etiopiaan, hän työsken-
teli aluksi kolmisen vuotta Keski-
Etiopiassa täysin puskassa, tiet-
tömien taipaleiden takana ilman 
sähköä ja vettä. Läheisessä Hosai-
nan kaupungissa hän pääsi käy-
mään kelien salliessa.

Lehtiniemen aloittaessa työt 
Hosainassa oli yksi kirkko ja pap-
pi. Nyt kaupungissa on viisi kirk-
koa, useita pappeja, evankelistoja 
ja ”mielettömästi” vapaaehtoisia, 
kuten Lehtiniemi kuvailee.

Koko Mekane Yesus -kirkon jä-
senmäärä ehti 30 vuoden aikana 
moninkertaistua. 

– Kun aloitin, kirkkoon kuu-
lui noin 500 000 jäsentä. Nyt hei-
tä on yli viisi miljoonaa, Lehtinie-
mi kertoo.

Hän näki monet kerrat, miten 
kirkon pihamaalla oli väkeä lähes 
yhtä paljon kuin sisällä kirkossa. 
Kun kirkossa loppui penkit kes-
ken, seurakunta perusti penkki-
keräyksen, jonka tuotolla hankit-
tiin lisää istumapaikkoja. Lehti-
niemi tunsi silloin, että oli hienoa 

rakentaa yhdessä kirkkoa.
Kirkkorakennuksen puuttues-

sa seurakuntalaiset kokoontuivat 
puiden alla ja ihmisten kodeissa.

Kasvun taustalla 
laajoja herätyksiä
Lehtiniemi ei väitä, että Mekane 
Yesus -kirkossa tiedettäisiin suo-
malaisia jumalanpalveluksen uu-
distajia paremmin, miten väki-
määrä saataisiin nousuun Suo-
men kirkossa.

Sen hän toteaa kuitenkin, ettei 
etiopialaisen sisarkirkon kasvu 
selity strategioilla, eikä se alkanut 
kokouspäätöksen seurauksena.

Kirkon kasvun takana on Ju-
malan tuulet, hengellinen herätys, 
Lehtiniemi sanoo.

– Etiopian kirkoissa rukoil-
laan herätystä ja evankelioidaan 
voimakkaasti uusien ihmisten ta-
voittamiseksi. 

– Mekane Yesus -kirkon valta-
va laajentuminen on ihme, Juma-
lan ihme. Kirkossa on nykyisin 
paljon karismaattisuutta, mutta ei 
siellä sen pyhempiä olla kuin tääl-
läkään, Lehtiniemi kertoo.

Lehtiniemen mukaan että Me-
kane Yesus -kirkon puhujat, niin 
papit kuin muutkin saarnaajat, 
laittoivat persoonansa peliin, jot-
ta Sana löytäisi perille. 

Opetus 
kansankielellä
Pirjo Lehtiniemen tapaa usein 
Karjasillan kirkossa. Hän ei kui-
tenkaan istu jumalanpalveluksis-
sa arvostelemassa miten tuon ja 
tuonkin asian voisi tehdä toisin.

Kokenut lähetystyöntekijä toteaa 
pikemminkin, että Etiopia on Etio-
pia ja Suomi pysyy Suomena. Kah-
den perin erilaisen kulttuurin ver-
taaminen keskenään on vaikeaa. 

Silti Lehtiniemi rohkenee eh-
dottaa, että jumalanpalveluk-
semme olisivat Etiopian malliin 
vähemmän steriilejä ja enemmän 
kansanomaisia. 

Kun luterilainen kirkko pe-
rustettiin Etiopiaan 1959, se läh-
ti kasvamaan, koska tilaisuuksissa 

puhuttiin kieltä, jota etiopialaiset 
ymmärsivät. Kansakielellä tapah-
tunut opetus meni perille.

Kotikaupungissaan Lehtinie-
mi tuskailee, kun kirkossa käy-
tetään välillä liiaksi termejä, jot-
ka eivät aukene tavalliselle kirk-
kovieraalle. 

– Tietävätkö kaikki, mitä tar-
koittaa eskatologia? hän puuskah-
taa ja perää jumalan palveluksiin 
arkikieltä.

Aamenet 
kesken saarnan
Lehtiniemi haluaisi kasvattaa 
suomalaisten sietokykyä, jotta ke-
nellekään ei syntyisi tunnetta, et-
tä jumalanpalveluksissa on vain 
yksi oikea tapa olla.

– Meillä pitää osata käyttäytyä 
kirkossa, hän toteaa.

Etiopiasta hän muistaa, kuin-
ka kirkkoväki saattoi huutaa kes-
ken messua ”aamen”, kun saar-
naaja sanoi jonkin asian erityisen 
hyvin.

Saisiko meilläkin tehdä niin?
Etiopian kirkon eläväisyydestä 

kertoo sekin, että jumalanpalve-
luksen jälkeen osa seurakuntalai-
sista lähti kirkosta koteihin rukoi-
lemaan sairaiden puolesta. 

Suomessa sairaiden puoles-
ta rukoillaan jumalanpalvelusten 
yhteisissä esirukouksissa.

Jumalanpalvelus 
onnistuu ilman pappejakin
Etiopialaisille on kunnia-asia teh-
dä työtä oman kirkon hyväksi. He 
haluavat palvella omaa seurakun-
taansa. 

Vaikka köyhyys on maas-
sa suuri ongelma, seurakunta-
laiset ovat halukkaita tukemaan 
pappien palkkausta ja kirkkojen 
kunnostamista. Köyhinkin antaa 
oman kymmenyksensä kirkolle.

Kirkkoon liittyvät uudet jä-
senet saavat kristillistä opetusta. 
Heidät sitoututetaan välittömäs-
ti kirkon toimintaan. Etiopialai-
set ovat innoissaan kirkon jäse-
nyydestä. He puhuvat avoimesti 
uskostaan. 

Pääkaupungin Addis Abeban kirkko on hieno, mutta osa Mekane Yesus -kirkon pyhäköistä on 
savimajoja. 

Etiopia

• Etiopia on Afrikan vanhimpia valtioita. Sillä ei ole 

siirtomaataustaa.

• Väkiluku n. 82 miljoonaa

• Kristittyjä 60,8 %, muslimeja 32,8 %, perinteisiä uskontoja 

4,6 %, muita 1,8 %. 

• Etiopian suurin kirkko on Etiopian ortodoksinen kirkko

• Bruttokansantuote 160 dollaria asukasta kohden

• Alle dollarilla päivässä elävien osuus koko väestöstä 23 %

• Aikuisten lukutaito 35,9 %

• Odotettavissa oleva elinikä: 51,8 vuotta

Lähde: www.mission.fi
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Kirkko järjestää kursseja niil-
le, jotka toimivat johtavissa teh-
tävissä saarnaajina, evankelistoi-
na tai luottamushenkilöinä. Kurs-
seilla opiskellaan niin teologiaa 
kuin taloushallintoa ja johtamis-
ta mutta myös konfliktien ratko-
misen taitoja. 

Vaikka vapaaehtoisten ope-
tusta on paljon, vuosi sitten noin 
puolet Mekane Yesus -kirkon seu-
rakunnista tai saarnapaikoista oli 
ilman saarnaajia. 

Kuitenkin kirkoissa järjestet-
tiin jumalanpalvelus joka sun-
nuntai.

Iloa ja naurua 
kirkkoon
Lehtiniemi toivoo, että jumalan-
palveluksista kyettäisiin Suomes-
sa tekemään aikaisempaa yhtei-
söllisempiä. 

– Se tarkoittaa, että itkisimme 
reilusti itkevien kanssa ja iloitsi-
simme iloitsevien kanssa. Olisim-
me kiinnostuneita toisistamme. 
Suomessa yksinäisyys voi kalvaa 
kirkossakin.

Lehtiniemi muistaa hämmäs-
telleensä Etiopiassa sitä, ettei uu-
den kirkon rakentaminen tarkoit-
tanut väen vähentymistä toisista 
kirkosta.

– Uusi kirkko tavoitti uudet ih-
miset, mutta kaikki kirkot pysyi-
vät yhä täysinä.

Lehtiniemi kummasteli usein 
etiopialaisten taitoa tiivistää kir-
kossa istumista niin, että penkil-
le sopi kerta kerran jälkeen uusi 
tulija. 

– Me suomalaiset emme edes 
pysty istumaan niin tiiviisti, sillä 
tarvitsemme ympärillemme tilaa.   

Mekane Yesus -kirkko tekee 
aktiivista lähetystyötä. Lähetys-
työn totuttu suunta, pohjoisesta 
etelään on vaihtunut. Etiopialai-
set tekevät lähetystyötä Aasiassa ja 
joissakin Afrikan maissa, alueilla, 
joihin länsimaisten lähetysjärjes-
töjen työntekijöiden pääseminen 
on vaikeaa. 

Etiopialaiset eivät halua pitää 
evankeliumia omana tietonaan.

RIITTA HIRVONEN

Pääkaupungin Addis Abeban kirkko on hieno, mutta osa Mekane Yesus -kirkon pyhäköistä on 
savimajoja. 

Oululainen Pirjo Lehtiniemi on 
työskennellyt lähes 30 vuotta 
Etiopiassa, mutta ei lähde enää 
uudelle työkaudelle. Nyt on 
rauhallisempien vuosien aika. 

Addis Abeba

Hossana

ETIOPIA

SOMALIA

KENIA

SUDAN

ERITREA

DJIBOUTI

Etiopia

• Etiopia on Afrikan vanhimpia valtioita. Sillä ei ole 

siirtomaataustaa.

• Väkiluku n. 82 miljoonaa

• Kristittyjä 60,8 %, muslimeja 32,8 %, perinteisiä uskontoja 

4,6 %, muita 1,8 %. 

• Etiopian suurin kirkko on Etiopian ortodoksinen kirkko

• Bruttokansantuote 160 dollaria asukasta kohden

• Alle dollarilla päivässä elävien osuus koko väestöstä 23 %

• Aikuisten lukutaito 35,9 %

• Odotettavissa oleva elinikä: 51,8 vuotta

Lähde: www.mission.fi

Pirjo Lehtiniemen seinällä oleva sarjakuva kertoo Saban kuningatteren vierailusta kuningas Salomonin luona. Etiopialaiset uskovat, että he ovat sukua kuningas Salomonille. 

K i r s i  E l o / Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Tiina Kinnu-
nen ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi ja Radio Pooki.
Messu su 30.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Risto Räihä ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 30.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Olavi Rimpiläinen.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 27.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo.
Messu su 30.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Satu 
Saarinen, Mari Flink ja Han-
na Tokola, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
Messu su 30.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Juha Vä-
häkangas ja Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 30.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, saar-
naa teologian ylioppilas An-
ja Matkaselkä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 30.1. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Elina Seppä-
nen, kanttorina Riitta Piippo. 
Soitinryhmä.
Messu su 30.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, saarnaa 
teologian ylioppilas Päivi Re-
po, avustaa Atte Kääriäinen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Kiiminki
Messu su 30.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, saarnaa rovasti Pekka Jo-
kiranta Lähetysyhdistys Kyl-
väjästä, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Jäälin messu su 30.1. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
saarnaa rovasti Pekka Joki-
ranta Lähetysyhdistys Kylvä-
jästä, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Kahvitarjoilu.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Lumijoki 
Messu Su 30.1. klo 10 seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 30.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Juhani Seppä-
nen, kanttorina Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10 kirkossa, Vesa Ää-
relä, kanttorina Sari Wallin
Hiljaisuuden messu su 30.1. 
klo 12 kirkossa, Minna Salmi, 
kanttorina Sari Wallin Gos-
pelryhmä.

Siikalatva
KESTILÄ
Rippikoulusunnuntai. Mes-
su su 30.1. klo 12 Piippolan 
kirkossa. Linja-autokuljetus 
Piippolaan. Lähtö klo 11.15 
kirkon parkkipaikalta.

