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Aatoksia Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkon 
nettikeskusteluja 
hallitsee viha
Espoon seurakuntayhtymän viestintä-
päällikkö Simo Repo piti kirkon netti-
keskustelun tilaa hälyttävänä.

”Vihapuhe kertoo vihasta – ja viha on 
aina vaarallista. Asenne mahdollistaa te-
ot. Nettikeskustelujen nimettömyys on 
Revon mielestä oire vihan vallasta. Ih-
miset pelkäävät puhua omalla nimellään.

’Kirkon verkkokeskusteluja ei hallitse 
keskinäinen rakkaus, vaan viha ja kosto’, 
Repo sanoi.

Samaan henkeen saarnataan toisinaan 
myös saarnastuolista omalla nimellä ja 
kasvoilla. Repo kertoi esimerkiksi vast-
ikään kuulleensa, että eräässä Espoon 
kirkossa Kirkko ja kaupunki julistettiin 
sielunvihollisen palvelijaksi.

Päätoimittaja Seppo Simolalle tämä on 
tuttua puhetta:

’Kyllä tässä on tämänkaltaisiin arvioi-
hin saanut tottua. Ehkä se kertoo kuiten-
kin enemmän arvioijan sielunmaisemas-
ta kuin lehdestä’, hän sanoo.”

Kirkko ja kaupunki  3/2011

Krusifiksi on 
ihmisluonnon kuva
Antti Nylén kirjoittaa kristinuskon pelos-
ta eli kristofobiasta.

”Kristofobian pinnallinen merkki on 
ajattelun muotoon puettu kuvitelma, että 
kristinusko on pohjimmiltaan väärin, et-
tä se kieltää iloitsemasta elämästä ja väit-
tää satuja tosiksi. Toisin kuin homokam-
mo, kristofobia ei ole viime aikoina län-
simaissa saanut väkivaltaisia ilmauksia. 
Enkä usko että niitä tuleekaan. Tyypil-
linen kristinuskon vihaaja on sivistynyt 
ihminen.

Ehkei kristinoppi tai kirkko häntä edes 
erityisemmin sapeta?

Ehkä hän pelkääkin Ristiinnaulittua  
– kristinuskon rietasta, lihallista ydintä?

Krusifiksissa kristofoobikko näkee 
vain kuolleen, alastoman miehen, jo-
ka roikkuu puussa kuin kana vartaassa. 
Puuttuu kuvanlukutaito.

Toki kristittykin näkee krusifiksissa 
väkivallan uhrin.

Mutta hän näkee myös, että joutuu 
joskus itsekin jättämään ruumiinsa tän-
ne lojumaan. Krusifiksi on kuva, jossa 
kuolevaiset kohtaavat. Se on ihmisluon-
non kuva.”

Vantaan Lauri 3/2011

Saamelaishistorian 
kipukohtia ja 
nykypäivää

Ensi sunnuntaina on saamelaisten 
kansallispäivä. Kannattaa kat-
soa sunnuntai-iltana ykkösdoku-
menttina esitettävä elokuva Suo-

mi tuli Saamenmaahan. 
Itse näin elokuvan Kaamoksen ku-

via -elokuvafestivaaleilla Inarissa. An-
ja Aholan ohjaama dokumentti on tär-
keä kulttuuriteko. Se on koskettava ku-
vaus yhdestä saamelaisten historian ki-
pupisteestä ja traumasta: sotien jälkeen 
alkaneesta saamelaislasten suomalais-
tamisesta koulussa. 

Lukuisten saamenkielisten lasten oli 
pakko mennä suomenkieliseen kou-
luun ja asuntolaan kauas kotoa. Heiltä 
vietiin äidinkieli, ja he kasvoivat häpe-
ämään omaa kieltään ja kulttuuriaan. 

Jäljet näkyvät myös seuraavissa su-
kupolvissa. Monien alkuperäiskanso-
jen kohdalla on käynyt samoin, mutta 
oman maamme historiassa asia nousee 
julkiseen keskusteluun vasta nyt.  

Saamelaisten his-
torian kipupisteisiin 
liittyen on keskusteltu 
kirkon aikeesta pyy-
tää saamelaisilta an-
teeksi sekä valtiovallan 
vastaavasta eleestä kir-
kon esimerkin innoit-
tamana. 

Oikeusministeri 
Tuija Brax pohti viime 
keskiviikon kuuden 
uutisten haastattelussa sitä, että onko 
sopivampaa pyytää anteeksi vai hakea 
totuus: etsiä se, mitä kaikkea tehtiin 
väärin ja julkistaa se.

 Tähän voi todeta, että jos pyydetään 
anteeksi, on syytä tietää, mitä anteek-
si pyydetään. Siksi historian kipupis-
teiden nostaminen julkiseen keskuste-
luun on välttämätöntä. 

Kirkon suunnittelemassa sovintose-
minaarissa tavoite on lujittaa kirkon ja 
saamelaisten välistä yhteistyötä. Kat-

sotaan yhdessä historiaan ja sen vai-
keisiin asioihin sovituksen hengessä. 
Katsotaan nykyisyyteen ja tulevaisuu-
teen etsien syvempää vuorovaikutusta 
ja kulttuurista ymmärrystä kirkon työ-
hön yhdessä saamelaisten kanssa. 

Viime keskiviikon A-studio käsit-
teli elokuvan nostamaa teemaa, mut-
ta myös nykypäivää. Esille nostettiin 
esimerkiksi jo kuolemassa olleen ina-
rinsaamen kielen elvytys uudelleen elä-
väksi. Oikeusministeri antoi ohjelmas-
sa tunnustusta luterilaisen kirkon ja 

piispa Salmen nykyisel-
le työlle saamelaiskult-
tuurin ja saamen kielten 
tukemisessa. 

Voin omalta kohdal-
tani sanoa, että kirkko 
on antanut minulle erin-
omaiset mahdollisuudet 
opiskella sekä pohjois-
saamea että inarinsaa-
mea niin, että voin niitä 
nyt käyttää papin työs-

säni saamelaisten parissa. 
Inarinsaamelaiset itse kutsuivat mi-

nut kieliopintoihin. Tämä johtikin mi-
nut uudella tavalla tutustumaan ina-
rinsaamelaisiin. On ollut silmiä avaava 
kokemus nähdä heidän sinnikkyyten-
sä ja tahtonsa kielensä ja kulttuurinsa 
pelastamiseksi. 

 TUOMO HUUSKO
Kirjoittaja on Inarin 

seurakunnan saamelaispappi.

Kirkon ja monien kolmannen sektorin järjestö-

jen kuuma kysymys parhaillaan on, miten saa-

da sitoutettua eläkkeelle jäävät vapaaehtois-

työhön. Vuoteen 2020 mennessä Suomessa on jo noin 

1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta. 

Suurten ikäluokkien massat eivät ole toistaisek-

si innostuneet tekemään ilmaista työtä yhteiseksi 

hyväksi. Tämä on huomattu myös kirkossa. Valitet-

tavaa on, että osa tuoreista eläkeläisistä on koke-

nut kirkon vieraaksi paikaksi toimia, koska se on niin 

työntekijäkeskeinen. 

Kirkon on siis houkuteltava yhä tehokkaammin 

vapaaehtoisia mukaan. Tehtäviä tarjotessa kannat-

taa muistaa, että yhteisöllisyys – mahdollisuus tehdä 

yhdessä hyvää – houkuttelee.

Vilkaisu Oulun, Lahden ja Tampereen seurakun-

tayhtymien Suurella sydämellä -sivustoille kertoo, 

että kirkon vapaaehtoistyössä on käyttöä monille tai-

doille. Jostakin syystä kirkossa silti kiertää sitkeä väi-

te, ettei seurakuntalaisia kelpuuteta muuhun kuin 

kahvin kaatajiksi tai tekstin lukijoiksi. 

Tällaiselta puheelta on katkaistava siivet, vaikka 

parhaillaankin Oulussa etsitään seurakuntaan muun 

muassa kahvinkeittäjiä ja kolehdin kantajia. 

Mutta Suurella sydämellä -sivustoilta näkee, että 

tarjolla on myös muuta: Esimerkiksi Tampereella hae-

taan vapaaehtoisia ennaltaehkäisevään perhetyöhön 

ja Naisten Suojakotiin. Töitä on myös kirjekaverille ja 

tiedotustaitoiselle.

Lahdessa etsitään onnittelijaa. Hänen tehtävänsä 

on käydä onnittelemassa neljä vuotta täyttäviä lap-

sia ja viedä koteihin Lapsen Raamattu seurakunnan 

lahjana. 

Näiden esimerkkien perusteella voi todeta, että 

työntekijät luottavat seurakuntalaisiin.

Niin heidän täytyy tehdäkin, vaikka välillä innok-

kaista vapaaehtoisista on myös vaivaa. Meillä seura-

kuntalaisilla kun saattaa pettää kyky arvioida, mihin 

kykymme todellisuudessa riittävät. Tavatonta ei lie-

ne se, että vapaaehtoisilla on joskus enemmän tah-

toa tehdä hyvää kuin taitoa siihen.

Toimimisen mukana tulee kuitenkin aina vastuu. 

Miten paljon vapaaehtoisille voi antaa vastuuta? Mil-

laista vastuuta voi sälyttää vapaaehtoisten harteille 

esimerkiksi leireillä, jos jotakin yllättävää sattuu? Täs-

tä on hyvä puhua seurakunnissa. 

Kun kirkossa tulevaisuudessa työntekijät vähene-

vät, vastuuta on tarjolla vapaaehtoisille yhä enemmän.

Luottoa löytyy

Jos pyydetään 
anteeksi, on 
syytä tietää 
mitä anteeksi 
pyydetään.
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Joka kymmenes 
nuori kokee itsensä 
yksinäiseksi. 
Yhteisvastuukeräys 
porautuu kipeään 
ongelmaan.

Aloitetaan tämä juttu ter-
veisillä kaikille niille, jot-
ka haluavat auttaa yksi-
näisiä nuoria: Ryhty-

kää varaamaan käteistä taskun-
ne pohjalle. Yhteisvastuukerääjät 
lähtevät liikkeelle ensi sunnun-
taina.

Yhteisvastuukeräyksen varoil-
la torjutaan tänä vuonna nuorten 
yksinäisyyttä niin Suomessa kuin 
Afrikan Mosambikissa.

 Ainakin Oulujoen seurakun-
nan yhteisvastuuinfoillassa viime 
viikolla keräyskohde sai kiitosta: 
Aihe satuttaa. Yksinjääminen, hy-
lätyksi tuleminen on traagista ih-
miselle itselleen mutta yksinäi-
syyden seuraukset näkyvät koko 
yhteiskunnalle muun muassa ter-
veyskuluina. 

– Yksinäisyys tekee nuoressa 
pahaa jälkeä, ellei siihen puututa 
ajoissa, sanoo myös Yhteisvastuu-
keräyksen johtaja Tapio Pajunen 
Kirkkopalveluista.

Yhteisvastuulla helpotusta 
nuorten yksinäisyyteen

Riparilaiset keräävät 
rahaa nuorille
Oulujoella iloittiin erityisesti sii-
tä, että jo toista kertaa peräkkäin 
myös oman seurakunnan rippi-
koululaiset ovat lähdössä yhteis-
vastuukerääjiksi. Suurin osa ri-
parilaisista suuntaa oulujokisten 
oville ensi sunnuntaina heti ju-
malanpalveluksen jälkeen. 

Oulujoen seurakunnan kerä-
yspäällikkö Heimo Kuha kertoo 
yv-väen lähestyvän tänä kevää-
nä ensimmäistä kertaa paikallisia 
yrityksiä lahjoituspyynnöllä. Ku-
ha tietää kuitenkin, ettei raha yri-
tyksiltä tule helposti.

– Yhteyksiä pitää hoitaa muu-
tenkin kuin vain yhdellä kirjeellä, 
hän sanoo.

Kuha rohkaisee ihmisiä ilmoit-
tautumaan kerääjiksi. Hän itse ei 
jäänyt aikoinaan odottamaan 
henkilökohtaista kutsua kerääjäk-
si, vaan toimi oma-aloitteisesti.

– Ajattelin mielessäni, että mi-
nulla on aikaa auttaa niitä, jotka 
apua tarvitsevat. Otin itse yhteyt-
tä seurakuntaan.

Nuorten pahoinvointi 
järkytti jo aiemminkin
Tapio Pajunen pitää yv-keräys-
tä erityisen ajankohtaisena, kos-
ka teemana on nuorten hätä. Vii-
me vuoden puolella Itä-Suomen 

yliopiston hyvinvointiprofesso-
ri Juho Saari havahdutti suoma-
laisia tutkimustuloksillaan: Joka 
kymmenes nuori kokee itsensä 
yksinäiseksi. Noin 10 prosenttia 
koululaisista kokee kiusaamis-
ta. Parhaiten kiusaamista estä-
vät kaverit.

Pajunen muistuttaa vielä tuo-
reimmista uutisista: Joka viides 
vuonna 1987 Suomessa syntyneis-
tä on 21 vuoden ikään mennessä 
saanut hoitoa mielenterveyson-
gelmiinsa. Kymmeneltätuhannel-
ta puuttuu peruskoulun jälkeinen 
tutkinto. Näistä 40 prosentilla on 
mielenterveysongelmia.

– Juho Saaren tutkimus pal-
jasti meidän suomalaisten eri-
tyispiirteemme. Hädän hetkel-
lä emme turvaudu niinkään su-
kulaisiimme ja perheeseemme, 
vaan ennemminkin ystäviemme 
apuun. 

– Yhteisvastuukeräyksen kyn-
nyksellä on hyvä kysyä, mistä 
apua hakevat ne, joilla ei ole ys-
täviä; ne, jotka ovat yksin, Paju-
nen miettii.

TeKSTiT: RiiTTA HiRVONeN

Lue sivuilta 15–23 oman seurakuntasi 
yhteisvastuutapahtumista.
Nuorten yksinäisyyttä käsitellään 
myös sivuilla 12–13.

Kerääjät   
eivät osallistu  
homo-   
keskusteluun

Kirkossa loppuvuodesta 
koettu eroaalto saattaa 
nousta esille kevään Yh-
teisvastuukeräyksessä. 

Keräysjohtaja Tapio Pajunen 
Kirkkopalveluista ei pidä mah-
dottomana, että osa ihmisistä 
haluaisi vielä jatkaa yv-kerääjien 
kanssa keskustelua kirkon suh-
tautumisesta samaa sukupuolta 
olevien parisuhteeseen.

– Meidän ohjeemme on, et-
tä kerääjä ei ottaisi kantaa syk-
syn kuumaan aiheeseen. Pikem-
minkin toivon, että yv-keräys 
pysyisi keskustelun ulkopuolel-
la. Jos keskusteluyrityksiä syn-
tyy, kerääjän on hyvä pysyä so-
vittelevana.

– Toki kerääjällä voi yksityis-
henkilönä olla aiheesta mielipi-
de. Noin 40 000 vapaaehtoisen 
joukossa on ihmisiä eri herätys-
liikkeistä. Kerääjät muodostavat 
varsinaisen mielipiteiden kirjon, 
keräysjohtaja toteaa. 

Pajunen kertoo, että keräys-
toimisto on nostanut asian esil-
le seurakuntien keräyspäälliköi-
den kanssa.

Pajunen näkee yv-keräyksen 
ennen muuta konkreettisena 
osoituksena siitä, mistä kaikki 
kristityt ovat samaa mieltä: apua 
tarvitsevaa pitää auttaa. 

Oulu mukana pilottiprojekteissa

Yhteisvastuukerä-

ys on Suomen suurin 

vuosittainen kansa-

laiskeräys. Keräyksen 

tuotto on ollut viime 

vuosina noin 5 mil-

joonaa euroa. 

Keräystuotto jaetaan 

seuraavasti:

60 % kansainväliseen diakoniaan

Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien 

nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon köyhälistöalueella.

Mosambikilaiset koulutetut tukihenkilöt etsivät tukea tarvitsevia 

orpolapsia ja perheitä, tekevät kotikäyntejä heidän luokseen, tu-

kevat henkisesti ja järjestävät tarvittaessa ruoka-apua. 

Varat avustusohjelmille toimitetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

20 % kotimaiselle erityiskohteelle

Nuorten yksinäisyyttä lievittävässä hankkeessa ovat mukana Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja Suomen 

Mielenterveysseura yhdessä seurakuntien kanssa. Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Kaikille kaveri -hankkeen avulla vahvistetaan 

yläkoulujen tukioppilastoimintaa ja alakoulujen kummioppilastoi-

mintaa muun muassa Oulussa. Oulu on myös Suomen Mielenter-

veysseuran Löydä oma tarinasi -ryhmien yksi pilottipaikkakunta.

Ryhmissä käsitellään muun muassa nuoruuteen ja jaksamiseen liit-

tyviä kysymyksiä. Punainen Risti kouluttaa ja välittää ystäviä Nuor-

ten turvatalojen yksinäisille asiakkaille. Seurakunnan nuorisotyön 

tehtävä on huolehtia, että yksinäisyydestä kärsivä nuori saa apua. 

10 % hiippakuntien diakoniarahastoille

Diakoniarahastoista annetaan avustuksia vähävaraisille seurakun-

tien anomusten perusteella. 

10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle

Varoja käytetään muun muassa diakonia-avustuksiin.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

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

Oulujoella Yhteisvastuukeräyksen alkaminen kirvoitti hymyn muun muassa keräyspäällikkö Heimo Kuhan kasvoille. Taustalla diakoni Anu Fedoroff jakaa tietoa keräyksestä.
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Minkä rakennuksen 
pastellinsävyinen maalaus?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 7. helmikuuta 
osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on 
paikkaan liittyvä mukava muisto, liitä se vastaukseesi. Oikea 
vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa numerossa. 
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.
Viime viikon ku-
vassa: Heinätorin 
seurakuntatalon 
Valoa kohti -altta-
ritaulu. 

Arvonnan voit-
tajalle, oululaiselle 
Kaisa Rytkylle ku-
van tunnistaminen 
oli helppoa.

– Olen viime ai-
koina olen käynyt Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyk-
sen messuissa, ja kaunista ristiä tulee katsottua monta kertaa 
tuon armohetken aikana. Sydäntalvella sen takana on melko pi-
meää, mutta nyt valoisan ajan lisääntyessä odotan, että luon-
nonvalo alkaa näyttäytyä alttaritaulun takaa.

Kuvataiteilija Moosa Myllykankaan alttaritaulun voima tu-
leekin ulkoa heijastuvasta valosta ja teoksen sanoma on Jeesuk-
sen lauseissa: ”Minä olen maailman valo. Se joka seuraa minua, 
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

MARJO HÄKKiNeN

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

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

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.

• Viime lehdessä s. 7 oli juttu herännäisyyttä käsittelevän lu-
entosarjan ensimmäiseen luentoon tulleesta suuresta väkimää-
rästä, jonka takia luento jouduttiin siirtämään Oulu-opiston 
tiloista Karjasillan kirkolle. Mainitsitte luennon aiheen, mutta 
olitte unohtaneet luennoitsijan nimen. Esko Laukka-
sen persoona varmasti veti paikalle osan väestä.

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Tukea omaishoitajan arvokkaalle työlle
Ystäväni oli puolisonsa 
omaishoitaja parikymmentä 
vuotta. Aluksi hoitovastuuta 
jakoi laaja ystäväpiiri. Vuosien 
mittaan heidän määränsä vähe-
ni ja vain sinnikkäimmät jak-
soivat jakaa yhä raskaammak-
si käyvää hoitotyötä. 

Onneksi kunnan sosiaalitoi-
men kanssa löytyi tähän per-
heeseen sopiva ratkaisu. Ystä-
välleni ei maksettu omaishoi-
dontukea, vaan tuolla rahalla 
palkattiin hoitaja arkisin nel-
jäksi tunniksi.

Moni toivoo voivansa asua 
kotona mahdollisimman pit-
kään. Usein omaisten voimat 
eivät kuitenkaan yksin riitä. 

Yhdessä kunnan sosiaalitoi-
men edustajien kanssa on hyvä 
pohtia, minkälaisen avun tur-
vin kotona hoitaminen voi jat-
kua. Ammattilaiset tietävät eri-
laisista mahdollisuuksista, joi-
ta omaishoitaja ei välttämättä 
osaa edes kysyä. 

Säännöllinen yhteydenpito 
on myös osoitus omaishoitajan 
työn arvostamisesta. Toivotta-
vasti yhä useampi omaishoita-
ja voisi kuulla sosiaalitoimen 
edustajilta kysymyksen: "Mi-
tä voidaan tehdä, jotta jaksaisit 
tehdä arvokasta työtäsi?"

Omaishoitajien kohtelu on 
erilaista eri kunnissa. Siksi 
omaishoidon tuen maksami-
nen tulee siirtää Kelalle. Nyt 
tuki voi pahimmillaan yllättä-

en loppua jopa kesken vuot-
ta, kun kunta toteaa raho-

jen loppuneen. Omaishoi-
don tukeen liittyvien asi-
oiden siirtämisestä kun-

nilta Kelalle on laaja yksimieli-
syys. Silti päätöstä sen toteut-
tamisesta ei ole tehty. Vaikka 
läheisiä ihmisiä hoidetaan en-
sisijaisesti rakkaudesta, yhteis-
kunnan tuella on pitkäaikai-
sessa hoidossa suuri merkitys.

Kaikkia vanhuksia ei voi-
da hoitaa kotona omaishoidon 
tuella. Toisaalta laitoshoidon-
kaan ei tule olla ainoa mahdol-
linen hoitomuoto. Ei ole ole-
massa yhtä oikeaa tapaa järjes-
tää ikääntyneen ihmisen pit-
käaikainen hoito.

Tarvitaan tahtoa löytää ku-
hunkin tilanteeseen sopiva, in-
himillinen ratkaisu.

Yhteiskunnan tulee olla vas-
tuullisesti mukana etsimässä ja 
toteuttamassa näitä ratkaisuja.

RiTVA-LiiSA NiSKANeN
kansanedustajaehdokas (Kesk.)

varatuomari
Oulu

OiKAiSU:
edessä jo neljännet juhlat
Viime viikolla Rauhan Tervehdykses-
sä kerrottiin virheellisesti, että Oulus-
sa olisi järjestetty herättäjäjuhlat edellis-
kerran vuosina 1960 ja 1983.

Oulussa on kuitenkin vietetty herät-
täjäjuhlia myös vuonna 1928. Ensi ke-
sän juhlat ovat siis jo neljännet Oulussa.

Terveydenhoitoalan 
ammattilaisille
Olen teologian kandidaatti, aikaisemmalta 
ammatiltani esh-kätilö. Teen opinnäytetyö-
tä, aiheenani on hätäkaste. Kirjoita minulle, 
jos Sinulla on kokemuksia lasten hätäkastees-
ta. Kuvaile tilanne ja tunnelma. Keitä oli läs-
nä?  Tiesikö hätäkasteen suorittaja, miten hä-
nen kuului toimia jne?

Vastaa kirjeessäsi myös seuraaviin kysy-
myksiin: Miksi hätäkastetaan? Onko se mie-
lestäsi tarpeellista? Minkä näet kasteen opil-
liseksi / raamatulliseksi perustaksi? Kirjoita 
myös muita hätäkasteeseen liittyviä pohdin-
tojasi.

Kerro lisäksi kirjeessäsi työssäoloaikasi, su-
kupuolesi, ammattisi ja uskonnollinen tausta-
si, jos sellaista on.

Kirje saa olla vapaamuotoinen. Voit lä-
hettää sen sähköisesti tai postin välityksellä, 

nimettömänä tai yhteystietojesi kanssa. 
Kaikki tiedot käsitellään luottamuk-

sellisesti. 
Lähetä kirjeesi 15. helmikuu-

ta mennessä osoitteella marjatta.
hakala@helsinki.fi tai Marjatta 
Hakala, Käytännöllisen teologi-
an osasto, PL 33, 00014 Helsin-
gin yliopisto.

MARJATTA HAKALA
Helsinki

Pappi, oletko kokenut 
hengellisen kriisin ja siitä 
selviytymisen?
Teen pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopis-
ton teologisessa tiedekunnassa käytännöllisen 
teologian osastolle. Tutkin pappien kokemuksia 
hengellisestä kriisistä, josta he ovat selvinneet. 
Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu.

Kirjoita hengellisestä kriisistäsi vapaamuo-
toisesti 2−6 sivun mittaisen tekstin. Kerro, mi-
ten vaikean vaiheen koit ja mitä se sinulle mer-
kitsi. Miten kriisi sai alkunsa? Millaisia muu-
toksia näet hengellisessä elämässäsi tapahtu-
neen verrattuna kriisiä aiempaan elämään? 
Pohdi myös, miten käsityksesi toivosta ja Juma-
lasta on prosessin aikana muuttunut. Entä mikä 
kantoi sinua vaikean ajan yli tai miten kriisi vai-
kutti hengellisen elämäsi hoitamiseen? Kuvaile 
tekstissä hetkeä tai tapahtumaa, joka muodostui 
kriisissä käännekohdaksi parempaan. 