PIIPPOLA
Messu su 30.1. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustajina Mer-
ja Jyrkkä, Sirkku Palola, Saila 
Karppinen ja Tanja Helenius. 
Kanttoreina Veijo Kinnunen, 
Arja Leinonen ja Unto Määt-
tä. Rippikoulusunnuntai, jo-
hon osallistuvat kaikki vuo-
den 2011 rippikoululaiset. 
Jumalanpalveluksessa siuna-
taan tehtäviin isoset. Juma-
lanpalveluksen jälkeen juh-
lakahvit isosille ja heidän lä-
heisilleen seurakuntatalolla.

PULKKILA
Rippikoulusunnuntai. Mes-
su su 30.1. klo 12 Piippolan 
kirkossa. Linja-autokuljetus 
Piippolaan. Lähtö klo 11.30 
kirkon parkkipaikalta.

PyHÄNTÄ 
Rippikoulusunnuntai. Messu 
su 30.1. klo 12 Piippolan kir-
kossa. Linja-autokuljetus Piip-
polaan. Lähtö klo 11.30 kir-
kon parkkipaikalta.

RANTSILA
Rippikoulusunnuntai. Mes-
su su 30.1. klo 12 Piippolan 
kirkossa. Linja-autokuljetus 
Piippolaan. Lähtö klo 11 kir-
kon parkkipaikalta.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen,  
kanttorina Heikki Lumiaho.
Messu su 30.1. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Tuiran seurakunta
Messu su 30.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Laura Kum-
pula. Radiointi Radio Dei. 
Messu su 30.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa teol. yo Pertti Keinänen, 
kanttorina Riitta Ojala.
Messu su 30.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Merja 
Oksman, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran Kirkon Nais-
kuoro. Pyhä Tuomas 1- ja Py-
hä Tuomas 2 -rippikoululaiset 
mukana messussa.
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa teol. yo Pert-
ti Keinänen, kanttorina Riit-
ta Ojala.
Iltamessu su 30.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa teol.yo Mi-
ka Pouke, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki, laulu. Merja 
Oksman.
Viikkomessu ke 2.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 30.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa teo-
logiharjoittelija Ulla Nyyssö-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Musiikissa avustaa 
Annukka Asikainen, huilu.

yLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10 Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

yLI-II
Messu su 30.1. klo 12 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 10. Toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas 
Perhemessu su 30.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Sami Puo-
litaival, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Seurakunnan lapsikuo-
ro. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä seurakunnan uusien 
luottamushenkilöiden tehtä-
vään siunaaminen. Haukipu-
taan Veikkojen 80-vuotisjuh-
lapyhä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
30.1. klo 16 Kellon seurakun-
takodilla. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Else Pii-
lonen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Perjantaikuoro tarjo-
aa kirkkokahvit.

Kempele 
Messu su 30.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Juha Maalismaa ja 
Saija Kivelä, kanttorina Mar-
jo Irjala. Mukana lauluryhmä. 
Seija Helomaan lähtösaarna. 
Seija siirtyy Kiimingin seura-
kunnan palvelukseen.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Rukous
Herra Jumala, kaikkivaltias Isä.

Me kiitämme sinua siitä,

että et jätä meitä yksin.

Sinä tunnet pelkomme ja ahdistuksemme.

Auta meitä hädässämme.

Vahvista ruumistamme ja sieluamme.

Tee meidät sisäisesti lujiksi

kestämään osaksemme tulevat

vastoinkäymiset ja koettelemukset.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Karjasillan kirkko edustaa uuden ajan kirkkoarkkitehtuuria. Se on valmistunut vuonna 1963. 
Betonista ja tiilestä rakennetun kirkon on suunnitellut arkkitehti Kalevi Lankinen.El
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Messu vaihtaa viihteelle sun-
nuntaina 6. helmikuuta 
kello 18 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Silloin nautis-

kellaan popmessusta, eli ehtoollisju-
malanpalveluksesta, jossa virret on 
sovitettu pop-musiikin tyyliin. Vir-
sien lisäksi seurakunta pääsee laula-
maan aikamme heleimpiä pop-kap-
paleita. 

Popmessussa heitetään romukop-
paan ajatus, jonka mukaan viihde on 
pelkkää unelmahöttöä. Messuun tul-
laan viihtymään ja pohtimaan omaa 
elämää ja maailmaa realistisesti ja it-
senäisesti.

Hitaasti mutta varmasti kirkon 
väki alkaa myöntää, että viihde ei ole 
syntiä. Taiteen ja viihteen raja on ka-
toamassa – myös kirkossa. Musiikin 
lajit ja tyylit sekoittuvat ja yhdistyvät. 
Virsikin voi ihan oikeasti viihdyttä-
vä vielä 2000-luvulla – vai voiko? Sii-
tä voi tulla ottamaan selvää Pyhän 
Luukkaan kappelin popmessuun.

Pop-tyyli heijastuu messun kaik-

kiin osiin. Tilaa tehdään tietoisesti 
ja tosissaan unelmille, leikille ja ke-
veydelle. Nuorten ja nuorten aikuis-
ten urbaani elämäntapa ja arvomaa-
ilma otetaan todesta, moralisoimatta, 
syyllistämättä, väheksymättä. Tunnin 
kestävään popmessuun ei ole ikärajaa, 
vaan kaikki popparit vauvasta vaariin 
ovat tervetulleita. 

Musiikista vastaa messubändi H. 
Mustakallion johdolla: A. Tirkkonen 
(rummut), I. Tötterström (basso), V. 
Sulkala (kitara), E. Jauhiainen (kos-
kettimet), L. Tähtinen (viulu ja laulu), 
M. Tyyvi (laulu), H. Pesonen (ääni). 
Popmessun valosuunnittelusta vastaa 
T. Piipponen. Menossa ovat mukana 
myös nuorisopastori H. Paalanne & 
kumppanit.

Popviikonlopun Pyhän Luukkaan 
kappelissa aloittaa lauantaina 5. hel-
mikuuta kello 19 KappeLive -konsert-
ti, jossa esiintyy kitaran kanssa Ma-
ke Perttilä.

PÄIVI JUSSILA

Messu on pop

Hartauselämä

Oulun 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. 
Raamattukurssi pe 28.1. klo 
18, Heinätorin seurakuntata-
lo. Viikonloppukurssi Efeso-
laiskirjeestä 28.–30.1. Muka-
na Samuel Korhonen ja Alek-
si Kuokkanen. Kurssin yhtey-
dessä messu su 30.1. klo 17, 
jonka toimittaa Olavi Rimpi-
läinen. Ks. www.sley.fi/pieni-
suuriraamattukurssi.
Sana Elää pe 28.1. klo 18, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Aamupiiri la 29.1. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 30.1. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Pekka Tervo ja Jorma 
Kiviranta.
Raamattupiiri ke 2.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 2.2. 
klo 18, Vanha pappila. Ilkka 
Tornberg.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
2.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Torstain raamattupiiri to 
3.2. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri to 3.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 3.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Risto Räihä ja Jyr-
ki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 27.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 28.1. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.2. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
Raamattupiiri ke 2.2. klo 11, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
2.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Mitä kysymyksiä Raama-
tusta haluan jakaa, mistä asi-
oista kaipaan keskustelua? 
Minkälaisia näkökulmia sa-
maan tekstiin löytyy kun si-
tä lukee yhdessä? 
Raamattupiiri to 3.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri to 
3.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 3.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 27.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous su 30.1. klo 15, Tuiran 
kirkko, seurakuntasali. Herät-
täjä-Yhdistyksen Tuiran pai-
kallisosaston Siioninvirsiseu-
rat ja vuosikokous.

Miestenpiiri ti 1.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tauno Tam-
pio alustaa aiheesta Rukous 
ja sana, Jumalan kohtaamis-
paikka.
Raamattupiiri ti 1.2. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 3.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
3.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.2. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 16.2. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Pateniemen seurat to 17.2. 
klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Seuroissa puhuvat Tui-
ran seurakunnan kappalai-
set Harri Fagerholm ja Ju-
ha Valppu. Kanttorina toi-
mii Heikki Jämsä. Paikal-
la ovat myös diakoniatyön-
tekijät Heli Mattila ja Sa-
mi Riipinen. Linja-autokulje-
tus on osallistujille ilmainen 
ja se kulkee seuraavan reitin 
kautta: 11.45 Pyhän Luuk-
kaan kappeli 11.50 Hiiden-
tien päätepysäkki, ajaa Järvi-
tietä 12.00 Koskelan palvelu-
keskus 12.10 Alppila, Kaarna-
tien pysäkki 12.15 Tuiran kirk-
ko 12.20 Kangastien palvelu-
keskus 12.30 Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki 12.35 Ra-
jakylän seurakuntakoti 12.40 
Palokan palvelukesku, Pate-
niemen kirkko. Kotiin lähtö 
noin klo 15.30. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ke 2.2. klo 19, Oulujo-
en kirkko.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsi-illat ti 1.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Suo-
malaisia virsiä 1800-luvulta, 
Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
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 18–20, Kastellin 
kirkko. Håkan Nesser: Caram-
bole ja Louise Penny: Naivis-
tin kuolema TAI Kylmän kos-
ketus.

Tuiran seurakunta
Vanhojen koululaulujen il-
tapäivä su 30.1. klo 15, Pate-
niemen kirkko. Tilaisuudessa 
lauletaan vanhoja koululau-
luja. Juontajana pastori Juha 
Tahkokorpi, musiikista vas-
taavat kanttorit Laura Kum-
pula ja Lauri-Kalle Kallun-
ki. Herukan koulun musiikki-
luokkalaisia laulaa Kaisu Koi-
vurovan johdolla talviaiheisia 

vanhoja koululauluja. Kahvi-
tarjoilu 2 €, järjestää Patelan 
Martat ry. 

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen 
sisältää puuroa, leipää, kah-
via ja teetä. Aamiainen on 
kaikille avoin yhdessäolon 
hetki. 
Palvelupiiri ma 31.1. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Diakonia-
ryhmä sinulle, joka haluat 
toimia vapaaehtoisena Kar-
jasilta-Kaukovainio-alueella.
ystävän kammari ti 1.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. Va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodilla. Tervetuloa syö-
mään herkullista kotiruokaa. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen p. 040 5747 149.
Pateniemen Palokan palve-
lukeskuksen eläkeläisten 
kerho to 27.1. klo 13.30, Palo-
kan palvelukeskus . Tervetu-
loa vuoden ensimäiseen Pa-
lokan eläkeläisten kerhoon. 
Lisätietoja Diakoni Heli Mat-
tilalta, p. 040 5747 145.
Juttutupa ma 31.1. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 31.1. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Lisätietoja diakonissa 
Eeva-Marja Laitiselta p. 040 
5157 267.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri pe 
18.2. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 27.1. klo 12, Vilppu ja Syl-
vi Tuohinolla, Louhelantie 2.
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
yli-Iin seurakuntapiirin dia-
konian ajanvaraus taloudel-
lisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. (08) 5313 519.
Diakonian ajanvaraus yli-
Iiläisille maanantaisin klo 
9–11, Myllyojan seurakunta-
talo.

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
Liikuntavammaisten kerho 
pe 28.1. klo 13–14.30, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Mukana 
Päivi ja Anna-Maija. Aiheena 
uusi vuosi.

kehitysvammaiset:
Perhepiiri to 27.1. klo 12, Ca-
ritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen 
lapsi.

Porinapiiri ti 1.2. klo 13.15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 1.2. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Nuorten aikuisten ilta ke 
2.2. klo 17, Öbergin talo, Py-
säkki. 

kuulovammaiset:
Lähetyspiiri ma 31.1. klo 14, 
Tuiran kirkko, seurakuntasali. 
Aabrahamin poppoo, kuulo-
vammaisten päiväpiiri ti 1.2. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. 
Kokoonnumme uusissa tilois-
sa, diakoniakeskuksessa, os. 
Taka-Lyötynkatu 4, 2. kerros.
Ehtoolliskirkko to 3.2. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 3.2. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 28.1. klo 
13. Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2.kerros.
Tavoiteryhmä ma 31.1. klo 
14.30. Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2.kerros.
Työttömien ruokailu ke 2.2. 
klo 11.–13, Öbergin talo.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioi-
ta, liinavaatteita, koruja, kir-
joja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä, korjataan pyöriä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia ote-
taan vastaan p. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 28.1. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Pyhä yhteinen seura-
kunta, utopiaako? Ulla Mä-
kinen.
Ompelutalkoot to 3.2. klo 
12–18, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Tule ompelemaan 
suoraa saumaa lähetystyön 

hyväksi. Halutessasi voit ot-
taa oman koneen mukaan. 
Talkoilla ommellaan lasten 
pääsiäisvaellukselle uusia ku-
lissikankaita. Lisätietoja Tar-
ja Oja-Viirret p. 040 5747 172.
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tuoreita leivonnaisia, kotite-
koisia hilloja ja mehuja, käsi-
töitä, arpoja yms. Tuotto Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien lä-
hetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta. Tervetu-
loa ostoksille, lahjoittajak-
si ja mukaan vapaaehtoistoi-
mintaan!

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 27.1. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.
Lähetyspiiri to 3.2. klo 14, 
Vanha pappila. Matti Pikka-
rainen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 1.2. klo 17.30, 

enot Oulussa 27.1.–3.2.2011
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Luentosarja 
herännäisyydestä 
Oulun seudulla
Keväällä 2011 järjestetään yhteistyössä Oulu-Opiston 
kanssa luentosarja herännäisyydestä Oulun seudulla. 
Luennot ovat maksuttomia.
 
Sunnuntai 13. helmikuuta: 
Siionin virsissä kuuluvat 
herännäisyyden sydänäänet 
(Siionin virsien juhlasunnuntai)
Luennoitsija: Markku Kilpiö
Paikka: Tuomiokirkko
Aika: klo 13 
 
Tiistai 1. maaliskuuta: 
Seppä Jaakko Högmanin perintö
Luennoitsija: Toivo Hyyryläinen
Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1
Aika: klo 18 
 
Tiistai 5. huhtikuuta: 
Koskimies – ensimmäinen körttiläinen 
Oulun piispanistuimella
Luennoitsija: Olavi Rimpiläinen
Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1
Aika: klo 18 
 
Tiistai 3. toukokuuta: 
Oulun seudun herännäisyys ja Hengellinen 
Kuukauslehti
Luennoitsija: Niilo Pesonen
Paikka: Oulu-Opisto, Suvantokatu 1
Aika: klo 18

Vanhoja koululauluja 
Pateniemessä

enot Oulussa 27.1.–3.2.2011

Kaukovainion kappeli. Nimik-
kolähettien terveisiä Afrikas-
ta ja Aasiasta.

Tuiran seurakunta
Miniseurat ma 31.1. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puhujana Raili Kemppai-
nen Kansanlähetyksestä
Lähetyspiiri ma 31.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
31.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävän kamari.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 31.1. klo 18.30, Oulujoen 
kirkon sakasti. Tuo oma Raa-
mattu ja muki mukanasi.

yLIKIIMINKI
Lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 28.1. klo 11–14, Piis-
pankamari, entisellä kunnan-
talolla. Kupponen kahvia ja 
jotain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväksi 
voi myös valmistaa ja lahjoit-
taa myyntiin eri artikkeleita. 

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki päiväkerhot ja per-
hekerhot löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ovat tervetul-
leita kaikki yli 4-vuotiaat. Tä-
tä pienemmmille toivomme 
mukaan omaa saattajaa. Py-

häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 30.1. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana kerho-
huoneessa. 
Pyhäkoulu su 30.1. klo 10–
11, Karjasillan kirkko. Juma-
lanpalveluksen aikana kerho-
huoneessa. 
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12–13, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 31.1. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan kymmenen 
1.–3.-luokkalaista.

Tuiran seurakunta
Trillimuskari Sisarusryhmä 
torstaisin klo 17–17.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Trilli-
muskarin sisarusryhmä, vau-
voista leikki-ikäisiin vanhem-
man kanssa
Trillimuskari Viikarit 
4–6-vuotiaille torstaisin klo 
17.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tiedustelu kanttori Riit-
ta Ojala p. 040 5747 086.
Trillimuskari Vauvat ja taa-
perot n. 5 kk–1-v. pe 28.1. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ryhmässä lapsi vanhem-
man tai muun aikuisen kans-
sa. Tiedustelut kanttori Riitta 
Ojala p. 040 5747 086.

Pyhäkoulu la 29.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Lisätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Pyhä-
koulu isoille ja pienille juma-
lanpalveluksen yhteydessä. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 30.1. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunnseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 27.1. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Kutsumme kaikkia 
Karjasillan ja Tuomiokirkko-
seurakunnan wanhoja isosia 
omaan olohuoneeseen kak-
si kertaa kuukaudessa tors-
tai-iltaisin. Olohuone sijait-
see joko Kastellin kirkon pap-
pilassa tai Heinätorin seura-
kuntakodilla. Olohuoneen 
sisustuksesta päätätte itse! 
Lämpimästi tervetuloa juuri 
sellaisena kuin olet. Lisätie-
toja Jenniltä p. 044 3161 452. 
Nuortenilta ke 2.2. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa viettämään nuor-
teniltaa yhdessä olon, hiljen-
tymisen ja pienen purtavan 

äärellä. Lisätietoja Hannalta 
p. 040 5747 147.

Nuoret aikuiset
Changemaker-ilta to 27.1. 
klo 18–20, Elohuone. Kevään 
ensimmäinen ilta.
Aalef-ilta su 30.1. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Aalef-il-
ta teemalla Vapaus. Alustus 
Juuso Mäkinen. Iltojen ai-
heena ovat uskon perusju-
tut: Raamattu, rukous, lähe-
tys & yhteys. Järjestäjinä Ou-
lujoen seurakunta ja Suomen 
lähetysseura. 
Opiskelijoiden kevätleiri 
18.2.–20.2., Rokuan leirikes-
kus. Tule viettämään opis-
kelijoiden kevätleiriä ren-
non rauhallisessa ilmapiiris-
sä hienoissa maisemissa. Lei-
rillä pysähdymme pyhän ää-
rellä, keskustelemme ja lii-
kumme luonnossa. Vetäjinä 
yliopistopastori Stiven Naa-
tus ja kanttori Taina Voutilai-
nen. Hinta on 44 € henkilöl-
tä sisältäen matkat, ruoan ja 
majoitukset. Ilmoittautumi-
set 4.2. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 

OPISKELIJAJÄRJESTöT:
OPKOn ilta la 29.1. klo 19, 
Öbergin talo. Hankkikaa vii-
sautta, Sananlaskujen kirja, 
Janne Koskela.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 12, Kajaaninkatu 1. 

Kas kuusen latvassa oksien alla, on pesä pie-
noinen oravalla... Nostalginen Immi Hellé-
nin sanoittama laulu tuo monien mieleen 
ajan, jolloin kappaletta veisattiin täysin pal-

kein koulussa urkuharmonin säestyksellä.
Nyt urkuharmoni on mennyttä aikaa, mutta Pa-

teniemen kirkossa järjestetään urkujen, pianon ja 
viulun säestyksellä sunnuntaina 30. tammikuuta 
kello 15 Vanhojen koululaulujen iltapäivä.

Tilaisuudessa lauletaan kappaleita, joita suuret 
ikäluokat ovat aikanaan opetelleet ja veisanneet 
koulussa. Vanhoissa koululauluissa korostuu isän-
maallisuus, eläinaiheiset laulut, kansanlaulut sekä 
hengellisyys. Koululaulujen iltapäivässä lauletaan 
esimerkiksi kappaleet Suojelusenkeli, Tuuli hiljaa 
henkäilee ja Totuuden henki.

Yhteislaulujen lisäksi Herukan koulun mu-
siikkiluokkalaisia laulaa Kaisu Koivurovan joh-
dolla talviaiheisia vanhoja koululauluja. Tilaisuu-
den juontaa pastori Juha Tahkokorpi ja musiikis-
ta vastaavat kanttorit Lauri-Kalle Kallunki ja Lau-
ra Kumpula.

Lauri-Kalle Kallungin mukaan viimeisen parin 
vuoden aikana on ollut havaittavissa selvä trendi, 
jossa vanhoja koululauluja elvytetään järjestämällä 
vanhojen koululaulujen tilaisuuksia ympäri maata. 

– Koska tapahtumassa on kyse koulusta, kosket-
taa se kaikenikäisiä ekaluokkalaisesta ylöspäin. Al-
le kouluikäisetkin ovat tervetulleita tutustumaan 
ennen vanhaan laulettuihin lauluihin, Lauri-Kalle 
Kallunki toivottaa.

Yhteislauluhetken jälkeen on Patelan Martat ry:n 
järjestämä kahvitarjoilu, joka maksaa 2 euroa.

Etsitään 
kerhonohjaajia! 
Pidätkö kokkailusta? Haluaisitko tehdä vapaaehtois-
työtä varhaisnuorten parissa? Etsimme kokkikerhon 
vetäjiä Heinätorin seurakuntatalolle. Kerho kokoon-
tuu maanantaisin klo 18–19.30. Tarvittaessa koulu-
tamme ohjaajat tehtävään. Jos kiinnostuit, ota yh-
teyttä nuorisotyönohjaaja Mari Tuokkolaan, 050 
5249 779, mari.tuokkola@evl.fi. 

PS. myös näytelmäkerhon yms. vetäjiä etsitään!

yli-Iin seurakuntapiirin diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa asioissa 

Maanantaisin klo 9–11, p. (08) 5313 519. Mikäli 
haluat asioida taloudellisissa asioissa, varaa aikaa 
yllä olevasta numerosta.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 3.2. klo 19 katolisessa kirkossa, Liisantie 2.
 
Toimittaa isä Melvin ja ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.

Perheleiri 
Vuontispirtillä 5.–9.3. 

Lähde Lappiin perheleirille komeisiin maisemiin. Ma-
japaikkana on Vuontispirtti, josta käymme päivit-
täin Levillä hiihtämässä ja laskettelemassa. Majoi-
tus 3–4 hengen mökkihuoneissa tai 2–4 hengen so-
luissa. Hinta: aikuiset 270 € / hlö, 15–17-v. 210 € / hlö, 
4–14-v. 180 € / hlö, alle 4-v. 75 € / hlö. Hinnat sisältä-
vät matkat, ruuat, majoituksen ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Leirin 
järjestää Tuiran seurakunta. Vetäjinä Tuulikki Ståhl-
berg ja Pekka Jarkko. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Tuulikille, p. 040 5747 082 tai tuulikki.stahlberg@evl.
fi. Ilmoittautuminen päättyy 16. helmikuuta.
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Senioripäivä ma 31.1. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen ja 4 euron hin-
taiseen lounaaseen.
Eläkeläisten kerho ma 31.1. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 31.1. klo 13, Sara 
Wacklin -koti.
Tarinatupa ke 2.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 
10.30, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 
12, Kajaaninkatu 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin ja kaipaat kuunte-
lijaa, kun haluat puhua sinul-
le tärkeistä asioista, pyytää 
kotikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Seurakuntakerho to 27.1. klo 
14.30, Rajakylän seurakunta-
koti. Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen p. 040 5747 149.
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
7510 064.
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 

13–14.30, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 10.2. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Muka-
na diakoni Paula Kyllönen ja 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 27.1. 
klo 14, Metsolanhovi.
Eläkeläisten kerho ma 31.1. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho ma 31.1. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
31.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 2.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 3.2. 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lähdemme retkelle klo 9.30.
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 
9.40, Myllyojan seurakunta-
talo. Olemme retkellä Oulun 
diakonissalaitoksella.

yLIKIIMINKI
Porinakerho ma 31.1. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuone.

yLI-II
yli-Iin eläkeläisten kerho to 
3.2. klo 12.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Työttömien leiri 14.–17.3. Ro-
kuan leirikeskus. Leirin hin-

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.