Lähetäthän kirjoituksesi 27. helmikuuta 
mennessä joko sähköpostitse satu.helo880@
gmail.com tai osoitteeseen Satu Helo / Auli Vä-
häkangas, Käytännöllisen teologian osasto, PL 
33, 00014 Helsingin yliopisto. 

Voit kirjoittaa nimettömänä tai omalla ni-
melläsi. Kaikki tekstit käsitellään luottamuk-
sellisesti; missään vaiheessa kirjoittajan ja kir-
joituksen yhteyttä ei tuoda julki. Liitä mukaan 
tieto iästäsi, sukupuolestasi, pappisvihkimyk-
sen ajankohdasta (vuosi), hengellisestä taustas-
tasi sekä hiippakunnista, joissa olet työskennel-
lyt sekä mahdolliset yhteystietosi. 

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

SATU HeLO
Helsinki
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Useat puolueet:

Kirkko 
päättää itse 
vihkioikeudesta
Eduskuntapuolueet ovat vas-
tanneet Kotimaa24-sivuston ja 
Kotimaa-lehden kysymykseen, 
voisivatko kirkot päättää itse-
näisesti, keitä vihkivät avioon, 
jos Suomeen tulisi sukupuoli-
neutraali avioliittolaki.

Sdp:n mukaan kirkko päät-
tää itse vihkikaavastaan, mut-
ta olisi suotavaa, että vihkikaa-
va seuraisi yleistä yhteiskunnal-
lista kehitystä.

”Näkemykset vihkimisen 
kieltämisestä koetaan usein 
loukkaavaksi ja syrjiväksi”, to-
taa Vasemmistoliitto.

Vasemmistopuolueiden li-
säksi Rkp, Kokoomus ja Kristil-
lisdemokraatit sekä Vihreät nä-
kevät, että kirkko päättää viime 
kädessä itse, keitä se vihkii. 

Keskusta muistuttaa vas-
tauksessaan, että periaattees-
sa kirkolliskokouksella on valta 
päättää kirkon avioliittokäytän-
nöistä.

Perussuomalaiset eivät vas-
tanneet suoraan kysymykseen. 
Sen sijaan puolueesta todetaan, 
että kristillinen avioliitto on 
miehen ja naisen välinen. 

Paavin verinäyte 
talteen kirkkoon
Katolinen kirkko asettaa pienen 
pullollisen edesmenneen paavi 
Johannes Paavali II:n verta py-
häinjäännökseksi.

Reliikki sijoitetaan puolalai-
seen kirkkoon tänä keväänä pi-
an paavin autuaaksi julistami-
sen jälkeen. Veripullo koteloi-
daan kristalliin ja upotetaan 
toukokuussa Krakovaan avat-
tavan kirkon alttarin sisään.

Verinäyte on otettu paavilta 
lääketieteellisten kokeiden yh-
teydessä hieman ennen hänen 
kuolemaansa Gemellin poli-
klinikalla Roomassa. Puolassa 
syntynyt paavi Johannes Paa-
vali II kuoli vuonna 2005. 

Paavin kuoleman jälkeen 
eräät puolalaiset viranomai-
set ehdottivat jopa, että paavin 
sydän olisi tuotu haudattavak-
si Puolaan.

Johannes Paavali II juliste-
taan autuaaksi Vatikaanissa 
toukokuun ensimmäisenä päi-
vänä.

Maata kiertelemässä

Nepalin hallitus on sallinut 
pääkaupungin Katman-
dun kristittyjen, musli-
mien ja baha’i-uskovien 

haudata kuolleensa Sleshmanta-
kin metsään. 

Vakaumukselliset hindut ovat 
protestoineet päätöstä vastaan, 
sillä metsä sijaitsee Pashupati-
nathin temppelin lähistöllä. Hin-
dulaisten mielestä metsä on osa 
temppelialuetta. 

Viime vuosina Katmandu on 

kasvanut nopeasti, ja rakennus-
kelpoisesta maasta on ollut pu-
laa. Tämä on pienentänyt aluei-
ta, jotka oli alun perin tarkoitettu 
hautausmaiksi kristityille, musli-
meille ja baha’ille. Hindulaiset 
polttavat kuolleensa, eivätkä he 
näin olleen tarvitse hautausmaita. 

Nepalin protestanttikirkon 
piispa Narayan Sharma kiis-
tää kristityttyjen, muslimien ja 
baha’iden tehneen jotain väärin. 
Hänen mukaansa he ovat vain 

toimineet hallituksen päätöksen 
mukaisesti. 

– Hindujen pitää ottaa huomi-
oon myös muiden uskontojen oi-
keudet, hän sanoo. 

Nepalin kristittyjen liiton 
(Christian Federation of Nepal) 
mukaan jo noin 200 hautakiveä 
on pystytetty Sleshmantakin alu-
eelle. Hautapaikat maksavat kris-
tityille kuudesta kymmeneen eu-
roa kappale.

Hindulaisten protesteista huo-

limatta Nepalin kulttuuriminis-
teri Minendra Rijal on samaa 
mieltä piispa Narayan Sharman 
kanssa. 

Satoja vuosia kestäneen hindu-
hallinnon jälkeen Nepal on nyt 
sekulääri valtio, ja kaikkien hin-
dulaisten tulisi ottaa huomioon 
myös muiden uskontojen tarpeet. 

28.1.2011
ASiANewS

Nepalissa erimielisyyttä hautausmaasta

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli päätti tiis-
taina lykätä seurakunta-
pastori Pekka Elonhei-

mon erottamisvaatimuksen kä-
sittelyn myöhempään ajankoh-
taan. Se myös kuuli Elonheimoa 
itseään kokouksessa.

Siikasalon seurakunnan kirk-
koneuvosto on esittänyt yksimie-
lisesti tuomiokapitulille, että se 
keskeyttäisi Elonheimon määrä-
aikaisen virkamääräyksen eli an-
taisi pastorille potkut. 

Papin virasta erottamiset ovat 
Suomessa äärimmäisen harvi-
naisia. Kirkkohallituksen työ-
markkinaosaston lakimies Ti-
mo von Boehm ei muista yhtään 
tapausta. 

Siikasalon kirkkoneuvos-
ton mukaan Elonheimo on pa-
pin työhön soveltumaton ja hän 
on toiminut totuuden vastaisesti. 
Neuvoston pöytäkirjan mukaan 
Elonheimo on loukannut seura-
kunnan etua Raahen Seudussa 
julkaistussa haastattelussa sekä 
Vihannin ja Ruukin yläkoulujen 
päivänavauksissa. Raahen Seu-
dussa Elonheimo arvosteli kirk-
koherra Lauri Haapalaa.

Sopimattomia  
saarnoja
Elonheimon saarnojen väitetään 
myös sisältäneen sopimatonta 
yhteiskunnallista ja poliittista ai-
neistoa. Lisäksi hänen mainitaan 
asettuneen sairauslomasäädösten 
yläpuolelle esimiehen kehotuksis-
ta huolimatta.

Neuvoston puheenjohtaja on 
kirkkoherra Lauri Haapala. Hän 
on kehottanut Elonheimoa eroa-
maan.

Erottamisvaatimuksen 
käsittelyä lykättiin

Pekka Elonheimo kertoo ole-
vansa sairauslomalla erottamis-
prosessin ja voimakkaan painos-
tuksen vuoksi. Hän väittää, että 
syytökset häntä kohtaan perus-
tuvat suurimmilta osin kuulopu-
heisiin.

Erityisesti Elonheimoa rasit-
taa 18. tammikuuta käyty kes-
kustelu, johon osallistuivat Elon-
heimon lisäksi kirkkoherra Lauri 
Haapala, lääninrovasti Erkki Pi-
ri ja seurakunnan luottamusmies 
Tuula Storlöpäre.

– Minua syytettiin ja vaadittiin 
kommentoimaan syytöksiä. En 
saanut tilaisuutta tutustua syy-
töksiin etukäteen.

Piri ja Haapala kirjoittivat ko-
kouksesta muistion, joka lähetet-
tiin tuomiokapituliin.

Samana päivänä Elonheimon 
asia vietiin kirkkoneuvoston ko-
koukseen, joka lähetti erottamis-
pyynnön tuomiokapituliin. Elon-
heimo pyysi lupaa tulla kokouk-
seen, mutta ei sitä saanut.

Poikkeavat  
työtavat
Pekka Elonheimon työtavat ovat 
tavallisista poikkeavia.

– Teen työt suoraan ja yksin-
kertaisesti. Puhun kaikkien kans-
sa, mikä on vienyt minut aika suu-
reen kansansuosioon. Voin istah-
taa työttömän tai johtajan viereen.

Elonheimo kertoo, että hän on 
panostanut työssään sielunhoi-
toon. Iso osa sielunhoidosta ta-
pahtuu paikallisissa kapakoissa 
Ruukissa ja Raahessa. 

Sielunhoitotyötä on ollut pal-
jon, enimmillään 20–30 tuntia 
viikossa. Tavanomaiset jumalan-
palvelukset, toimitukset ja muut 
pyydetyt papintyöt hän on tehnyt 
normaalisti. 

Kirkkoherra ei Elonheimon 
mukaan pidä hänen sielunhoi-
totyötään oikeana työnä vaan on 
kehottanut pastoria jättämään 
sen.

Rippikoulun  
poisottaminen järkytti
Kirkkoherra Haapala on ottanut 
Elonheimolta pois lapsi-, rippi-
koulu- ja nuorisotyön. Tämä on 
järkyttänyt Elonheimoa. 

Hän julkaisi yhdessä erään toi-
sen kirjoittajan kanssa 1980-lu-
vun alussa rippikoulusta kirjan. 
Kirja on Elonheimon mukaan 
vaikuttanut vahvasti siihen, min-
kälainen rippikoulu Suomessa ny-
kyään on.

Elonheimo kertoo pitäneen-
sä nuorille ja vanhemmille rip-
pikouluinfoja, joista muutamat 
vanhemmat ovat valittaneet. Pas-
tori arvelee vanhempien louk-

kaantuneen siitä, että hän ker-
toi Lutherin korostaneen järjen ja 
omatunnon käyttöä maallisissa 
asioissa. Tällöin käskykokoelmat 
saattavat jäädä toiseksi.

Elonheimo kertoo pitäneensä 
vastaavia rippikouluinfoja viides-
sä seurakunnassa ilman että ku-
kaan on niistä valittanut. 

Lääninrovasti Erkki Piri ei ha-
lua kommentoida Elonheimon 
tapausta asian keskeneräisyyden 
vuoksi. Myöskään kirkkoherra 
Lauri Haapala ei kommentoi kes-
keneräistä asiaa.

PeKKA HeLiN

Pe k ka H e l i n

Siikasalon seurakunnan pastoria Pekka Elonheimoa saattavat odottaa potkut.
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Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi
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Yhdistykset

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

Palveluja tarjotaan

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 6.2. klo 18.30 Hilja Alasuvannolla, 
Ollilantie 43, Kempele, ti 8.2. klo 18.30 Elli Pyhäluodolla, Murrontie 11, 
Utajärvi. 

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Ti 8.2. klo 18 Hei-
nätorin srk-talon tiloissa 

(käynti sisäpihalta) Matalan kyn-
nyksen ilta, Pakanain apostoli Paa-
vali ja Ti 15.2. klo 18 Pyhä Henki, 
Rukouksen henki, Kalevi  ja Hilkka 
Keränen. Lumijoki Su 6.2. klo 16 
Matalan kynnyksen ilta, korsuho-
vin kerhohuone, raamattuopetus 
Rallu Kemppainen. TALVILEIRI 
1–4 -luokkalaisille 12.–13.2. Hinta 
10 e. Ilm. 8.2. mennessä sinikka.
harkonen@lumijoki.fi 044 503 7080 
Tyrnävä Ma 7.2. klo 18 srk-koti, 
Alkaa luentosarja ”Tule ja katso”, 
Rallu Kemppainen ja Ti 15.2. klo 
12.30 päiväpiiri, Hilkka ja Kalevi 
Keränen. Muhos Su 13.2. klo 10 
kirkko, Messussa saarna Kalevi 
Keränen, messun jälkeen seurat, 
Ke 16.2. klo 18.30 Kotiseurat Mar-
jatta Seppäsellä, Leskeläntie 16, 
Hilkka ja Kalevi Keränen.