"Ei suurta rakkautta 
voi sydän käsittää" 
J.L. Runeberg-runotapahtuma
lauantaina 5.2. 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 siiven suojassa 
tiistaina 15.2. klo 12, Lähetyksen puoti ja paja Siipi.

Seuraavat RunoQvarkit:
15. maaliskuuta Aale Tynni
19. huhtikuuta Saima Harmaja
10. toukokuuta Risto Kormilainen

Kirjavirtaa Pappilassa! 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
keskiviikkona 16.2. klo 18, Kastellin kirkko. 

Håkan Nesser: Carambole ja Louise Penny: 
Naivistin kuolema TAI Kylmän kosketus.

Lyriikkaa ja 
kirjallisuutta

Kevättä kohti!
Hyvää mieltä etsimässä -ryhmä 
joka toinen perjantai klo 12 11. helmikuuta alkaen 
Tuiran kirkossa. 

Kokoontumiskertoja on kymmenen. Ryhmä on tar-
koitettu juuri sinulle jos tunnet, että kevät on vaike-
aa aikaa, sinun on vaikea lähteä kotoa ulos tai toivot 
voimia arkeen. Ryhmässä tavoitteena on poistaa yk-
sinäisyyden kokemusta ja etsiä yhdessä kokonaisval-
taisesti hyvää oloa, valoa ja iloa elämään.

Jokaisella tapaamisella on jokin hyvinvointiin liitty-
vä teema. Myös hartaus kuuluu ohjelmaan. Ryhmän 
vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Heli Mattila ja 
Saila Luukkonen. Toivomme yhteydenottoa ilmoit-
tautumisia ja lisätietoja varten Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Päiväkerhot ovat alkaneet

Vapaita paikkoja voi tiedustella seurakuntien 
lapsityönohjaajilta.

Karjasillan seurakunta
Marjaana Lassi 040 5747 108
marjaana.lassi@evl.fi

Tuiran seurakunta
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106,
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Oulujoen seurakunta
Saara Hietava 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi

Lapset

Wanhojen Isosten 
Olohuone 
torstaina 27.1. klo 18–20 Kastellin kirkossa

Kutsutaan kaikkia Karjasillan ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan wanhoja isosia omaan olohuonee-
seen kaksi kertaa kuukaudessa torstai-iltaisin. Olo-
huone sijaitsee joko Kastellin kirkon pappilassa tai 
Heinätorin seurakuntakodilla. Olohuoneen sisustuk-
sesta päätätte itse! Lämpimästi tervetuloa juuri sel-
laisena kuin olet. Lisätietoja saat Jenniltä, p. 044 
3161 452.

ta 28 euroa, sisältäen mat-
kat, majoituksen täysihoi-
dolla sekä vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut.seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset Yh-
teisiin seurakuntapalveluihin 
p. 08 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 24.2. 
mennessä. Leirillä mukana 
diakoniatyöntekijät Anu Fe-
dotoff ja Marjukka Hamari. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen vanhojen isojen 
leiri 11.–13.2. Vasamon lei-
rikeskus, Ylikiiminki. Mu-
kaan mahtuvat ensimmäiset 
28 ilmoittautunutta. Leiri on 
maksuton. Ilmoittautumiset 
28.1. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Lisätie-
toja leiristä Jouni Heikinhei-
mo p. 040 737 9643 tai Tui-
ja Pelto-Aho p. 044 3161 451.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoa kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
1.2. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu vii-
kottain.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 1.2. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 28.1. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Meillä on 
ilo kutsua teidät omiin häi-
hinne Oulun tuomiokirk-

koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimi-
sen jälkeen tarjolla on hää-
kakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Tilaisuuteen 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon. 
Sinkkuilta pe 28.1. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Illan aiheena Mistä toi-
von kipinä? Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien tapaa-
mispaikka.
Naisten aamu la 29.1. klo 9, 
Vanha Pappila. Tule naisten 
yhteiselle aamiaselle idyl-
liseen pappilaan. Hiljenny-
tään yhdessä ja tutustutaan 
tulevaan yhteisvastuukerä-
ykseen. Aamiaisen hinta on 
4 euroa ja sen tuotto menee 
Yhteisvastuulle. Naisten aa-
mut kokoontuvat kevään ai-
kana kolme kertaa erilaisten 
teemojen merkeissä. 
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 29.1. klo 15–17, Pyhän An-
dreaan kirkko. Kynttilänpäi-
vä. Jeesus on maailman val-
keus. Pimeän aikana lumi-
kin valaisee meitä. Tulkaapa 
koko suvun ja ystävien kans-
sa talvitouhupäivään. Mu-
kaan lumityökaluja, mm. la-
pio, kapusta, lasta, vaihtokä-
sineet ja taskulamppu.
Matalan kynnyksen ilta ti 
1.2. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

Tapahtumia
nuorille aikuisille

Opiskelijoiden kevätleiri 
18.–20.2. klo 13, Rokuan leirikeskus

Tule viettämään opiskelijoiden kevätleiriä 
rennon rauhallisessa ilmapiirissä Rokuan 
maisemissa. Leirillä pysähdymme pyhän 
äärellä, keskustelemme ja liikumme luonnossa. 
Vetäjinä toimivat yliopistopastori Stiven Naatus 
ja kanttori Taina Voutilainen. Hinta on 44 
euroa henkilöltä sisältäen matkat, ruoan ja 
majoitukset. Ilmoittautumiset 4.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo
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Kastetut
Tuomiokirkko: Lauri Tuomas 
Alasalmi, Okko Matti Benja-
mi Klemola, Julius Aleksan-
teri Lintunen, Aaron Taavet-
ti Pelttari.
Karjasilta: Julius Kalle-Kristi-
an Hannula, Eliel Mikael Huu-
rinainen, Joel Arvi Samuel 
Häkkinen, Damiel Wiljam Ki-
vioja, Jenna Maria Angelika 
Mustonen, Jaakko Oliver Oh-
tamaa, Olivia Terttu Ålander.
Tuira: Topias Otto Samuel 
Halonen, Kerttu Helli Elisa-
bet Lintulahti, Jasu Arvi Ma-

tias Maatela, Aamos Pauli Sa-
muli Marin, Toivo Henrik Mä-
läskä, Maunus Damian Tof-
feri, Toni Matias Tyni, Kaa-
po Artturi Tyybäkinoja, Juu-
lia Marianna Viinikka, Laura 
Ilona Ylihuttula.
Oulujoki: Elmeri Onni Johan-
nes Lehto, Luukas Aukusti 
Luokkanen, Aatos Oskari Mu-
honen, Veeti Eino Johannes 
Paso, Valtteri Viljo Olavi Pel-
toniemi, Sofia Katariina Pit-
kälä, Veera Liliana Siponen, 
Kaisa Mariela Tauriainen, Vi-
li-Verner Majava.

Elämän polku

M

Vihityt:
Tuira: Mikko Henry Koivu-
kangas ja Marja Helianna Si-
vula.
Oulujoki: Tapio Olavi Joki-
kokko ja Arja Kristiina Kova-
la, Tommi Albert Kuru ja Jon-
na Kaarina Pyykönen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Pirkko Lii-
sa Haataja s. Pietilä 74, Siiri 
Elviira Hautala s. Laakso 93, 
Lauri Heikki Pirilä 86, Eero 
Tuomas Tauriainen 83.

Karjasilta: Aune Helena Ant-
tila s. Koirikivi 71, Taavi Kos-
kela 97, Raili Orvokki Mattila 
s. Tuominen 81, Raili Helena 
Puutio s. Reipakka 87.
Tuira: Hanna Orvokki Karvo-
nen s. Huovi 94, Kari Johannes 
Laukka 66, Pirjo Helena Onte-
ro s. Ahola 57, Esko Einari Ter-
vo 80, Pirkko Tuulikki Vesa s. 
Nevalainen 74.
Oulujoki: Petri Samuel Bräysy 
15, Eino Aaprami Kuurola 96, 
Tyyne Elina Tomperi s. Jaakola 
87, Sisko Hellevi Vaara s. Pyh-
tinen 64.

A r k i s to  /  Ma r k ku Ru o t t i n e n

w w w.sxc . hu /  Tu lay  Pa la z

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

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.

Uusi eroryhmä aloittaa

keskiviikkona 16.2. kello 16 
perheasiain neuvottelukeskuksessa

Öbergin talossa 
(Kirkkokatu 5, 3. kerros)

Eroryhmässä keskustellaan keskeisistä parisuhteen päät-
tymiseen liittyvistä teemoista kuten menetys, suru, syyl-
lisyys, omien tunteiden tunnistaminen ja uudelleen 
suuntautuminen. Eroryhmässä tuetaan toisten ryhmän 
jäsenten jaksamista eroprosessissa etsimällä ja vahvista-
malla kunkinvoimavaroja.

Ryhmä on tarkoitettu sekä naisille että miehille. Mu-
kaan mahtuu kahdeksan henkilöä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset tiistaihin 8. helmikuuta mennessä p. 08 561 
8700. Lisätietoja saa myös ryhmän vetäjiltä Marja Siivo-
lalta, marja.siivola@evl.fi, ja Seppo Viljamaalta, seppo.
viljamaa@evl.fi



Aikaa ja osaamista 
johtoon Oulussa

19   Nro 2      20.–27.1.2011

eurakunnissa tapahtuu 27.1.–3.2.2011

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 
08 387 395
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

Huom! Tammi–helmikuun 
ajan jumalanpalvelukset pi-
detään seurakuntatalolla. 
Päiväkerhot normaalisti.
Kokkikerho to 27.1. klo 14 
kerhohuoneella, ryhmä A. 
Uusi toimintamuoto: Seu-
rakuntailta to 27.1 klo 18.30 
seurakuntatalolla. "Näkymiä 
seurakunnan tulevaisuudes-
ta." Huom! Myös oman lei-
rimme rippikoululaiset mu-
kaan. 
Kirkkoneuvoston kokous ma 
31.1. klo 14 virastossa.
Lasten ja nuorten gospel-
kuoro ti 1.2. klo 17 seura-
kuntatalolla, vetäjinä Riitta 
ja Maarit.
Kuoro: ke 2.2. klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.30 joka parillinen viikko 
Kurkelassa (Mäntytie 7) ja pa-
riton viikko Eeronkedolla (Ju-
kolantie 2A5).

Pappila nähtävillä la 29.1. 
klo 14–16, ks. myynti-ilmoi-
tus lumijoki.seurakunta.net. 
Pappila myydään tarjousten 
perusteella. Tarjoukset viras-
toon tammikuun loppuun 
mennessä. Lisätietoja Mar-
kulta p. 045 2369 094.
Rippikoulu: Oman leirimme 
rippikoululaiset osallistuvat 
to 27.1. klo 18.30 seurakun-
tailtaan.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: 
Pe 28.1. klo 19 raamattuluok-
ka 5–6 lk Pikäsellä 7–8 lk Koi-
vulalla. Su 30.1. klo 12 pyhä-
koulu I Kaarina & J Klaavo II 
T&I Kämäräinen III S&A Vii-
nikka. Seurat klo 17 ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19. 
Ke 2.2. klo 19 ompeluseurat 
H&H Töllillä.

Kirkkokuoro to 27.1. klo 
18.30 seurakuntasalissa.
Eläkeliitto ti 1.2. klo 11 seu-
rakuntasalissa.
Päiväpiiri ke 2.2. klo 10 Saa-
renkartanossa.

Kaverikerho 
to 3.2. klo 10 

seurakuntasalissa 
ja 

kerhohuoneessa.

Kaverikerho to 3.2. klo 10 
seurakuntasalissa ja kerho-
huoneessa.
Kirkkokuoro to 3.2. klo 
18.30 seurakuntasalissa.