To 3.2. klo 18.30 NA- ja opiskelijailta. 
Su 6.2. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. To 10.1. klo 18  
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Seurat su 6.2. klo 15. Tauno ja 
Helvi Lahtinen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

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

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 10.2. klo 19 Janne Koskela: ”Keisa-
rille mitä keisarille kuuluu”
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

Muut seurakunnat

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

• Su 6.2. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Juha Hilli
• Ti 8.2. klo 18.00 Rukouskokous
 Raahen Vapaa srk:sta Eino Tervo
• Su 13.2. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Martti Väyrynen
 Ti 15.2. klo 18.00 Rukouskokous
 Ari Leinonen

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

To 3.2. klo 18 Miestenilta. Pe 4.2. 
klo 18 Hannat, naisten yhteiskris-
tillinen rukouspiiri. Su 6.2. klo 18 
Ehtoolliskokous, Esa Blomster. 
Ma 7.2. klo 18 Kotirukouskokous, 
Blomster Lehmikentäntie 16 A 5. 
To 10.2. klo 18 Raamattupiiri. La 
12.2. klo 15 Seurakuntalaisten 
iltapäiväkahvit. Su 13.2. klo 18 
Sunnuntain kokous, Juha Kakko. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 6.2. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
Ke 9.2. 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 4.2. klo 18 Liftjr. Pe 4.2. klo 20 LIFT, Mikko 
Saukkonen, Hilla Rantajääskö, LiftUp. Su 6.2. 
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste, Markku 
Tossavainen, Heikki Kurki, Seurakuntakuoro. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 6.2. klo 17 
Church@78, International Service, Mikko Sauk-

konen, Neil Berry, Vesa Asikainen. Ma 7.2. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. 
Ke 9.2. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, Pasi Markkanen. To 10.2. klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

To 3.2. klo 18 Jean Roos. Su 6.2. 
klo 16 Parantumiskokous Hartti Lind-
gren. Su 13.2. klo 16 Voitto Oinonen.
Säännölliset kokoontumisajat:
Ti klo 19 evankeliumin ilta, ke klo 18 
raamattutunti, to klo 19 rukousilta, 
pe klo 19 nuorten ilta, su klo 16 sa-
na, ylistys ja rukous. Olet sydämelli-
sesti tervetullut! 

Su 6.2. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 7.2. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!

To 3.2. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 4.2. 
klo 18 Varkki-ilta, 10-14 -vuotiaille. Su 6.2. klo 11 
Ehtoolliskirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Suvi 

Eriksson. Su klo 16 Miestenilta Ezzahidilla, Propsitie 14, Metsokangas. Ma 7.2. klo 
18 Nuorten aikuisten ilta kirkolla. Ti 8.2. klo 14 Päiväpiiri, klo 18 ALFA-kurssi. Ke 
9.2. klo 18 Nuortenilta, Suvi Eriksson. To 10.2. klo 19 Lähde-ilta, Suvi Eriksson, Risto 
Wotschke, God’s Bell, tarjoilu. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Vuokralle tarjotaan
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Lennonin 
divisioonat

Puhemies Mao väitti kerran, että valta kas-
vaa kiväärin piipusta. Niin kasvaakin, aina-
kin Kiinassa, jossa vallanpitäjät vangitsevat 
toisinajattelijoita ja vievät monilta ihmisiltä 

oikeuden elämään.
Josif Stalin puolestaan kysyi piruuksissaan, 

montako divisioonaa paavilla on. Joe-setä vihja-
si, ettei kukaan ole mikään, jos hänellä ei ole taka-
naan murskaavaa asevoimaa.

Diktaattori oli väärässä. Paavi Johannes Paava-
li II, jonka jälkipolvet saattavat hyvinkin tuntea li-
sänimellä Suuri, oli osaltaan voittamassa kylmää 
sotaa. Hänen puheensa ja vierailunsa synnyin-
maassaan Puolassa nostivat aallon, joka murskasi 
neuvostoimperiumin.

Sana on usein vaarallisempi kuin sadat ja tu-
hannet divisioonat. Siksi vallanpitäjät ovat aina 
pelänneet hankalia ukkoja ja akkoja, jotka perää-
vät oikeuksiaan. He ovat vaatineet vapautta ja pis-
täneet isoja poikia sanan säilällä niin, että tuntuu.

Muistattehan Richard Nixonin, joka tunnet-
tiin myös nimellä Tricky Dick, Temppu-Dick. Hän 
rämpi syvällä Vietnamin sodassa eikä saanut ai-
kaan lasta eikä paskaa. 

Temppu-Dick oli maailman mahtavin mies. 
Mitä korskea presidentti mietti, sikäli kun pystyi 
kiroilultaan mitään miettimään?

Hän mietti muuatta epäsiistiä pohjoisenglan-
tilaista miestä. Ajatelkaa, kaikkivoipa presidentti 
Richard Milhous Nixon pelkäsi John Lennonia, 
partaista lauluntekijää, liverpoolilaista retaletta, 
joka kulki muunkin kuin limukan voimalla. 

Lennonin hiukset olivat pitkät ja parta oksen-
nuksen näköinen. Hän oli mies, jota Nixon inho-
si ja hänen perässään konservatiiviset amerikka-
laiset.

Lennon vastusti Vietnamin sotaa vaimonsa Yo-
ko Onon avustuksella. Give Peace a Chance oli lau-
lu, jolla Lennon kampanjoi sotaa vastaan. Sanan-
mukaisesti käännettynä laulun nimi tarkoittaa: 
antakaa rauhalle mahdollisuus. 

Lennon oli vaarallinen, koska oli sotkemassa 
Amerikan pasmoja. Nixon pani turvallisuuskyy-
lät varjostamaan Lennonia.

Lauluntekijällä oli divisioonansa, joita sieti pe-
lätä. Nixon joutui lopulta häpeään, Lennonista tu-
li legenda.

Sanasepot ovat muuttaneet maailmaa aina-
kin yhtä paljon kuin sodat ja diktaattorit. Muista-
kaamme, että kristinuskonkin perusti neuvokas 
timpuri, jolla oli loistava supliikki. 

PeKKA HeLiN

Simo-Eerik Ollikainen on 
tehnyt nuorisotyötä seura-
kunnassa jo lähes kymme-
nen vuotta. Hänellä ei kui-

tenkaan ole muodollista koulu-
tusta tehtäviinsä.

– Kävin isoskoulutuksen vuon-
na 2001. Sen jälkeen olen ollut yli 
kolmellakymmenellä leirillä, Ol-
likainen kertoo.

Isosvuosien jälkeen Ollikai-
nen siirtyi yövalvojaksi ja sittem-
min kesätyöläiseksi leireille. Nyt 
hän on Karjasillan seurakunnas-
sa harjoittelijana työmarkkinatu-
ella.

– Olen saanut jatkuvasti lisää 
vastuuta. Kesätyöntekijänä pidin 
rippileireillä myös oppitunteja. 
Nyt harjoittelijana teen sitä, mitä 
nuorisotyöntekijäkin, paitsi pape-
ritöistä minut on vapautettu.

Musiikki 
ovena seurakuntaan
Ollikaisen tutustuminen seura-
kunnan toimintaan alkoi 11-vuo-
tiaana Oulun seurakuntien nuo-
risomuusikon Esa Rättyän musi-
kaaleissa. 

Musiikki onkin pysynyt olen-
naisena osana Ollikaisen elämää 
näihin päiviin asti. Hänen pia-
nonsoittotaidoillensa ja laulajan-
kyvyillensä on ollut kysyntää esi-
merkiksi tuomasmessujen järjes-
telyissä.

Ollikainen kävi pari vuot-

ta Madetojan musiikkilukiota. 
Vaikka hän nautti musiikin opis-
kelusta, lukioon kuuluva pänttäys 
ei sopinut hänelle. Niinpä hän lo-
petti lukion kesken ja aloitti opis-
kelut ammattiopistossa sähkölin-
jalla.

– Se oli hyppy täysin toiselle 
raiteelle, hän pohtii.

Myös opinnot sähkölinjal-
la jäivät kesken, mutta ammatti-
opistosta tarttui mukaan runsaas-
ti oppia ja rohkaisua musiikin te-
kemiseen.

– Muodostimme opiskeluka-
vereiden kanssa bändin ja osal-
listuimme ammattiin opiskelevi-
en SAKUstars-kulttuurikilpailui-
hin, Ollikainen kertoo.

Myös menestystä tuli.
– Yhtenä vuonna voitin seit-

semän mitalia kuudessa sarjassa. 
Sen jälkeen sääntöjä muutettiin 
niin, ettei moinen enää edes ole 
mahdollista, hän nauraa.

Musiikkiosaaminen on tuke-
nut Ollikaisen toimintaa seura-
kunnassa. Jumalanpalveluksissa 
säestämisen lisäksi hän on muun 
muassa pitänyt seurakunnan 
palkkaamana karaokeiltoja kou-
lulaisille.

Työssä 
oleminen kasvattaa
Ollikainen on suunnitellut pa-
laavansa jälleen koulun penkille. 
Hän harkitsee kouluttautumista 

nuorisotyönohjaajaksi tai kant-
toriksi.

– Side seurakuntaan on herä-
tellyt opiskelumotivaatiota.

Koulutuksen myötä Ollikainen 
toivoo saavansa lisää ammattitai-
toa työhön, jota hän jo nyt tekee.

– Nuorisotyön kuviot ovat jo 
tutut. Olen saanut oppia paljon 
käytännön kautta. Koulutus voi-
si antaa tietoa esimerkiksi psyko-
logiasta ja nuorten käyttäytymi-
sestä.

Nuorten kanssa toimiminen 
vaatiikin monenlaisia tietoja ja 
taitoja.

– Leireillä syntyy helposti 
vaikeita tilanteita. Olen esimer-
kiksi oppinut, kuinka voidaan 
auttaa, ettei kukaan jäisi ulko-
puoliseksi.

Nuorisotyössä ja musiikin sa-
ralla työskentely on opettanut Ol-
likaiselle paljon muutakin kuin 
vain työhön kuuluvia taitoja.

– Työssä olen oppinut heittä-
mään turhat ennakkoluulot pois. 

Sama on heijastunut myös ar-
kielämään. Vaikeisiinkin asioihin 
on helpompi tarttua.

– Rohkeutta, aloitekykyä ja 
vastuun ottamista. Kaikkea sitä 
olen oppinut valtavan paljon ol-
lessani seurakunnalla töissä, Ol-
likainen tiivistää.

KAiSA ANTTiLA

Simo-Eerik tahtoo 
seurakunnan työntekijäksi

Side seurakuntaan 
on herätellyt 
opiskelu-
motivaatiota.

K a i s a  A n t t i l a
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Heidi Karvonen
• diakoniatyöntekijä
Intiön ja Raksilan alue, 
Myllytulli
• Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

Tärkeintä elämässäni 
ovat usko ja perhe.
Rakkain 
raamatunkohtani 
on: "Sinun turvasi 
on ikiaikojen Jumala, 
sinua kantavat ikuiset 
käsivarret." 5.Moos.33:27 
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska seurakunta 
on entuudestaan tuttu. Enhän oikeasti ole "uusi kasvo", vaan 
"paluumuuttaja". Työskentelin ko. seurakunnassa viimeksi 
vuonna 2002. Edellisestä työajasta jäi mukavat muistot ja oli 
helppo palata jatkamaan työtäni tänne.
Esikuviani ovat Maria, Jeesuksen äiti, sekä oma äitini. 
Marian tavoin haluan rauhoittua kuuntelemaan Jeesuksen 
puhetta ja luottamaan Jumalaan aina ja joka tilanteessa. 
Oma äitini on opettanut minulle muun muassa ihmisten 
tasavertaista kohtaamista.
Harrastan mielelläni loikoilua ja lukemista. Luonnossa 
liikkumista ja hyvän ruuan syömistä hyvässä seurassa.
Terveiset lukijoille: Tervetuloa rohkeasti juttelemaan 
kanssani ja toteuttamaan yhdessä diakoniaa!

KAiSA ANTTiLA

Risto Siekkinen
• bitumieristäjä
• kirkkoneuvoston 
jäsen ja lähetystyön 
johtokunnan jäsen 
(Seurakuntaväen lista) 
• Oulunsalon 
seurakunta 

Haluan vaikuttaa 
kotiseurakunnassani 
siihen, että kirkko 
ja seurakunta 
olisivat lähempänä 
tavallista ihmistä. 
Seurakunnassamme 
toimii loistavia viranhaltijoita, joiden ammattitaitoa tulisi 
käyttää paremmin hyväksi.
Kymmenen vuoden päästä ihmiset käyttävät kirkon 
palveluita enemmän.
Minulle tärkeä raamatunkohta: Kyllä ne on ne kohdat, 
jossa köyhiä, huonompiosaisia ja sairaita autetaan. Se on 
lähellä minunkin ajatusmaailmaani.
Tärkeintä elämässäni on oma perhe.
Esikuvani ovat omat vanhempani.
Terveiset lukijoille: Käyttäkää seurakunnan palveluita 

ja ottakaa reilusti yhteyttä tarpeitten mukaan 
seurakunnan viranhaltijoihin.