Uudet kirkkovaltuustot ovat ko-
koontuneet viime viikolla ensim-
mäistä kertaa Kiimingissä, Tyrnä-
vällä, Hailuodossa ja Muhoksella. 

Kokouksissa valittiin kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja jä-
senet. Lisäksi valittiin johtokuntien varsi-
naiset ja varajäsenet.

Kiimingin kirkkovaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin Pentti Jokikokko ja 
varapuheenjohtajaksi Marja-Terttu Mer-
taniemi. Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtajaksi valtuusto valitsi Juhani Run-
tin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana 
toimii kirkkoherra Pauli Niemelä. Val-
tuuston kokouksessa muodostettiin kas-
vatustyön, diakoniatyön ja julistustyön 
johtokunnat. 

Näiden tehtävien lisäksi kirkkovaltuus-
to pääsi myös valitsemaan uuden kappa-
laisen. Virkaan valittiin Kempeleellä seu-
rakuntapastorina työskentelevä Seija He-
lomaa. Hänen vastuualueenaan tulee ole-
maan julistustyö.

Tyrnävällä valtuuston puheenjohtajan 
tehtävä luotettiin Markku Rahkolle. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Leevi Kos-
kelo. Kirkkoneuvoston varapuheenjohta-

jaksi valittiin Toivo Snellman. Neuvos-
ton puheenjohtajana toimii kirkkoherra 
Timo Liikanen. Myös Tyrnävällä koottiin 
kolme johtokuntaa: lapsi- ja nuorisotyön, 
diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat. 
Kirkkoneuvoston lisäksi Tyrnävällä va-
littiin Temmeksen kappeliseurakunnalle 
erillinen kappelineuvosto.

Hailuodossa puheenjohtajana jatkaa 
Paavo Sipola. Uudeksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin Anna-Liisa Piekkola. Kirk-
koneuvoston varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Anja Haapala. Neuvoston puheen-
johtajana toimii kirkkoherra Matti Kes-
kinen. Kokouksessa asetettiin kaksi joh-
tokuntaa: diakonia- ja lähetystyölle sekä 
julistus- ja kasvatustyölle.

Muhoksen kirkkovaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin Aimo Mikkonen ja 
varapuheenjohtajaksi Martti Kiviharju. 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajak-
si valittiin Ismo Anttila. Neuvoston pu-
heenjohtajana toimii kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen. Muhoksella koottiin neljä 
johtokuntaa: jumalanpalvelus- ja musiik-
kityön, kasvatustyön, diakoniatyön ja lä-
hetystyön johtokunnat.

KAISA ANTTILA

Neljän seurakunnan 
valtuustot kokoontuivat

Elsi  S a lovaa ra

Oulun seurakuntien yhteinen kirk-
kovaltuusto kokoontui ensim-
mäistä kertaa nykykokoonpanos-
saan maanantai-iltana. 

Esityslistalla olivat puheenjohtajiston 
valinta niin seurakunnallista eduskuntaa 
vastaavaan kirkkovaltuustoon kuin hal-
litukseen rinnastettavaan kirkkoneuvos-
toon. Henkilövalinnoista päättäminen 
sujui sopuisasti, kiitos ryhmien käymien 
käymien etukäteisneuvottelujen. 

Esitykset kirkkovaltuuston puheenjoh-
tajiksi tehnyt Arto Kivioja perusteli valin-
toja sillä, että johtoon haluttiin henkilöt, 
joilla on osaamista ja aikaa tehtävän hoi-
tamiseen.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjoh-
tajaksi valittiin eversti evp. Reijo Sallinen 
Oulujoen seurakunnasta. Sallinen valit-

tiin kirkkovaltuustoon Elävä seurakunta 
– lähellä ihmistä -ehdokaslistalta. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin opetusneuvos 
Marja Rysä tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Hänet valittiin kirkkovaltuustoon Kirkko 
keskelle arkea – Keskusta ja sitoutumatto-
mat -ehdokaslistalta.

Arto Kivioja valittiin yhteisen kirkko-
neuvoston varapuheenjohtajaksi. Diplo-
mi-insinööri Kivioja valittiin kirkkoval-
tuustoon Kristillisten perusarvojen puo-
lesta -ehdokaslistalta. Yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtajana toimii tuo-
miorovasti Matti Pikkarainen. 

ELSI SALOVAARA

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valitut osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Uusi puheenjohtajisto Reijo Sallinen, Marja Rysä ja Arto Kivioja yhteiskuvassa.
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OIKAISU
Kirkkovaltuusto 

kokoontuu 
to 27.1. klo 18 

Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, 

ei keskustassa, kuten 
ed. lehdessä oli.

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

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17 seurakun-
takeskuksessa. Kuoroa joh-
taa kanttori Kaisa Säkkinen 
p. 040 5818 974.
Nuorten raamis kokoon-
tuu torstaisin klo 18–20 
Wirkkulassa. Ensim-
mäinen raamis 
to 27.1. Illois-
sa pohdimme 
meitä kiin-
nostavia asi-
oita ja tarkas-
telemme niitä 
Raamatun va-
lossa.
Puttaan Tupa 
avoinna torstaisin ja 
perjantaisin klo 12–15, Kirk-
kotie 10 C (harmaa raken-
nus seurakuntakeskuksen 
takana). 
Sauvakävelyä perjantaisin 
klo 12, päivä vaihtunut! 
Konsertti la 29.1. klo 16 seu-
rakuntakeskuksen isossa sa-
lissa. Aino Pohjanen viulu ja 
Hannu Hirvelä piano. Vapaa 
pääsy.
Eläkeläisten musiikkipii-
ri to 3.2. klo 13 seurakunta-
keskuksen monitoimisalissa.
Perhekerhot: Jokelan van-
halla koululla tiistaisin 
klo 10–11.30, Kellon seu-
rakuntakodissa torstaisin 
klo 9.30–11, Martinniemen 
seurakuntakodissa perjan-
taisin klo 9.30–11 sekä kir-
konkylän Vakkurilassa per-
jantaisin klo 10–11.30. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.

Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetys-
kerho) perjantaisin klo 15–
16.30 Puttaan Tuvassa.
Lupa tuntea -viikonloppu-
leiri 25.–27.2. Isoniemen lei-

rikeskuksessa. Viikon-
lopun tunteena 

häpeä, miten 
tunnistan hä-
peän, häpe-
än murtami-
nen, miten 
häpeästä 
eteenpäin. 
Työskentelyä 

ohjaa Kansan 
Raamattuseu-

ran työntekijä Paula 
Tähtinen. Viikonlopun hin-
ta 50 €, taloudellisista syis-
tä voi anoa huojennusta lei-
rimaksuun. Ilm. yhteystietoi-
neen ja erityisruokavalioi-
neen 31.1. mennessä 
Laila Rantakokol-
le p. 040 8668 
319 tai laila.
rantakokko@
evl.fi. Ilmoit-
tautuneil-
le lähetetään 
leirikirje.
Rauhanyhdis-
tyksen toimin-
taa: Haukipudas: 
raamattuluokka pe 28.1. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkou-
lut su 30.1. klo 12 I. Jämsäl-
lä, Myllysellä, Korhosella ja 
Immosella, seurat su 30.1. 
klo 16 hoivaosastolla ja klo 
18 seurakuntakeskuksessa, 
lauluseurat ke 2.2. klo 18.30 

Helena ja Osmo Sarajärvel-
lä, Kuntotie 3. 
Kello: raamattuluokka (pie-
net) pe 28.1. klo 17.30 ry:llä, 
pyhäkoulu su 30.1. klo 12 Jo-
kelalla ja Rontilla, seurat su 
30.1. klo 17 ry:llä, päiväker-
ho ma 31.1. klo 17.30 ry:llä, 
Jokikylä: pienten raamat-
tuluokka pe 28.1. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 
28.1. klo 18.30 Kaija ja Pek-
ka Vänttilä, Päivi ja Sami Lit-
tow, isojen raamattuluokka 
la 29.1. klo 19 Holmalla, py-
häkoulut su 30.1. klo 12, seu-
rat su 30.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Anni-Maria Sa-
ranna Kinnunen, Aada Eve-
liina Aitto-oja, Henni Kata-
riina Oravainen, Aleksi Mi-
kael Koukkari, Tommi Tapio 
Kalervo Seppälä, Helmi So-
fia Emilia Niemitalo, Ellen 

Sofia Kortetjärvi.
Avioliittoon 

kuulutettu: Vi-
sa Jukka Ha-
kosalo ja Tuu-
la Annikki Ti-
monen, Erkki 
Samuli Rehu 
ja Sirkku An-

na-Emilia Sahi.
Kuolleet: Venla 

Elviira Kärkkäinen 
90, Helvi Lahja Maria Lind-
qvist 85.

Pyhäkoulu 
sunnuntaina 30. tammikuuta klo 12 Wirkkulassa, Kirk-
kotie 10 D. Pyhäkoulun opettajana Outi Palokangas, p. 
040 5471 472. Pyhäkoulu on tarkoitettu lapsille ja nuo-
rille. Pienet lapset ovat tervetulleita saattajan kanssa.

Päivystävä pappi ta-
vattavissa Zeppelinin 
kappelissa perjantaisin 
klo 13–16.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Raamattuluokat pe 28.1. klo 
18 Pienemmät: Taskila, Hauk-
kasuontie 4. Isommat: Kreivi, 
Leppäkuja 2.
Työikäisten miesten piiri la 
29.1. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän seurakuntakodis-
sa. Tule kutomaan nuttuja 
etiopialaiseen ”äitiyspakka-
ukseen” tai tekemään käsi-
töitä lähetystyön myyjäisiin. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
ja pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Ke ja to 
klo 9.30–11 Vanhassa pappi-
lassa, Ke klo 9.30–11 Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja ti 
klo 9.30–11 (perhepäivähoita-

jille ja heidän hoitolapsilleen) 
Kirkonkylän seurakuntakodil-
la. Ti ja pe klo 9.30–11 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  
ke 2.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 3.2. klo 12 Kirkonky-
län seurakuntakodissa. 
Kirkkokuoro ke 2.2. 
klo 18 Kirkonky-
län seurakun-
takodissa.
Varttuneet 
to 3.2. klo 
14.30 Kir-
konkylän 
seurakun-
takodissa.
Varhaisnuor-
ten kuorot 
8–14-vuotiail-
le Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.15 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perjantaisin klo 15–16. 
Naisten piiri to 3.2. klo 18.30 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Miesten piiri to 3.2. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakunta-

keskuksessa.
Päihdeongelmaisten ja yksi-
näisten päivätoiminta ”Vei-
kon valinta” arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanantai-
sin klo 10–12 Kirkonkylän seu-

rakuntakodissa. 
Kirpputori Ilon-

pisara avoin-
na ti ja to klo 
14–17, la klo 
10–13. 
Varhais-
nuorten 
kerhot 
normaalis-

ti ks. lisätie-
dot kotisivuil-

ta www.evl.fi/
srk/kempele.

Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
yK3:sen ja yK4:sen nuorten 
ilta to 27.1. klo 18 Vanhassa 
pappilassa. 
Rippikoulurata la 29.1. Kes-
kustan seurakuntatalolla, Tii-
litie 1; 
Päiväkoulut 1 ja 2, YK1, YK2 
ja YK3 klo 9.30–12. YK4, YK5, 
YK6 ja YK7 ja kotiseurakun-
nan ulkopuolella rippikoulun 
käyvät klo 12–14.30.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 29.1. alkaen ruo-

kailulla klo 11 ry:llä. Seurat su 
30.1. klo 16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskusessa.
Raamattuluokat pe 28.1. klo 
18. Pienemmät: Taskila, Hauk-
kasuontie 4. Isommat: Kreivi, 
Leppäkuja 2.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 28.1. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 30.1. 
klo 16 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Kastetut: Sakari Eemeli Rei-

man, Kaapo Ukko Johannes 
Uurtio, Aapo Matti Aukusti 
Hiltunen, Onni Eemeli Met-
säranta.
Vihitty: Mauri Antero Puoti-
niemi ja Merja Anneli Karp-
pinen. Olli Petteri Metsäran-
ta ja Outi Laura Annika Les-
kinen. Jesse Joonas Hulkko ja 
Kaisa Liisa Karoliina Väisänen.
Kuollut: Paavo Johannes Jä-
minki 83, Matti Juhani Haa-
kana 52.

Lupa tuntea 
-viikonloppuleiri 

25.–27.2. 
Isoniemen 

leirikeskuksessa.

Sauvakävelyä 
perjantaisin 

klo 12 
Puttaan tuvalla.Kirkkoherranvirasto

ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

yhteisvastuuinfo 
tiistaina 1.2. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntakodissa 

Vuoden 2011 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntai-
na 6. helmikuuta klo 10 messulla kirkossa. Messus-
sa yhteisvastuukerääjät siunataan tehtävään. Mes-
sun  jälkeen on kirkkokahvit ja keräysmateriaalin ja-
ko kirkon aulassa. Keräysmateriaalia on mahdollis-
ta käydä noutamassa myös maanantaina 24. tammi-
kuuta klo 11–13 ja klo 18–19 kirkonkylän seurakun-
takodilta sekä tiistaina 25. tammikuuta klo 18–19 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksesta. 

Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
perjantaina 11.2. klo 18.30–21 Zeppeliinin Rossossa.
Ohjelmassa pizzabuffet, vierailijoita sekä musiikkia. 
Ruokamaksu 10 euroa / pariskunta. Mukaan mahtuu 14 
ensiksi ilmoittautunutta pariskuntaa.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.2. saija.kivela@evl.
fi. Laitathan ilmoittautumiseen tiedon mahdollisesta 
ruokavaliosta.

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki
(sinä ja muut) sekä iltapalaa. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautu-
miset Sannalle 040 5770 628 
28.1. mennessä. 

K-18-leiri 4.–6.2. 
Suvelassa. Il-

moittautu-
miset San-

nalle 040 
5770 628 
28.1. 
mennes-
sä.
Diako-

niapii-
ri ma 31.1. 

klo 13.–14.30 
Kolamäen ker-

hohuoneella.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 1.2. klo 11–12.30 
Alakylän nuorisoseuranta-
lolla. Kuljetuspyynnöt Erjal-
le maanantaihin klo 12 men-
nessä p. 0400 775 164.
Rauhanyhdistys: Seurat ja 
tutustumisilta su 30.1. klo 
17 rauhanyhdistys Kiimingin 
Rauhan Sanan seurat su 30.1. 
klo 15 seurakuntakeskukses-
sa. Puhujana Heino Kouva.
Kastetut: Greta Serafiina 
Isoaho. Emma Vappu Oli-
via Estola. Kiia Rosa Auroo-
ra Ruotsalainen. Miio Eemil 
Juuso.
Vihitty: Jouko Johannes Nis-
si ja Johanna Marita Korpi-
saari. 

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91901 Liminka

Äitiverkon kevään ensim-
mäinen kokoontuminen tä-
nään 27.1. Tupoksen Vana-
mossa klo 13–15. Seuraavan 
kerran 17.2. Ilmoit-
tautumiset Nital-
le p. 044 7521 
240.
Hartaus to 
27.1. klo 14 
Alatemmek-
sen vanhain-
kodilla.
Kuorot: Tähdet 
to 27.1. klo 16–17 
seurakuntatalolla. 
Kirkkolaulajat ke 2.2. klo 
18–20 seurakuntatalolla.
Niittypirtin kerho ma 31.1. 
klo 13 Vanhustenpalveluko-
dissa, mukana diakonissa Si-
nikka ja Pirkko Puhakka.
Seurakuntakerho ke 2.2. klo 
12 seurakuntatalolla. Aihee-
na Itämaan tietäjät, Aino 
Pieskä.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
2.2. klo 18.30 Junttolalla, Jy-
väskyläntie 63A, Alatemmes.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 31.1. klo 12–14. Yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
27.1. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa. Isoskoulutusta su 30.1. 
seurakuntatalolla klo 12–16 
uusille isosille ja klo 15–18 
jatkoisoille. Haku talvilerille.
Rippikoulu: Opetusta loppi-
aisryhmälle la 29.1. klo 12–
17 pappilan salissa. Mukaan 
opiskeluvälineet ja omat 
eväät.

Rippikoulusunnuntai 30.1. 
klo 10 kirkossa, jumalanpal-
veluksen jälkeen opetust. 
Mukaan kesän rippikoulu-

ryhmät (1, 2, 3) ja 
loput muualla 

rippikoulunsa 
käyvät.
Päiväker-
hot: Päivä-
kerhossa 
3–4-vuoti-

aille vapaita 
paikkoja Tu-

poksen Vana-
mossa. Ota yhteyttä 

Tuijaan p. 044 7521 230.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 1.2. klo 9.30–11. Yhdessä-
oloa. Vanamossa ke 2.2. klo 
9.30–11. Yhdessäoloa.
Partio: Päivystys Partiotoi-
mistossa pe 28.1. klo 15–17. 
Ruoktujohtajat Partiotoi-
mistossa pe 28.1. klo 
17–18. Lippukun-
nan hallitus 
Partiotoi-
mistossa 
pe 28.1. 
klo 18–
20. 
Kirk-
kopal-
velus-
sa su 
30.1. 
Varik-
senmar-
jat.

Pyhäkoulu 30.1. klo 12 Kirk-
kopirtillä.
Kirkkokuoron vuosikokous 
ja harjoitukset to 27.1. klo 18 
seurakuntakeskuksessa.
Juttunurkka ma 31.1. klo 
10–13. Jäälin seurakuntako-
dilla. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 31.1. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Ateri-
an hinta 2 €.
Diakoniapiiri 
ma 31.1. klo 
13–14.30 Jää-
lin seurakun-
takodilla.
Diakoniapii-
ri ma 31.1. klo 
13.–14.30 Kola-
mäen kerhohuo-
neella.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 1.2. klo 11–12.30 Ala-
kylän nuorisoseurantalolla. 
Kuljetuspyynnöt Erjalle maa-
nantaihin klo 12 mennessä p. 
0400 775 164.

Naisten kasvu-ryhmä ke 
2.2 .klo 14 Montin-salissa. 
Tiedustelut Seijalta.
Naisten saunailta to 27.1. 
klo 18–20 Suvelassa. 
Mukavaa yhdes-
säoloa sau-
nomisen ja 
iltapalan 
lomas-
sa. Seija 
Lomma.
Raamat-
tupiiri ti 
1.2. klo 
18.30 Jää-
lin seurakun-
takoti
Esikkoryhmä ti 1.2 
klo 10–12 Montin-salissa.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
ja Jäälin seurakuntakodilla 
torstaisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodil-

la perjantaisin klo 
9.30–11.

Lasten parkki: 
Lastenparkki 
Jäälin seura-
kuntakodis-
sa tiistaisin 
klo 12–15. Il-

moittautu-
miset park-

kiin maanantai-
sin klo 15 mennes-

sä p. 0400 835 374/lasteno-
hjaajat.
K-18 tapahtuma Suvelassa 
pe 4.2. klo 19. Standuppia 
(Mikko Vaismaa), musiikkia 
(Mika Nuorva), hyvää seuraa 

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 

Mafeking 5. Kotikololla ke 
2.2. klo 18–20.
Päivystys Partiotoimistossa 
pe 4.2. klo 15–17. Ruoktujoh-
tajat Partiotoimistossa pe 4.2. 
klo 17–18. Kirkkopalvelussa su 
6.2. Vadelmat.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neidenkerho to 27.1. klo 12 
seurakuntatalolla. Kaikille yh-
teinen raamattuluokka ja piz-
zailta pe 28.1. klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka la 29.1. (7–8) 
klo 18.30 ry:llä ja nuortenil-
ta klo 18.30 Vanamossa. Py-
häkoulut su 30.1. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Limingan kirkos-
sa sekä klo 17 seurat ry:llä. 
Lapsi- ja nuorisotyön virkis-
tysilta to 3.2. klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Siina Aleksandra 
Haapala, Albert Teofilus Jo-
ensuu, Aaron Elia Pitkälä.

Vapaaehtoistoiminnan 
Peruskoulutus Limingassa

Kurssi on tarkoitettu erilaisesta 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille
18.–26. helmikuuta Limingan seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6.
Kouluttajina Sinikka Ilmonen ja Nita Nahkala 
Limingan seurakunnasta.
Mukana SPR:n Limingan osasto
Ilmoittautuminen ja lisätietoa: 
www.vareskeskus.fi tai p. 08 555 4076
Ilmoittautumiset päättyvät 11. helmikuuta. 
Kurssi on ilmainen.

Uusia mahdollisuuksia 
jumalanpalveluselämään
Helmikuun alusta alkaen otamme käyttöön uusia mah-
dollisuuksia jumalanpalveluselämässä. Kirkossa vietäm-
me messua perinteiseen aikaan sunnuntaisin klo 10. Tä-
män lisäksi kuukauden ensimmäisenä pyhänä on päiväl-
lä jumalanpalvelus eri kylillä (esim. kouluilla). 

Jäälissä toteutamme samana sunnuntaina vielä sa-
nan ja rukouksen illan klo 18. Kuukauden toisena py-
hänä on messu Jäälissä klo 13, kolmantena pyhänä vie-
tämme Jäälissä uusien messulaulujen kirkkoa klo 18 ja 
neljäntenä pyhänä on Jäälissä klo 13 messu, jossa lau-
lamme Tuomo Nikkolan Jääliä varten säveltämää juma-
lanpalvelusmusiikkia. 

Uutena on siis eri kylillä kuukausittain pidettävät ju-
malanpalvelukset ja uusien messulaulujen kirkko.

Kutsun tähän uusien messulaulujen kirkkoon erityi-
sesti nuoria aikuisia ja uudesta hengellisestä musiikista 
kiinnostuneita, mutta se sopii kaikille.

PAULI NIEMELÄ
kirkkoherra

Limingan 
seurakunta järjestää:

perhemuskari
TRUMPELI PUM!

maanantaina 31.tammikuuta 
klo 18

seurakuntatalolla

Hyppää rytmiin 
Trumpeli-Pupun 

kanssa!

Miesten 
saunaillat Suvelassa 
to 3. helmikuuta, 3. 

maaliskuuta, 
7. huhtikuuta ja 

5. toukokuuta klo 20.
Löylynheittäjänä 

Eino Alila.

Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä 
kotikäyntipyynnöt: 
Erja Haho (Kk) 
0400 775 164 tai 
Seija Lomma (Kk) 
040 579 3247 ja 
Jaana Kontio (Jääli) 
040 579 3248. 

Juttunurkka 
ma 31.1 

klo 10–13. Jäälin 
seurakunta-

kodilla. 

Äitiverkon 
kevään 

ensimmäinen 
kokoontuminen 

tänään 27.1. Tupok-
sen Vanamossa 

klo 13–15.



22    Nro 3    27.1.–2.2.2011

eurakunnissa tapahtuu 27.1.–3.2.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
3.2. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Kuorot: Ke 2.2. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntata-
lossa.
Lapset ja 
perheet: 
Perheker-
hot tiistai-
sin klo 9.30–
11.30 seura-
kuntatalossa 
ja Päivärinteen 
seurakuntasalissa 
sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu su 30.1. klo 
11.30–12.30 seurakuntatalon 
alakerrassa.
Nuoret: Yökahvila Valopi-

likku la 29.1. klo 19–24 
Nuokkarilla. 