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

Tänä talvena Oulussa voi 
tehdä hyväntekeväisyyttä 
osallistumalla vatsatanssi-
kurssille. 

Oulun seudun ammattikor-
keakoulun tiloissa perjantaina 
11. helmikuuta alkava itämaisen 
tanssin kurssi on uudenlainen 
aluevaltaus, vaikka valtakunnalli-
sessa Yhteisvastuukeräyksessä on 
vuosikymmenten aikana kerätty 
rahaa mitä erilaisimmin keinoin. 

– Kurssin virallinen nimi on 
muuten harhaanjohtava, sillä ky-
se on tutummin vatsatanssista, 
toteaa kappalainen Olavi Mäkelä 
Karjasillan seurakunnasta. 

Kurssin opettajana toimii liet-
tualaissyntyinen, mutta Ugandas-
sa kasvanut Simona Muwazi, jo-
ka on opettanut vatsatanssia kol-
me vuotta opiskellessaan Japanis-
sa. Sitä ennen hän opetti tanssia 
neljä vuotta Ugandassa. 

Muwazi on myös Mäkelän mi-
niä, joten ajatus kurssista syntyi 
niin sanotusti perhepiirissä.  

– Kuulin Olavilta Yhteisvas-
tuukeräyksestä ja ajattelin, et-
tä kurssi olisi oiva tapa yhdistää 
osaamiseni ja tehdä hyväntekeväi-
syyttä uudessa kotikaupungissa-
ni, Muwazi kertoo.

Naisten  
oma juttu
Vatsatanssi on Muwazin mukaan 
yksi luonnollisimmista tanssin 
muodoista. Se symboloi naisten 
kauneutta ja terveyttä. Vatsatans-
si on paitsi hyvää kuntoilua, se 
antaa myös mahdollisuuden liik-
keen vapauteen ja itseilmaisuun. 

Vatsatanssi on jopa niin täydel-
lisesti naisten juttu, että kaksilah-
keisia ei huolita mukaan.

Hyväntekeväisyyttä  
tehdään lanteita pyörittäen

– Kurssi on ehdottomasti vain 
naisille, Muwazi nauraa, ja ker-
too, ettei osaisi kuvitellakaan 
miehiä pyörittämässä lanteitaan.

Hänen mukaansa tanssimaan 
voi tulla jokainen nainen, jolla on 
kaksi toimivaa jalkaa.

– Vatsatanssia on helppo har-
rastaa kenen vain, toisin kuin esi-
merkiksi jazztanssia.

Tavoitteena on muodostaa kol-
me aloittelijaryhmää, jotka ko-
koontuvat Hintan seurakuntata-
lolla sunnuntaisin ja keskiviik-
koisin, sekä 1–2 edistyneempää 
ryhmää, jotka kokoontuvat Ou-
lun seudun ammattikorkeakou-
lun tiloissa perjantai-iltaisin. 

Ryhmäkoko kaikissa ryhmissä 
olisi noin 16. Edistyneempi ryh-
mä on niille, joilla on jonkinlaista 
tanssikokemusta ennestään. 

Opastusta  
monella kielellä
Opetuskielenä kurssilla on pää-
osin vartalonkieli, eli niin sanot-
tu body language. Lisäksi Muwa-
zi opastaa tarvittaessa englannik-
si, venäjäksi ja ranskaksi. 

Kurssi jatkuu viikoittaisilla 
tanssitunneilla huhtikuun alku-
puolelle saakka. Tunneilla kerät-
tävät vapaaehtoiset osallistumis-
maksut lahjoitetaan kokonaisuu-
dessaan Yhteisvastuukeräykseen. 

– Toivomme että voisim-
me järjestää kurssin päätteek-
si yhteisesiintymisen esimerkik-
si Valveelle. Tämä kuitenkin riip-
puu kurssilaisten innokkuudesta. 
Näytös olisi ilmainen, mutta siellä 
kerättäisiin kolehti Yhteisvastuul-
le, Olavi Mäkelä kertoo.

Katsomoon pääsisivät myös 
miehet. 

eLSi SALOVAARA

Lisätietoa ryhmistä ja ilmoittau-
tumiset tiistaihin 8.2. mennessä si-
mona.muwazi@gmail.com tai p. 
040 5450 163.

Yo uTu b e

Simona Muwazi opettamassa vatsatanssin alkeiskurssilla Japanissa.

Pöyhtäri jättää 
Karjasillan 
seurakunnan
Naispappien kanssa yhteistyös-
tä kieltäytynyt kappalainen Ve-
sa Pöyhtäri eroaa Oulun Karja-
sillan seurakunnan kappalaisen 
virasta, kertoo Kotimaa24.

Kapituli käsitteli Pöyhtärin 
eroanomuksen tiistaina.

Kurinpitotoimet ja oikeusas-
teet läpikäynyt Pöyhtäri on ol-
lut erotettuna virantoimituk-
sesta 1.6.2010–31.1.2011. Kurin-
pito johtui Pöyhtärin kieltäyty-
misestä yhteistyöstä naispappi-
en kanssa.

Pöyhtäri itse kertoo 
Kotimaa24:ssä, että hän olisi 
halunnut jatkaa seurakunnan 
palveluksessa ja pitää huolta sen 
vanhauskoisista jäsenistä.

Pöyhtäri on työskennellyt 
ruotsinkielisen Rauhan Sanan 
palkkalistoilla sen jälkeen, kun 
hänet erotettiin virantoimituk-
sesta. (RT)

Ensi viikolla Helsingissä ko-
koontuvan piispainkokouk-
sen aiheena on laatia pasto-

raalinen ohje vapaamuotoises-
ta rukouksesta rekisteröidyn pa-
risuhteen solmineiden kanssa ja 
heidän puolestaan. Piispat teke-
vät ohjeet kirkolliskokouksen toi-
meksiannosta.

Piispainkokouksen sihteeri Jari 
Jolkkonen on todennut, että ei ole 
mitään estettä sille, ettei piispojen 
rukousohje astuisi voimaan heti.

”Päätöstä voidaan odottaa jo 
helmikuussa – viimeistään tä-
män vuoden kuluessa”, Jolkko-
nen muotoili tammikuun alussa 
Kotimaa24:ssä.

Jolkkosen mukaan piispainko-
kouksen ohjeeseen ei välttämät-
tä kuulu varsinainen rukous pa-
risuhteen rekisteröineiden puoles-
ta. Kyse on pikemminkin ohjeesta 
vapaamuotoisen rukouksen suo-
rittamiseen.

Piispat paneutuvat 
parisuhderukoukseen

Piispainkokouksen asialistan 
mukaan piispojen on myös tar-
koitus laatia selonteko rippisalai-
suuden ja lastensuojelun yhteen-
sovittamisesta. 

Nykyisessä kirkkolaissa papille 
ja lehtorille säädetään sekä ehdo-
ton rippisalaisuus että velvollisuus 
ryhtyä toimenpiteisiin hankkeilla 
olevien rikosten estämiseksi.

Kirkon, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön, oikeusministeriön se-
kä opetus- ja kulttuuriministe-
riön yhteisissä neuvotteluissa on 
todettu, että vaitiolo- ja ilmoitus-
velvollisuutta koskevaa lainsää-
däntöä ei ole tarpeellista muut-
taa, mutta kirkkojen omaa lain-
tulkintaa ripissä ja sielunhoidos-
sa on selkeytettävä.

Laintulkinnalla varmistetaan, 
että lapsen etu ja lastensuojelun 
tarve otetaan aina huomioon.

RiiTTA HiRVONeN
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Hyvälle ystävälle tai sukulaiselle 
haluaa antaa lahjaksi jotain sellaista, 
mistä hän pitää. Mikä olisi sen parempi 
lahja kuin lehti, joka miellyttää myös 
antajaa.

Anna ystävänpäivälahjaksi Askel. 
Se tuo mukanaan hyvää mieltä 
ja voimia arkeen.

Tilaa Askel edullisena
ystävänpäivätarjouksena!

Tilaa ystävälle
Usko, toivo 
 ja rakkaus –
kaikki samassa 
lehdessä.

Leikeissä: 
Lastenmaa
 joka kuukausi.

Soittamalla numeroon
020 754 2333
Maksullinen palvelunumero

Voit muistaa ystävääsi 
ja tilata hyvää 
luettavaa myös näin:

Lähettämällä sähkö-
postia osoitteeseen
tilauspalvelut@
kotimaa.fi 
Muista mainita 
viestissäsi tilauskor-
tissa pyydetyt tiedot 
sekä tarjoustunnus.

Verkossa voit mennä 
osoitteeseen
www.kotimaa-yhtiot.fi /
tilaukset

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla 
ja tekstiviestillä. ja tekstiviestillä. 

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja loppuu 
automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjoukset koskevat 
vain uusia tilauksia Suomessa. Osoitteita voidaan käyttää 
ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 
mukaisesti. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan lupa 
lehden tilaukseen. Hinnat ovat voimassa 31.8.2011 asti. 
Tarjoustunnus Ystävä11.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kyllä kiitos!
Tilaan seuraavat lehdet

Itselleni Lahjaksi

Askel 5 kk vain 19,90€ 

Norm. hinta 5kk – 34€

Lastenmaa 6 kk vain 17€ 

Norm. hinta 6kk – 27€

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Allekirjoitus

LEHDEN MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

LEHDEN SAAJA

KOTIMAA-
YHTIÖT  
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

�

Itselleni Lahjaksi

Askel 5 kk 
Norm. hinta 5kk – 34

Lastenmaa 6 kk 
Norm. hinta 6kk – 27

Itselleni Lahjaksi

TILAUSKORTTI

Tilaa lahjaksi 
Lastenmaa 6 kk

(norm. 27€)

17€

Tilaa lahjaksi 
Askel 5 kk

(norm. 34 €)

1919€1919€€
90

Lastenmaa tarjoaa tukea kristilliseen 
kasvatukseen. Leikki-ikäiset ja pienet 
koululaiset viihtyvät lehden askartelujen, 
tehtävien ja kertomusten parissa. 
Ne liittyvät kirkkovuoden ajankohtaisiin 
teemoihin. Lehden päätoimittaja toimii 
kirjailija Anna-Mari Kaskinen.

Muista lastasi tai kummilastasi 
ystävänpäivänä Lastenmaalla. 



10    Nro 4    3.–10.2.2011

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 6.2. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys. Klo 10 
messu Oulujoen kirkosta. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma ja 
saarnaa Riitta Kentala. Musii-
kista vastaavat kanttoriopiske-
lijat Saara Eskola ja Eeva Ho-
lappa. Virret: 48:1–3, 133, 447: 
2,4, 576, 223 ja 536:3,5. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Outi Metsik-
kö, aiheena on Kynttilänpäi-
vä. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa puhutaan 
kirkon tekemästä työstä inter-
netissä. Haastattelussa on nuo-

risotyöntekijä Maire Kuoppa-
la Oulun seurakuntayhtymäs-
tä. Hän tekee hengellistä työtä 
useissa verkkoyhteisöissä, ku-
ten Suomi24-keskustelupalve-
lussa, IRC-Galleriassa, ja lap-
siperheille suunnatussa Helis-
timessä. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.
Ohjelma on kuultavissa jälki-
käteen osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/kurkistus-
kirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 9.2. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Jukka Joensuun 
kolumni.
To 10.2. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Rauhan Tervehdyk-
sen va. päätoimittaja Elsi Salo-
vaara kertoo unelmiensa kir-
kosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 6.2. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Ou-

ti Metsikkö, aiheena on Kynt-
tilänpäivä.
Su 6.2. klo 10 radiojumalanpal-
velus Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 6.2. klo 10 suomen- ja saa-
menkielinen messu Oulun tuo-
miokirkosta. Liturgina Mat-
ti Pikkarainen, saarnaa Ta-
pio Leinonen ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 6.2. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, avus-
taa Timo Juntunen, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. 

Saamelaismessuja  
Helsingistä Inariin

Neljän valtakunnan alu-
eella asuvat saamelaiset 
viettävät yhteistä kansal-
lispäivää sunnuntaina 6. 

helmikuuta. Päivä on yksi saame-
laisten liputuspäivistä. 

Vuonna 2004 suomalaiseen al-
manakkaan merkittynä kansal-
lispäivänä vietetään myös saame-
laisten kirkkopyhää eri paikka-
kunnilla.

Helsingin Vanhassa kirkos-
sa toimitettavassa kaksikielises-
sä messussa saarnaa Oulun hiip-
pakunnan saamelaistyönsihteeri, 
pastori Erva Niittyvuopio. 

Myös Oulun tuomiokirkossa 
ja Rovaniemen kirkossa toimite-
taan kaksikielinen messu kello 10. 

Oulussa liturgina toimii tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen ja ro-
vasti Tapio Leinonen saarnaa. 

Messu järjestetään yhteistyös-
sä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan ja Giellagas-instituutin 
kanssa. Messun jälkeen tarjoil-
laan kirkkokahvit Keskustan seu-
rakuntatalon alasalissa, osoittees-
sa Isokatu 17.

Rovaniemen kirkossa liturgina 
toimii kappalainen Henry Ranta-
la ja saarnasta vastaa saamelais-
pappi Tuomo Huusko.

Juhlapyhän piispanmessun 
Inarin saamelaiskirkossa toimit-
taa Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi. Messussa avustaa 
lääninrovasti Jouko Lepistö. (RT)

Ystävänpäiväkonsertissa 
miehiä Rion lavalla

Viimevuotinen Naisten Pan-
kin ystävänpäiväkonsert-
ti saa jatkoa. Maanantai-

na 14. helmikuuta Teatteri Rios-
sa Oulussa esiintyy tenori Petrus 
Schroderus, säestäjänään Mar-
kus Vaara. Konsertti alkaa kel-
lo 18 ja kestää noin kolme tuntia. 

Lippuja voi ostaa Oulun Stock-
mannin palvelupisteestä tai ra-
vintola Rauhalasta. Lippujen 
hinta on 16 euroa, ja tuotto käy-
tetään Naisten Pankin toiminnan 
hyväksi.

Ystävänpäiväkonsertti on 
Naisten Pankin Oulun konttorin 
kevään päätapahtuma. 

Naisten Pankki on Kirkon Ul-
komaanavun hallinnoima rahas-
to kehitysmaiden naisten yrittä-
jyyden ja toimeentulon tukemi-
seksi kestävän kehityksen peri-
aattein. 

Petrus Schroderus tuli tunne-

tuksi Timo Mustakallio-laulukil-
pailusta, jonka hän voitti vuon-
na 2004. Schroderus on esiinty-
nyt muun muassa Suomen Kan-
sallisoopperassa sekä Savonlin-
nan Oopperajuhlilla. (RT)

Petrus Schroderus.

Vettenranta  
konsertoi Haukiputaalla

Elina Vettenranta konsertoi 
sunnuntaina 13. helmikuuta 
kello 18 Haukiputaan kirkos-

sa. Konsertin pohjana on syksyllä 
ilmestynyt Kastepisara-levy. Sen 
laulut kertovat elämästä, sen ki-
vuista, uuden löytämisestä ja Ju-
malan parantavasta rakkaudesta. 

Konsertin ohjelman hinta on 
15 euroa. Ohjelmia myydään 
tuntia ennen ovelta sekä 3. helmi-
kuuta alkaen Haukiputaan kirk-
koherranvirastossa. Tuotto ohjel-
mista menee Yhteisvastuukeräyk-
selle. 

Elina Vettenranta valittiin 
Tangokuningatareksi vuonna 
2006. Häntä on luonnehdittu her-
käksi tulkitsijaksi, jonka äänestä 
kuuluu aikuisen naisen kypsyys ja 
elämänkokemus. 

– Koen että tehtäväni laulajana 
on tuottaa iloa ja elämyksiä. Kirk-
kokonserteissa toivon, että voisin 
laulujeni kautta antaa tilaa myös 
kuulijan omille ajatuksille ja tun-
teille. (RT)

Elina Vettenranta.

Rehtori Jukka Hautala Yli-
vieskasta on valittu He-
rättäjä-Yhdistyksen uu-

deksi puheenjohtajaksi. Hauta-
la seuraa tehtävässä opetusneu-
vos Kaisa Rönkää, jonka toimi-
kaudet päätoimikunnassa tuli-
vat täyteen. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin yrityssuunnittelu-
johtaja Pekka Leskelä Espoosta.

Jukka Hautala on koulutuk-
seltaan hän on teologian lisen-
siaatti. Raudaskylän Kristilli-
sen Opiston rehtorina Hauta-
la on toiminut vuodesta 2004. 

Hautalan perheeseen kuulu-
vat uskonnonopettaja Iina Ma-

Jukka Hautalasta Herättäjä-Yhdistyksen 
uusi puheenjohtaja

tikainen ja kaksi kouluikäistä 
poikaa.

Hautala valittiin Herättäjä-
Yhdistyksen päätoimikuntaan 
vuonna 2009. Hän toimii Siio-
nin virsien kokonaisuudistuk-
sen osalta tekstijaoston puheen-
johtajana. 

Hautalan puheenjohtajakau-
della Herättäjä-Yhdistys val-
mistautuu viettämään juhla-
vuottaan. 2012 tulee kuluneek-
si 100 vuotta sisälähetysseura 
Herättäjän perustamisesta ja 
120 vuotta Kustannusosakeyh-
tiö Herättäjän perustamisesta. 
(RT)

Jukka Hautala.

Osana Oulun herättäjä-
juhlien ennakkotapah-
tumia järjestetään Kau-
kovainion kappelissa 

Siionin virsi -maraton. Tarkoi-
tus on laulaa koko Siionin vir-
sikirja kannesta kanteen yhteen 
menoon. 

Tilaisuus alkaa perjantaina 
11. helmikuuta kello 18, ja kes-
tää seuraavan päivän iltaan, niin 
kauan, kunnes kaikki virret on 
laulettu. Aloituspuheen pitää  
pastori Pasi Kurikka.

Laulajille varataan noin vuo-
rokauden mittaiseen koitokseen 
evästä ja juotavaa, lauantaina 

tarjoillaan myös keittolounasta. 
Kappelilla on mahdollista ot-

taa hieman torkkuja, mikäli lau-
laminen alkaa väsyttää, mutta 
varsinaista majoitusta osallistu-
jille ei järjestetä. Koko yötä ei ole 
pakko olla paikalla, vaan Siionin 
virsiä voi tulla veisaamaan lyhy-
emmäksikin aikaa. Esiveisaajina 
virsimaratonissa toimivat Oulun 
körttiopiskelijoiden kuoron lau-
lajat. 

Oulun seudulla veisuumara-
toneja on järjestetty aikaisem-
minkin, edellisen kerran kevääl-
lä 1993. Ajatus lähti silloin nuo-
rilta itseltään. Vaikka myös vart-

Siionin virret lauletaan kannesta 
kanteen viikonlopun aikana

tuneempi väki oli tervetullutta 
laulamaan, yö oli nuorten aikaa. 

– Samalla kuviolla mennään 
varmaan nytkin, sanoo edellis-
tä tempausta järjestämässä ol-
lut Pasi Kurikka. Hän arvioi, et-
tä maraton järjestetään kerran 
opiskelijasukupolvessa, noin 
kymmenen vuoden välein. 

– Varmaan siinä viehättää se 
yhdessä olo hyvällä porukalla. Ja 
onhan tuota huonompiakin ta-
poja viettää viikonloppua, Ku-
rikka naurahtaa.

ReeTTA JÄRVeNPÄÄ
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Sanan 
aika

Mooses sanoi Herralle: "Anna minun nähdä 

kunniasi." Herra sanoi: "Minä annan kirkkauteni 

kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi 

nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja 

armahdan kenet tahdon." Herra sanoi vielä: "Sinä et 

voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, 

joka näkee minut, ei jää eloon." Sitten Herra sanoi: 

"Näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän 

kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, 

minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua 

kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten 

otan käteni pois ja saat nähdä minut takaapäin, 

mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä."

2. Moos. 33: 18–23

Itsenäisyyspäivänä ulko-oveni taakse oli jälleen ilmaantunut kuusi kynttilää, kaksi joka 
ikkunalle.  Alkuvuosina ihmettelin tapaa, enää en. Olen aina pitänyt valon ja pimeyden 
vaihteluista. Pidän kynttilöiden luomasta tunnelmasta, hämyisyydestä ja arvoitukselli-
suudesta.  Pohjois-Perun vuoristossa ihmettelin miten nopeasti valoisuus muuttuukaan 
pilkkopimeydeksi. Toisaalta aamuisen auringonnousun seuraaminen hätkähdytti, val-
keuden lisääntyminen, uuden päivän aloitus, herääminen virkistyttivät.

On pimeää. Sytytän kynttilään liekin. Seuraan miten pieni liekki syttyy lepatta-
maan ujon varovaisesti. ”Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen, pieni 
liekki meille kertoo: Jumala on lähellä.” Kynttilän liekki kuvastaa rukousta, ylöspäin 
Jumalaa kohti. Psalmissa 119 todetaankin: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee aske-
leeni, se on valo minun matkallani”. Kynttilän valo kutsuu meitä lepoon ja rukoukseen 
päivän rasituksista.

Perhekerhossa, pikkukirkossa aluksi sytytetään kynttilä ja sanotaan samalla: ”Luo 
kynttilä valoa, lämpöään ja kaikki me istumme  tässä. On Taivaan Isä luvannut armos-
saan olla läsnä”. Kastejuhlassa otan alttarikaiteelta käteeni kastekynttilän ja otan Kris-
tus-kynttilästä liekin, ojennan sen kummisedälle ja lausun samalla: ”Minä olen maail-
man valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Usko 
on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon. Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli 
näkyväksi tähän maailmaan. Jumala asettui ihmisen asemaan lähettämällä ainoan 
Poikansa meidän luoksemme. Usko siihen, että minusta todellakin pidetään huolta, en 
olekaan yksin, että Jumala rakastaa myös minua antaa rauhan tähän alati kärkkyvään 
levottomuuteeni.

JUHA VÄHÄKANgAS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

Valkeus kirkas  
päällä synkän maan 

Sunnuntai 6.2.
Päivän psalmi: 

Ps. 48:11–15 
1. lukukappale: 

2. Moos. 33:18–23 
2. lukukappale: 

1. Tim. 6:13–16 
Evankeliumi :
Luuk. 2:22–33 

(1. vuosikerta)

Luuk. 2:22–33 
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain 

mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin 

viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa 

sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena 

tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle." 

Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty 

uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa".

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, 

jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua 

lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä 

Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa 

häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. 

Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja 

kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne 

tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän 

otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:

– Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, 

niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet 

sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille 

valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, 

kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä 

hänestä sanottiin.

Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka 

Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja 

lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun 

kehotan sinua: hoida sinulle määrättyä tehtävää 

tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, 

kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa 

aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva 

Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.

Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei 

voi lähestyä.

Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi 

nähdä.

Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

1. Tim. 6: 13–16

w w w.sxc . hu
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Tilastot ja tutkimukset 
puhuvat karua kieltä 
nuorten aikuisten 
yksinäisyydestä: 
jopa kymmenesosa 
opiskelijoista kokee, ettei 
heillä ole yhtään ystävää, 
ei ketään kenelle puhua. 
Pahimmillaan yksinäisyys 
voi johtaa masennukseen, 
syrjäytymiseen ja jopa 
itsemurhaan.

Yksinäisyys on henkilökoh-
tainen tunne. Joku saattaa 
tuntea olonsa yksinäisek-
si, vaikka ympärillä olisi 

paljonkin porukkaa. Olennaista 
yksinäisyyden kokemuksessa on 
tunteen negatiivisuus. Se hävet-
tää, pelottaa ja murentaa itsetun-
toa. Moni yksinäinen pohtii mie-
lessään: Mikä minussa on vikana, 
kun kukaan ei halua olla kanssa-
ni? 

”Pitkäaikainen täydellinen yk-
sinäisyys, huonot henkilökohtaiset 
muuttumattomat ominaisuuteni 
sekä toivottomalta ja hyvin yksi-
näiseltä näyttävä tulevaisuus ovat 
vieneet elämänhaluni ja –iloni täy-
sin. Minua ei tunne eikä edes tiedä 
nimeltä kukaan, minä en tunne ke-
tään missään, kukaan ei koskaan 
sano minulle sanaakaan. En ole 
olemassa kenenkään mielessä, ku-
kaan ei ole minua koskaan hyväk-
synyt, minulla ei ole omaa paik-
kaa; olen siis turha ja sitä myöten 
elämänikin tuntuu turhalta.”

Opiskelijoiden tukikeskus 
Nyyti ry pyrkii edistämään opis-
kelijoiden ja nuorten aikuisten 
hyvinvointia ja elämänhallintaa. 
Toiminnanjohtaja Helena Parti-
nen on ollut Nyytissä mukana jo 
kymmenen vuotta. 