Rippikoulut: 
Kesä I -rip-

pikoulun 
teemalli-
nen nuor-
tenilta pe 
28.1. klo 
18–19.30 

seurakun-
tatalon ala-

kerrassa, op-
pitunnit la 29.1. 

klo 10–14 Koortilassa 
ja osallistuminen jumalan-
palvelukseen su 30.1. klo 10 
kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 

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

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

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

Ei pyhäkouluja su 30.1.
Herännäisseurat su 30.1. klo 
18.30 Marja-Liisa ja Mart-
ti Kauhasella Honkakuja 19 
Oulunsalo.
Omaishoitajien ryhmä ma 
31.1. klo 12 Vattukuja 2. 
Hartaus ke 2.2. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 3.2. klo 
11. seurakuntatalolla, Päivi 
Pulkkinen.
Hartaus to 3.2. klo 11.30 Tep-
polassa, Minna Salmi 
Kirkonkylän ry:  Oulun ry:n 
myyjäiset la 29.1. klo 11 ilta-
seurat ja ohjelmaa. Su 30.1. 
klo 12, raamattuluokka I ry, 
raamattuluokka II, Kylän-
puoli ja Keskikylä ry. Karhuo-
ja; Tuomo Kangas klo 17 Ra-

Hartaushetket to 27.1. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Miesten ilta pe 28.1. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen. 
Kirkkokahvit ja päivätilai-
suus su 30.1. messun jälkeen 
seurakuntatalossa, puhujana 
Juhani Seppänen.
Pyhäkoulu su 30.1. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa. 
Raamattuilta ma 31.1. klo 
18 seurakuntatalossa, puhu-
jina Juhani Seppänen ja Ta-
pio Pokka.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 1.2. klo 12 rukoushuo-
neella. Muistelusalkku, Mar-
ja-Liisa Inkala kirjastosta, Lii-
sa Seppänen.
Raamattuilta ti 1.2. klo 18 
seurakuntatalossa, puhujina 
Juhani Seppänen ja Maija-Lii-
sa Pohti.
Keskipäivänkerho 
ke 2.2. klo 11.30 
seurakuntata-
lossa. Muis-
telusalkku, 
Marja-Lii-
sa Inkala 
kirjastosta, 
Leena Les-
kelä.
Niittypirtin 
kerho ke 2.2. 
klo 13.30–15 ker-
hohuoneella, Liisa 
Seppänen, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 2.2. klo 17.45 
seurakuntatalon kappelihuo-

diointi seurat, Juhani Alaran-
ta, Markku Seppänen, ry. Pe 
4.2. klo 18.30 Raamattuluok-
ka Kiimingin nuorten kanssa, 
ry. Su 6.2. klo 12. Raamattu-
luokka I ry, raamattuluokka 
II, Kylänpuoli ja Keskikylä ry. 
Karhuoja; Antti Kanniainen 
klo 18 Oulunsalon seurakun-

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 1.2. klo 12, vieraana Mar-
ja-Liisa Inkala kirjastosta, Lii-
sa Seppänen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 

To 27.1. klo 19 ompe-
luseurat Toljamol-

la, Kankaantaus 
11 ja Korkalal-
la, Korkalantie 
31. Su 30.1. klo 
12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä 
Heikkilä, Ant-

tila Tihinen, Ko-
rivaara Kyllönen, 

Pälli M. Tihinen, Suo-
kylä Hoppa. Ma 31.1. klo 

17.30 ja 18.30 päiväkerhot 
ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 28.1. klo 19 toimintail-
ta ry:llä, Pekka-papin tervei-
siä lähetyskentältä. Su 30.1. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Takkinen, Päivärinteenpolku 
9, Laitasaari Korkala, Haantie 
60, Huovila Kinnunen, Ylä-
metsäntie 17. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ti 1.2 klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 
Kastettu: Laura Lumi Elmiina 
Tuomikoski.
Kuollut: Rauha Saima Martti-
la s. Alatalo 92.

Miesten ilta 
pe 28.1. klo 18 

Koortilassa, 
Matti 

Savolainen. 

Johanna Kurkelan 
konsertti
Lauantaina 5. helmikuuta klo 18 Muhoksen kirkossa.
Ohjelmamaksu 15 €. Ohjelmien ennakkomyynti Mu-
hoksen kirjastokahvilasta p. 0400 893250 sekä tuntia 
ennen konsertin alkua kirkon ovelta.

Konsertin järjestävät Muhoksen Rotaryklubi ja 
Muhoksen seurakunta.

HALUATKO AUTTAA?
Tiedotusilta lipaskerääjille yhteisvastuukeräyksestä 
keskiviikkona 2. helmikuuta toimitalolla, Vattukuja 2

Yhteisvastuukeräyksen 2011 avulla torjutaan lasten ja 
nuorten yksinäisyyttä kotimaassa ja ulkomaan kohde 
on Mosambik. Yhteisvastuun kotimaisina kumppaneina 
ovat MLL, SPR ja Suomen mielenterveysseura.

Lipaskeräys toteutetaan perinteisesti ovelta ovelle kerä-
yksenä. Tarvitsemme Oulunsalon alueelle noin 60 lipas-
kerääjää. Tulethan mukaan tähän kirkon vapaaehtois-
ten yhteisvastuun kansanliikkeeseen. 

Tilaisuudessa jaetaan keräyslippaat. Jos et pääse osallis-
tumaan tiedotusiltaan, ilmoittauduthan mukaan näihin 
talkoisiin diakoniatyöntekijöille 044 7453 853 / Päivi tai 
044 7453 848 / Riitta

Kahvitarjoilu

Maanantai 31.1.  
19    Vanhan musiikin konsertti   
   Oulunsalon kirkossa. Stabat  
   Mater - Marian murhe. Locatelli, 
   Pergolesi-Bach. Elsilä, Pétery, 
   Karén, Kurra, Oulunsalon Barok-
   kiyhtye, joht. Ala-Leppilampi 
 

Sunnuntai 6.2.   
10  Juhlamessu,  
   seppeleen lasku, lounas 
18    Pääjuhla 
   Ks. erillinen ilmoitus 
 

Keskiviikko 9.2.   
10    Lasten konsertti Oulunsalo- 
   talolla: Loiskis -lastenyhtye 

 
18   Lähetysilta srk-talolla 
 

Torstai 10.2.   
11   Seurakuntakerhon juhla-  
   kokoontuminen srk-talolla 
17-20 Ulkoilutapahtuma  
   lapsille ja perheille Repussa,  
   mukana Oulunsalon Norret 
18   Virsilauluilta kirkossa,  
   Niilo Rauhala 
 

Perjantai 11.2. 
18   Nuorten bändikaraoke Repussa  
 

Tiistai 15.2.  
19   Suomen kanttorikuoron  
   konsertti kirkossa 

OULUNSALON SEURAKUNTA 100 VUOTTA 

KUTSU 
Oulunsalon seurakunnan 100-vuotisjuhlaan 

6.2.2011 

Juhlamessu klo 10 kirkossa 
lit. khra Tapio Kortesluoma,  

saarnaa kappalainen Vesa Äärelä 
 

Seppeleenlasku. Juhlalounas srk-talolla. 
 

Pääjuhla klo 18 seurakuntatalolla 
 

Tumma puku, kunniamerkit 
 

Tervehdysten vastaanotto seurakuntatalolla ennen 
pääjuhlaa (ajanvaraus 08-5142700). Kukkien ja 
lahjojen sijaan pyydetään tukemaan Yhteisvastuu-
keräystä, tili: Oulunsalon seurakunta 574027-1308 
(viesti: YV-keräys) 

nan 100-vuotisjuhla, kirkko.
Kastettu: Aukusti Mikael Ra-
sinkangas, Jenny Ester Oja-
la, Aapo Pekka Antero Lou-
himaa. 
Kuollut:  Aino Katri Korpe-
la 70v.

Raamattuilta 
ti 1.2. klo 18 

seurakuntatalossa, 
puhujina 

Juhani Seppänen 
ja 

Maija-Liisa 
Pohti.
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www.evl.fi/srk/tyrnavaTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Rippikoulusunnuntai
sunnuntaina 30.1. klo 12 Piippolan kirkossa

Aihe: Jeesus auttaa hädässä
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Avustajina rippikoulutyössä mukana olevat seurakun-
nan työntekijät ja isoset.
Jumalanpalveluksessa siunataan isoset tehtäviin.

Jumalanpalveluksen jälkeen puheenvuoro aiheesta Ko-
din 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 oman seurakunnan järjestämään rippi-
koulusunnuntaihin.

Seurakunta järjestää kaikille linja-autokyydityksen. Lin-
ja-autot lähtevät klo 11 Kestilän, Pyhännän ja Rantsilan 
kirkon parkkipaikoilta.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

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

p. (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
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

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

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
020 7109 861

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

Seurakuntakerho ti 1.2. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talossa.
Hartaus to 3.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Nuttujen neulomisilta to 
3.2. klo 17 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 2.2. klo 18 Tyrnävän 
seurakuntatalolla. Lapsikuo-
ron harjoitus to 3.2. klo 16 
Temmeksen seurakuntata-
lolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 28.1. 
klo  17 (huom! aika) Tyrnä-
vän seurakuntatalon kerho-
huoneessa.
Temmes: Hartaus to 27.1. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Myyjäiset la 29.1. klo 12 
ry:llä, ruokailu alkaa klo 11. 
Seurat su 30.1. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseuramyyjäiset pe 28.1. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 30.1. 
klo 16 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Kastettu: Eemil Risto Holo-
painen.
Kuollut: Riitta Lipponen s 
Similä 97, Tauno Kalevi Ter-
vo 84, Maria Sofia Keränen s 
Partanen 79.

Luottamushenkiöiden  teh-
tävään siunaaminen kynt-
tilänpäivänä 6.2. Messu klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Yh-
teisvastuu-lounas Pulkkilan 
seurakuntakodissa.
Retki su 13.2. Siioninvirsien 
juhlaveisuihin Oulun tuomio-
kirkkoon. Auto kulkee tar-
peen mukaan eri kappeleitten 
kautta, hinta n. 25 € / henk. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
4.2. p. 0207 109 860 virasto 
tai 0207 109 731 Jyrkkä. 

KESTILÄ
Ompeluseurat pe 28.1. klo 19 
ry:llä.
Seurakuntapäivät su 30.1. 
klo 12 ry:llä. Alustus 2. Kor. 
5:9, Risto Launonen.
Seurakuntakerho pe 4.2. klo 
10 seurakuntakodissa. 
Ompeluseurat pe 4.2. klo 19 
ry:llä.
Rippikoulua la 5.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 19 seura-
kuntakodissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 2.2. klo 10 ker-
hokodissa. 
Avioliittoon vihitty: Jaakko 
Olavi Vikki ja Annu Evelin Nis-
kasaari sekä Johannes Tapa-
ni Pakanen ja Maarit Karolii-
na Vikki.

PIIPPOLA
Seurakuntakerho ti 1.2. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 seurakuntakodissa.
Veteraanien lauluryhmä to 

klo 11 seurakuntakodissa. 
Kastettu: Iivari Eino Samuli 
Koskelo.
Kuollut: Iida Katariina Lah-
ti 83.  

PULKKILA
Ehtoollishartaus pe 28.1. klo 
13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 28.1. klo 19 
Pirjo ja Hannu Isojunnolla.
Seurat su 30.1. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä.
Lankapiiri ma 31.1. klo 17-19 
Pulkkilan seurakuntatalolla, 
kokoontuminen joka II 
viikko (kutimet mu-
kaan!).
Raamattu-
luokka pe 
4.2. klo 19 
ry:llä.
Seurakunta-
kerho to klo 
12 seurakun-
takodissa. 
Kirkkokuoro 
to klo 13.30 seu-
rakuntakodissa.
Kerhot: Varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 ja perhekerho 
7.2. klo 10 kerhohuoneessa. 
Kuollut: Eino Antero Taipa-
leenmäki 83, Juho Antero 
Toppila 78. 