Sinä aikana Partinen on muun 
muassa kuullut opiskelijoista, jot-
ka valmistuvat maisteriksi jutte-
lematta kertaakaan kenenkään 
kanssa koululla. 

Nyytin nettisivulla avattiin 
viisi vuotta sitten suosittu Yksi-
näisyys-keskusteluryhmä. Aktii-
visen keskustelun lisäksi sillä on 
myös runsaasti lukijoita, jotka ei-
vät koskaan kirjoita palstalle. Mo-
net seuraavat keskustelua pidem-
män aikaa, ennen kuin rohkaistu-
vat itse osallistumaan. 

Keskustelupalstalle kirjoitta-
minen on useille ensimmäinen 
askel pois yksinäisyyden kiertees-
tä. Partisen toive onkin, että net-

tiryhmän kautta yksinäiset voisi-
vat tavata toisiaan ja löytää ystä-
viä. 

itsenäisyyttä 
ja yksinäisyyttä
Suomalainen kulttuuri korostaa 
yksin pärjäämistä, ja suomalai-
set nuoret itsenäistyvätkin var-
hain muihin eurooppalaisiin ver-
rattuna. 

Itsenäisyyden ihannoinnilla on 
kuitenkin kääntöpuolensa. Uuti-
sissa on vähän väliä karuja tari-
noita, kuinka joku on ehtinyt ol-
la kuolleena viikkokausia, kenen-
kään kaipaamatta.

– Ihmiset eivät tunnu enää vä-
littävän toisistaan, Partinen ki-
teyttää. 

Yhteiskunta toimii suurelta 
osin sosiaalisesti hyvin pärjäävi-
en ehdoilla. Partinen kokee, että 
esimerkiksi luokaton lukio ei ole 
ollut hyväksi kaikille. Enemmis-
tölle oppilaista ei koidu ongelmia, 
mutta hiljaisemmat yksilöt, jotka 
eivät pidä itsestään meteliä ja ole 
ensimmäisenä tutustumassa uu-
siin ihmisiin, hukkuvat nopeas-
ti massaan ja tippuvat ryhmistä 
ulos. 

Ihmisen synnynnäisellä tem-
peramentilla on oma osuutensa 
siihen, miten nopeasti hän löytää 
ystäviä. 

– Voisi sanoa, että joku vain 
on syntynyt ujoksi. Jos tällainen 
henkilö ei lapsuudessaan saa oi-
keanlaista tukea ja hyväksyntää, 
on suuri vaara, että hän jää myö-
hemmin yksin.

Partinen kuuluttaakin paitsi 
vanhempien, myös päiväkotien ja 
alakoulujen henkilökunnan vas-
tuuta siitä, että ryhmäytymis-
tä tuettaisiin, ja että myös ujot ja 
hiljaiset lapset pääsisivät tasaver-
taisina mukaan leikkeihin.  

”Vaikka olenkin yksinäinen, 
niin minulla olisi kuitenkin paljon 
potentiaalia olla sosiaalinen, se ei 
vain realisoidu. Enkä ole koskaan 
osannut mennä niihin nopeas-
ti syntyviin kuppikuntiin mukaan 
ja luoda helposti ystävyyssuhteita.

En tiedä, onko niillä, jotka tässä 
onnistuvat jotain masokistisia tai-
pumuksia.  Kuvittelen, että jotta 
ystävystyminen voisi tapahtua no-
peasti, pitäisi mennä täysin avoi-
mena siihen tilanteeseen, paljas-
taen itsestään vaikka mitä. Sudet 
paljastavat kaulansa ja luottavat 
etteivät toiset sudet pure. Ajatte-
len että tällaisilla ihmisillä on joh-
dot eri tavalla päässä kuin minul-
la. Joillekin se vaan on helppoa, he 

sinkertaisesti uskalla lähestyä ih-
misiä, elleivät he itse tee aloitet-
ta…. 

Asiaa pahentaa, että myös en-
tiset ystävät muista piireistä tun-
tuvat kaikonneen. (Entinen) paras 
ystäväni ei päässyt yliopistoon tä-
nä vuonna, ja otti sen todella ras-
kaasti. Sen jälkeen hän on muut-
tunut etäiseksi ja ilkeäksi, eikä oi-
keastaan halua olla enää minuun 
yhteydessä. Ennen olimme todella 
läheisiä, mutta nyt en enää tiedä, 
missä mennään.”

Salla Tuominen rohkaisee uu-
teen elämäntilanteeseen päätynei-
tä lähtemään kämpiltä ulos. 

– Jos vain suinkin pystyy ja 
jaksaa, kannattaa uudessa kau-
pungissa hankkia itselleen vähin-
tään yksi uusi harrastus. 

Harrastus voi olla musiikkia, 
urheilua, jokin kansalaisopiston 
kurssi, mitä tahansa. Harrastus-
ten kautta voi löytää samanhen-
kistä seuraa ja ajan kanssa jopa oi-
keita ystäviä. 

Tarjolla alkoholiton
vaihtoehto
"Toinen ongelma lienee se, etten 
varsinaisesti perusta juhlimisesta. 
Tai pikemminkin en perusta juo-
misesta, joka siihen liittyy. Ah-
distun liian humalaisten ihmis-
ten seurassa, ja vaikka yritän kyllä 
mennä mukaan kaikkeen, päädyn 
kerta toisensa jälkeen lähtemään 
aikaisin kotiin…"

Nyyti ry:n Partinen nostaa 

esille Suomen alkoholipainottei-
sen opiskelijakulttuurin. 

– Opiskelijoiden juominen 
saattaa olla aika humalahakuis-
ta, mutta toisia sellainen ahdis-
taa, hän sanoo. 

Useimmiten raitis opiskeli-
ja joutuu selittämään juomatto-
muuttaan, eivätkä ”kalja on pa-
haa” tai ”en tykkää humaltua” 
kovinkaan usein mene selitykse-
nä läpi. 

Raitista katsotaan kieroon, ja 
monille onkin helpompaa jäädä 
kotiin. 

Nyyti ry on organisoinut jo 
pitemmän aikaa ympäri maata 
päihteettömiä hengailuiltoja, jois-
sa pelataan, askarrellaan ja vain 
ollaan yhdessä rennolla mielellä. 
Iltojen järjestämisestä ovat vas-
tanneet opiskelijajärjestöt. 

Parhaillaan Nyytissä kehite-
tään yhteistyötä Suomen Punai-
sen ristin kanssa. Lisäksi toimin-
taa haluttaisiin laajentaa ja kehit-
tää pitkäjänteisemmin yhteistyös-
sä muun muassa kuntien ja seura-
kuntien kanssa. 

Tänä vuonna nuorten yksinäi-
syyteen pureutuu myös Yhteis-
vastuukeräys.

ReeTTA JÄRVeNPÄÄ

Lainaukset on kerätty Nyyti ry:n 
yksinäisyyskeskustelusta.
Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä 
www.yhteisvastuu.fi ja Nyyti ry:stä
www.nyyti.fi.

ovat kasvaneet sellaisiksi ja se on 
heille täysin luontevaa.”

Tahallinen tai tahaton massas-
ta erottuminen ja kiusatuksi jou-
tuminen altistavat yksinäisyydel-
le jo lapsena. 

– Lapset ja nuoret voivat olla 
hyvinkin julmia toisilleen. Jos jo-
ku ei suostu taipumaan ruotuun, 
hänet saatetaan hylätä, toteaa Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien oppilai-
tosdiakoni Salla Tuominen. 

Diakonille opiskelijan yksinäi-
syys paljastuu usein kahdenkeski-
sissä keskusteluissa. 

Hyppyjä 
tyhjän päälle
Aina yksinäisyyteen ei liity elä-
män mittaista tragediaa. Iso elä-
mäntilanteen muutos, esimerkik-
si muutto uudelle paikkakunnal-
le, voi aiheuttaa yksinäisyyttä, 
kun kaikki tuttu ja turvallinen 
jää taakse. Useimmiten tällainen 
yksinäisyys on väliaikaista, mut-
ta ei aina. 

”Aloitin yliopisto-opinnot syk-
syllä, ja elättelin suuria (ehkä lii-
ankin) toiveita samanhenkises-
tä porukasta, johon tutustua. Jo-
tenkin koen kuitenkin jääneeni ul-
kopuolelle. Alalla, jota opiskelen, 
suurin osa ihmisistä vaikuttaa to-
della ekstroverteiltä tapauksilta. 
Itse olen aina ollut varautuneempi 
ja sisäänpäin lämpiävämpi, ja sitä 
kautta kenties pudonnut pois poru-
kasta. Kun tähän lisätään jonkin-
laiset itsetunnon ongelmat, en yk-

Ei ketään,  
kenelle soittaa

Vaikka tämä juttu linkittyy vaivattomasti tä-

män vuoden Yhteisvastuukeräykseen, aihe 

on pyörinyt mielessäni jo pidemmän aikaa. 

Kaikki lähti siitä, kun eräässä lukemassani kirjassa 

toivotettiin toiselle ihmiselle varsin pahantahtoises-

ti yksinäistä kuolemaa. 

”Kuole yksin” ei alkuun kuulosta juuri miltään, 

mutta kun lauseen merkitystä pysähtyy ajattele-

maan, se peittoaa ilkeydessään kirkkaasti perintei-

set haistattelut. 

Joskus aamuyön unettomina tunteina mietin, mi-

tä jos jostain syystä sattuisin kuolemaan. Kompas-

tuisin töistä tullessani pimeässä asunnossa ja taittai-

sin niskani. Kauanko kestäisi, että kukaan huomaisi? 

Vuorokausi? Viikko? Ehtisikö kissani kuolla nälkään?

Taannoin kauhistelimme ystäväni kanssa uutis-

ta, jossa kerrottiin, kuinka nainen oli jättänyt face-

bookiin itsemurhaviestin, mutta yksikään hänen tu-

hannesta ”ystävästään” ei osoittanut kiinnostusta. 

Kommentit viestiin olivat joko 

välinpitämättömiä tai suoras-

taan vihamielisiä. Kukaan ei kysynyt, mikä on hätä-

nä, saati hälyttänyt apua, ennen kuin oli liian myö-

häistä. Miltei teki mieli testata, millaisia kavereita 

minulla on listallani.

Minä kaipaan tasaisin väliajoin omaa rauhaa ja 

hiljaisuutta. Minun on helppo nauttia yksinäisistä 

hetkistä, sillä tiedän, että sitten kun todellisuus ve-

tää turpiin, luonani on ihmisiä, joihin voin luottaa. 

Kiitos siitä. 

Tämän jutun kirjoittaminen oli harvinaisen ras-

kasta. Erehdyin kuvittelemaan, miltä tuntuisi elää 

yksin, ilman ketään, jonka kanssa jakaa elämän ilo-

ja ja suruja. Kammottava ajatus, mutta valitettavan 

monelle ikäiselleni täyttä totta. 

ReeTTA JÄRVeNPÄÄ

Aamuyön ajatuksia yksinäisyydestä

Kommentti

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Rukous
Taivaallinen Isämme,

me kiitämme sinua siitä,

että lähetit Poikasi valoksi maailmaan.

Anna sanasi valaista tiemme.

Täytä jumalanpalveluksemme

ja koko elämämme

taivaallisen kirkkautesi heijastuksella.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Saamenkielinen messu su 
6.2. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Liturgia Matti Pikka-
rainen, saarna Tapio Leino-
nen ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttoreina Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo Paa-
so. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Perhekirkko su 6.2. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Liturgia Tiina Kinnunen, 
saarna Risto Räihä ja kantto-
ri Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 3.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
teol. yo Päivi Repo, kanttori-
na Ilkka Järviö.
Messu su 6.2. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Liisa 
Karkulehto, Hanna Tokola ja 
Jenni Koskenkorva, kanttori-
na Juha Soranta. Yv-aloitus. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 6.2. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Erja Järvi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 6.2. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 6.2. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 
Messu su 6.2. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 
Gospelmessu su 6.2. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas. Teejatkot 
klo 19 seurakuntasalissa.
Viikkomessu to 10.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.