PyHÄNTÄ
Lauluseurat pe 28.1. klo 18.30 
Riitta ja Jouni Laineella.
Rippikoulua la 29.1. klo 9–14 
seurakuntatalossa. 
Kodinilta la 29.1. klo 19 ry:llä. 
Aiheena Kodin ihmissuhteet, 
Eero Salin.

Kiuruveden kirkkokuoron sä-
velhartaus su 30.1. klo 19 kir-
kossa. Kuoroa johtaa kantto-
ri Toni Timlin, urut Hannu Vir-
pi. Hartaus.
Ehtoollishartaus to 3.2. klo 
10.30 Nestorissa. 
Lauluseurat pe 4.2. klo 18.30 
Koskelolla.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18. 
Kerhot: Päiväkerhot ke klo 10 
Tavastkengän koululla ja pe 

klo 10 seurakuntatalon 
kerhotilassa. Puu-

hakerhot to klo 
12.15 koulul-

la ja varhais-
nuorten-
kerho to 
klo 14.30 
kerhotilas-
sa. Perhe-
kerho ti 1.2. 

klo 10 kerho-
tilassa.

Kuollut: Antti Ei-
nari Hukkanen 65, Jari 

Veikko Juhani Hämäläinen 61.

RANTSILA
Vanhempainilta lapsikuoro-
laisille ja heidän vanhemmil-
leen to 27.1. klo 19 seurakun-
tatalossa. Kahvitarjoilu. 
Ompeluseurat pe 28.1. klo 19 
ry:llä.
Raamattuluokka ja iltakylä 
la 29.1. klo 19 Ritva ja Erkki 
Saarijärvellä.
Seurat su 30.1. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntakerho to 3.2. klo 

Luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaami-
nen sunnuntaina 6. hel-
mikuuta klo 10 alkavas-
sa messussa. Messun jäl-
keen seurakuntatalol-
la ruokailu, Yhteisvas-
tuu-keräyksen avaus se-
kä luottamushenkilöi-
hin tutustuminen.

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 Nu-
put pe klo 10 Hovin koululla. 

RaaTuu alkaa
Tervetuloa aloittamaan tämän kevään Raamattu- 
ja tuumailupiiriä sunnuntaina 30. tammikuuta klo 
12 Temmeksen kirkkoon, jossa osallistumme mes-
suun. Messu jälkeen siirrymme kirkkokahville seu-
rakuntatalolle, jossa pohdimme saarnatekstiä yh-
dessä kappalainen Outi Pohjasen kanssa.

Sävelhartaus
Su 30.1. klo 19 

Pyhännän kirkossa
Kiuruveden kirkkokuoro

Johtaa kanttori 
Toni Timlin

Urut Hannu Virpi
Hartaus

13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 4.2. klo 19 
ry:llä.
Veteraanikuoro ke klo 11 
seurakuntatalossa.
Lapsikuoro Stellat ke klo 15 
seurakuntatalossa. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerho 

Uutta 
toimintaa!

Nuorten aikuisten, 
> 30 v Raamis 
(raamattupiiri) 

aloittaa Tyrnävän
srk-talolla kokoontumisen 

ke 9.2. klo 18. 
Seuraavassa lehdessä

tarkempaa tietoa.

Kappalainen Outi Pohjasen virkaanasettamisen toimitti tuomiorovasti Matti Pikkarainen, 
avustajina kirkkoherra Timo Liikanen ja Anita Junttila.
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Kismet: Bombay

Lukunurkka

Roberts, Gregory David: Shantaram. 
Suomentanut Helena Bützow. Siltala 2010.

“Ensimmäisenä päivänä Bombayssa huomasin en-
simmäiseksi ilmassa leijuvan hajun. Haistoin sen en-
nen kuin näin tai kuulin Intiasta mitään, tunsin sen 
jo napanuoramaisessa käytävässä, joka vei koneesta 
lentokentälle. Kun palaan nykyään Bombayhin, tun-
nen ensimmäiseksi hajun – se toivottaa minut terve-
tulleeksi ja kertoo, että olen tullut kotiin.” 

Hän oli nuori kapinallinen, rikollinen, vankikar-
kuri, ex-narkkari, häntä kutsutaan nimillä Lindsay, 
Linbada, Lin. Tämä romaani on hänen tarinansa, jos-
sa on syvyyttä, herkkyyttä, draamaa, ystävyydestä 
voimaantumista ja rakkaudesta hurmaantumista.

Tultuaan Intiaan hän ystävystyy Prabaker- nimi-
sen oppaan kanssa. Hän tutustuu karheankauniiseen, 
kaoottiseen ja eläväiseen Bombayn (nykyisin Mum-
bai) kaupunkiin, slummialueeseen, alamaailmaan ja 
omiin kipupisteisiinsä. Hän opettelee intialaisia ta-
poja, kieltä ja murteita, elämänasennetta. Opettelee 
selviytymään päivästä toiseen, jatkamaan pakomat-

kaansa muuntautumalla erilaisiin rooleihin. Hänen 
kohtalonsa on ihastuminen Bombayhin, ja hänen in-
tohimonsa kohde on salaperäinen Karla. 

Nuori australialaismies voittaa ihmisten luotta-
muksen perustamalla slummialueelle ilmaisklinikan 
ja saa mainetta parantajana. Hänet nimetään uudel-
leen. Shantaram tarkoittaa rauhan miestä tai Juma-
lan rauhan miestä. 

Minä-näkökulmasta kirjoitettu tarina vie luki-
jan päähenkilön pään sisälle, kiskaisee lukijan koki-
jan paikalle kaikkien olosuhteiden armoille. Hänen 
maailmaansa sekoittuu ihailua, rakkaudenkaipuuta, 
menneisyyden paljastumisen pelkoa, identiteetin ka-
dottamista ja uudelleen etsimistä, ystävyyden ja luot-
tamuksen lujuuskokeita, juonitteluja ja syvä iloa saa-
pumisesta henkiseen kotimaahan.

Harvoin kirja vie niin mukanaan kuin tämä kir-
ja. Tarina imaisee, värikylläinen intialainen elämän-
meno tulee iholle ja ajatuksiin, vie mukanaan slum-

mialueelle ja alamaailmaan, kokemaan ja näkemään, 
haistelemaan ja ihmettelemään. 

Gregory David Roberts on ammentanut juonen-
kuljetukseensa omaelämänkerrallisia aineksia. Hänen 
tekstinsä on sujuvaa, runollisen kaunista, karhean kos-
kettavaa ja vaikuttavaa monin tavoin. Maailma avau-
tuu eteen muistokuvina, palapelin palasina, hengellise-
nä kasvutarinana ja haju- ja makuaistimuksina. 

JUHA VÄHÄKANGAS

Seurakunta saksii kaiken talteen
Kiimingin seurakunnan 
arkistoista löytyy satoja 
seurakuntaa käsitteleviä 
lehtijuttuja, mutta 
kirkuvat lööpit uupuvat.

Kiimingin seurakunta on 
pysynyt vuodesta toiseen 
lehtiotsikoissa. Kirkko-
herranviraston kassakaa-

pista löytyy peräti 16 leikekirjaa, 
joihin on kerätty kaikki Kiimin-
gin seurakuntaa koskettavat leh-
tiartikkelit.

Leikekirjoissa on pääosin Ka-
levassa, nykyisessä Suomenmaas-
sa (ent. Liitto), Rantapohjassa ja 
Rauhan Tervehdyksessä ilmesty-
neitä juttuja. Myös Kotimaassa 
on ehditty julkaista vuosien aika-
na useita kiiminkiaiheisia artik-
keleita.

Vaikka seurakunnasta on riit-
tänyt kerrottavaa vuosikymme-
nestä toiseen, pikainen vilkaisu 
leikekirjoihin paljastaa, että kir-
kuvia iltapäivälehtien lööppejä se 
ei ole synnyttänyt.

Jutut tavallisista 
ihmisistä vähenivät
Vuoteen 2007 asti lehtileikkei-
tä saksi talteen seurakunnan toi-
mistosihteeri Kirsti Matilainen. 
Nykyisin eläkkeellä oleva Matilai-
nen pani merkille, että hänen vii-
meisinä työvuosinaan lehdet kir-
joittivat yhä vähemmän maanlä-
heisiä henkilöhaastatteluja taval-
lisista seurakuntalaisista. 

– Seurakuntaa käsittelevä uu-
tisointi muuttui jotenkin virka-
mieskeskeisiksi, jollakin tapaa 
akateemiseksi. Toisaalta samaan 
aikaan myös koko kirkko muut-
tui: eihän esimerkiksi nykyisin 
enää voi mennä diakoniatyönteki-
jän vastaanotollekaan varaamatta 
ensin aikaa. 

Seurakuntatyön monipuolistu-
essa lehdet kiinnostuivat kaikes-
ta uudesta, mitä seurakunnat tar-
josivat. Se tarkoitti sitä, että mo-
ni perinteinen työmuoto jäi jul-
kisuudelta unohduksiin.

Matilainen vakuuttaa, ettei 
hän valikoinut, mitä artikkelei-
ta liimasi leikekirjoihin. Mitään 
ei sensuroitu. Myös seurakun-
nalle vähemmän myönteiset uu-
tiset, kuten ikävät säästöpäätök-
set, otettiin talteen. 

Vuonna 2008 kiiminkiläisil-
le kerrottiin surullinen uutinen: 
monille rakas leirikeskus Suvela 
oli pahasti homeessa.

Nuorten ihmisten 
seurakunta
Ensimmäiset talteen laitetut lehti-
leikkeet ovat vuodelta 1981. Tuol-
loin alkuvuodesta Kotimaassa ke-
huttiin, että ”Kiiminkiläiset suh-

tautuvat lämpimästi toisiin ihmi-
siin. Perinteisesti pitäjässä elää 
maltillinen lestadiolainen henki.” 
Samana vuonna lehdissä häm-
mästeltiin sitä, että puolet Kii-
mingin seurakuntalaisista on al-
le 25-vuotiaita.

Vanhimmissa talteen otetuis-
sa lehtijutuissa siteerattiin myös 
Kiimingin silloista kirkkoherraa, 
Heikki Karvosenojaa, joka to-
tesi yhä ajankohtaisen totuuden: 
”Seurakuntatyö on yhteistyötä. 
Sitä ei tee yksi tai kaksi pappia. 
Yhdessä on tärkeä sana kaikessa 
kirkon työssä.”

Juuri Karvosenoja aloitti lehti-
juttujen keräämisen tultuaan töi-
hin Kiimingin seurakuntaan.

Myös Haukiputaalla 
ja Oulussa saksitaan juttuja
Tällä hetkellä lehtileikkeiden tal-
teen ottaminen on Kiimingis-

sä toimistosihteeri Lisa Fridma-
nin työtä. Fridmanin mukaan uu-
tiskynnyksen ylittäminen kertoo 
useimmiten onnistumisesta työs-
sä. 

– Kyllähän se tuntuu hyvältä, 
että seurakunnan hyvä toiminta 
saa huomiota, hän miettii.

Kun Fridman tuli Matilaisen 
jälkeen töihin, hän perehtyi työ-
hönsä leikekirjojen äärellä.

– Minulle muodostui nopeas-
ti kuva aktiivisesta seurakunnas-
ta, jossa tehdään työtä sydämellä, 
Fridman sanoo.

Myös Haukiputaalla on kerät-
ty useiden vuosikymmenien ajan 
talteen kaikki seurakuntaa kos-
kevat lehtijutut ja muun muassa 
myös valokuvat.

Oulussa lehtijuttuja on saksittu 
arkistoihin ainakin 1960-luvulta.  

RIITTA HIRVONEN

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

Toimistosihteeri 
Lisa Fridman 
pitää leikekirjat 
ajantasalla.

Varhaiset lehdet ovat kertoneet muun muassa Kiimingin kunnan ja seurakunnan poikkeuksellisen tiiviistä yhteistyöstä, joka jatkuu 
yhä. Vuonna 1983 Kiimingin kirkko esiteltiin Kotilieden keräilysarjassa.  