Tuiran seurakunta
Messu su 6.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Sami Rii-
pinen, Heli Mattila ja Eeva-
Marja Laitinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Rajaky-
län rippikouluryhmät 1 ja 2 
mukana. 
Messu su 6.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 12 Pateniemen kirkos-
sa. Toimittaa teol. yo Mika 
Pouke, avustaa teol. yo Pert-
ti Keinänen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Pateniemen rip-
pikouluryhmät 3 ja 4 osallis-
tuvat.
Messu su 6.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 12 Rajakylän seurakun-
takodissa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Iltamessu su 6.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Anna-Leena 

Häkkinen, kanttorina Riitta 
Ojala. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini. Raja-
kylän rippikouluryhmät 1 ja 2 
ovat mukana.
Popmessu 6.2. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne & nuo-
ret, avustaa Katariina Pitkä-
nen. Musiikista vastaa mes-
subändi Heikki Mustakalli-
lon johdolla.
Viikkomessu ke 9.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa teol. 
yo Mika Pouke, kanttorina 
Riitta Ojala.
Viikkomessu ke 9.2. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 6.2. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Saarnaa Riit-
ta Kentala, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttoriopiske-
lijat Saara Eskola ja Eeva Ho-
lappa. Radiointi Radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 12 Hintan seurakuntata-
lossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu kanttorina Sanna Leppä-

niemi.
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 14 Myllyojan seurakunta-
talossa. Saarnaa Riitta Ken-
tala, toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

YLIKIIMINKI
Messu su 6.2. klo 10 Ylikii-
mingin seurakuntatalossa. 
Toimittaa teologian opiske-
lija Ulla Nyyssönen, avustaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anna-Kaisa Pitkänen. 
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuu-
keräyksen avaus.

Hailuoto
Messu su 6.2. klo 10, toimit-
taa Arpad Kovacs, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. Kirk-
kokuoro.

Haukipudas 
Messu su 6.2. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Jari Flink, kant-
torina Else Piilonen, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro, 
Risto-Matti Pelkonen oboe. 
Seurakunta tarjoaa kirkko-
kyytiä, ilm. diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 08 5472 
636. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit ja Yhteis-
vastuukeräyksen tämän vuo-
den kohteen esittelyä sekä 
keräyslistojen ja -lippaiden 
jako.
Gospelmessu pe 4.2. klo 18 
kirkossa. 

Kempele 
Messu su 6.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Yv-keräys alkaa. 
Messussa siunataan tehtä-
vään yhteisvastuukerääjät ja 
uudet luottamushenkilöt.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Kynttilänpäivän perhemes-
su 6.2. klo 10 kirkossa. Mes-
sun toimittaa Raimo Salo-
nen ja kanttorina Marja Ai-
nali. Saarnan toteutukseen 
osallistuvat Birgitta Kontio 
ja lastenohjaajat. Perhemes-
sussa käytetään uutta Lap-
sen uskontunnustus -laulua. 
Messun jälkeen seurakunta-
keskuksessa Yhteisvastuuke-
räyksen aloitus info- ja kah-
vitilaisuus ja lippaiden jakoa.
Partiolaisten lupauksenan-
totilaisuus su 6.2 klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Tilaisuutta edel-
tää soihtukulkue klo 17 Jo-
kirannan koululta kirkkoon.
Kynttilänpäivän kynttilä-
kirkko 6.2. klo 18 Jäälin ma-
jalla. Toimittaa Raimo Salo-
nen, avustaa Jaana Kontio ja 
Terttu Rautiainen-Mulari ja 
kanttorina Marja Ainali. Va-
paaehtoinen mehu- ja pipa-
rimaksu Yhteisvastuukeräyk-
selle.

Liminka
Kynttilänpäivän perhemes-
su su 6.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Yhteisvastuukeräyksen ava-
us ja kerääjien siunaaminen, 
mukana päivä- ja perheker-
holaiset.

Lumijoki 
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 10 seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Kynttilänpäivän yhteisvas-
tuumessu su 6.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, avustaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Sanajumalanpalvelus su 6.2. 
klo 13 Rokualla. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Juhlamessu su 6.2. klo 10 kir-
kossa. Liturgia Tapio Kortes-
luoma, saarna Vesa Äärelä, 
kanttoreina Tuomo Kangas 
ja Sari Wallin. 

Siikalatva
KESTILä
Iltakirkko kynttilänpäivä-
nä 6.2. klo 19 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Au-
kusti Nevala, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

PIIPPOLA
Luottamushenkilöiden teh-
tävään siunaaminen kyntti-
länpäivänä 6.2. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa.  

PULKKILA
Messu kynttilänpäivänä 6.2. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, avustaa 
Merja Jyrkkä. Kanttorina Un-
to Määttä, avustaa Arja Lei-
nonen. Kirkkovaltuuston, 
kirkkoneuvoston ja kappeli-
neuvoston jäsenten ja vara-
jäsenten tehtävään siunaami-
nen. Lounas ja yhteisvastuu-
keräyksen aloitus Pulkkilan 
seurakuntakodissa.

PYHäNTä 
Iltakirkko kynttilänpäivänä 
6.2. klo 19 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ahti 
Myllykoski, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

RANTSILA
Perhekirkko kynttilänpäivä-
nä 6.2. klo 13 Rantsilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit ja yh-
teisvastuukeräyksen aloitus.

Tyrnävä
Messu su 6.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Luottamushen-
kilöiden tehtävään siunaa-
minen. Messun jälkeen seu-
rakuntatalolla ruokailu, Yh-
teisvastuukeräyksen avaus 
sekä luottamushenkilöihin 
tutustuminen.

E l s i  S a l ovaa ra
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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.
Aamupiiri la 5.2. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 5.2. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.2. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Illan aiheena: 
Päästä meidät pahasta, pu-
hujana on Eero Karjalainen. 
Lauletaan ja illan päätteek-
si on mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen rukouspalveluun 
yhdessä rukouspalvelijoiden 
kanssa.
Opettajien raamattupiiri 
ma 7.2. klo 16, Vanha pappi-
la, Koskimies. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 8.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Timo Jurvelin ja Mat-
ti Pennanen.
Hartaus ke 9.2. klo 14, Au-
rinkokoti. Risto Räihä ja Jyr-
ki Vaaramo.
Hartaus ke 9.2. klo 15, Seni-
oritalo. Risto Räihä ja Jyrki 
Vaaramo.
Raamattupiiri ke 9.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 9.2. 
klo 18, Vanha pappila. Jouko 
Lauriala.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Torstain raamattupiiri to 
10.2. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 10.2. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Han-
na-Maija Ollanketo.
Raamattupiiri to 10.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 10.2. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.
Ompeluseurat to 10.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 3.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 3.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 3.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 4.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.2. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.2. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
9.2. klo 11, Kastellin kirkko. 

Miesten raamattupiiri ke 
9.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Löydä oma näkökulma-
si Raamattuun miesten raa-
mattupiirissä. Aloita Raama-
tun tutkiminen tänään ja tu-
le mukaan. 
Raamattupiiri to 10.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 3.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 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. 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 4.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 8.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Säde Pokka 
alustaa aiheesta Raamatun 
opetus lapsille ja nuorille.
Raamattupiiri ti 8.2. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
9.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkon Ystävänkamari. Muka-
na Pasi Kurikka.
Raamattupiiri to 10.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 6.2. klo 17, Oulujo-
en kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Karjasillan seurakunta
Ei suurta rakkautta voi sy-
dän käsittää – J.L. Runeberg 
-runotapahtuma la 5.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. erili-
nen ilmoitus.
RunoQvarkki, vartti Tommy 
Tabermannin runoutta sii-
ven suojassa ti 15.2. klo 12, 
Lähetyksen puoti ja paja Sii-
pi. Runoja lukee pastori Juha 
Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 16.2. klo 18–20, Kastellin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
KappeLive -konsertti la 5.2. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lue juttu s. 16.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öbergin 
talo. Ruoan hinta 2 euroa. 

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 kappe-
li. Jokaviikkoinen maksu-
ton puuroaamiainen sisältää 

puuroa, leipää, kahvia ja tee-
tä. Puuroaamiainen on kaikil-
le avoin yhdessäolon hetki. 
Ystävän kammari ti 8.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. Va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
8.2. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu pe 4.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ruokailun hinta 2 €. 
Lisätietoja Saila Luukkonen 
p. 040 5747 092.
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tustapahtuma su 6.2. klo 10, 
Tuiran kirkko. Lue juttu s. 15. 
Juttutupa ma 7.2. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092
Juttutupa ma 7.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Lisätietoja diakonissa 
Eeva-Marja Laitiselta p. 040 
5157 267.
Diakoniapiiri ma 7.2. klo 14–
16, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakoniapiiri on seurakun-
nan palvelutyötä tärkeänä 
pitävien seurakuntakerho-
mainen tapaaminen. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri pe 
18.2. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 24.2. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian ajanvaraus yli-
iiläisille maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 519. Mikäli 
haluat asioida taloudellisissa 
asioissa varaa aikaa ylläole-
vasta numerosta. 

Yhteiset 
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset:
Jumalanpalvelus su 6.2. klo 
13.30, Tahkokankaan palve-
lukeskus. 
Keskustelukerho ti 8.2. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.

kuulovammaiset:
Ehtoolliskirkko to 3.2. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 
Raamattupiiri ma 7.2. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

näkövammaiset:
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 3.2. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla, Caritas-sali.  
Opasystävä on vastassa pihal-
la pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Sokkotreffit saunaillan 
merkeissä ma 7.2. klo 17–
19.30, Caritas-kodin sauna-ja 
uima-allasosastolla. Ota pyy-
he ja uima-asu mukaasi. Tar-
jolla iltapalaa. Opas on vas-

tassa klo 16.40 alkaen pää-
oven läheisyydessä.
Näköpiiri ti 8.2. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla, Caritas-sali. 
Opasystävä on vastassa pää-
oven läheisyydessä klo 12.30 
alkaen.
Näkövammaisten leiri 18.–
20.3. Rokuan leirikeskus. Mo-
nipuolista ohjelmaa, ulkoilua, 
hiihtoa, hiljentymistä, hyvää 
ruokaa ja iloista yhdessäoloa. 
Lähtö perjantaina klo 10. Pa-
luu Ouluun sunnuntaina n. 
klo 16. Ilmoittaudu 2.3. men-
nessä p. 08 3161 340.

päihdetyö:
Naistenryhmä pe 4.2. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmän retkipäivä 
ma 7.2. klo 9–16. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke, pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja, pol-
kupyöriä sekä pajan tuottei-

ta, tarjolla myös kahvia yms. 
Pajassa tehdään käsitöitä, 
korjataan pyöriä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan p. 044 316 1720. 
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.
Lähetystovi pe 4.2. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Aiheena pyhät toimi-
tukset, Pasi Kurikka.
Lähetyssoppi-myyjäiset ja 
kahvila to 10.2. klo 10–14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tuoreita leivonnaisia, kotite-
koisia hilloja ja mehuja, kä-
sitöitä, arpoja yms. Tervetu-
loa ostoksille, lahjoittajak-
si ja mukaan vapaaehtoistoi-
mintaan! 

Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 3.2. klo 14, 
Vanha pappila. Matti Pikka-
rainen.
Lähetyspiiri to 10.2. klo 14, 
Vanha pappila. Elvi ja Jaakko 
Lounela.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 8.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Kan-
sainvälinen pastori Àrpad Ko-
vàcs vierailee.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 7.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uu-
si aika. Lisätietoja Tarja Oja-
Viirret p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kokoonnumme 
Ystävän kamarissa.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.2. klo 18.30, Oulujoen kirk-
ko. Kokoonnumme kirkon sa-
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A r k i s to

Työttömien aterioita  
tarjolla ympäri kaupunkia

Työttömille sekä vähäosaisille 
järjestetään ruokailuja edulli-
seen hintaan vähintään kolme 
kertaa viikossa ympäri Oulua.

Tuiran seurakunta on aloittanut ko-
keiluluontoisesti kaksi uutta vähäosai-
sille suunnattua ruokailua. 

Ensimmäinen uutuus on työttö-
mien aamupala, joka tarjoillaan Py-
hän Tuomaan kirkossa maanantaisin 
kello 10–11. Aamupala maksaa euron. 
Seuraavaan aamupalaan voi osallistua 
maanantaina 7. helmikuuta.

Toinen vielä tuore työttömien ate-
ria järjestetään Pyhän Luukkaan kap-
pelissa joka toinen perjantai kello 12–
13. Aterian hinta on 2 euroa. Seuraa-
van kerran Pyhän Luukkaan kappe-
lissa kokoonnutaan aterian merkeissä 
perjantaina 4. helmikuuta.

Keskustan ja Rajakylän työttömien 
ateriat jatkavat toimintaansa vakiintu-
neeseen tapaan. Keskustassa työttömi-
en ateria pidetään keskiviikkoisin kel-

lo 11–13 Öbergin talossa. Aterian hinta 
on 2 euroa ja tosite työttömyydestä oli-
si hyvä olla matkassa mukana. 

Paikalla on diakonian päihdetyön-
tekijä ihmisten kohtaamista ja keskus-
telua varten. Työttömien aterian järjes-
tävät Yhteisten seurakuntapalvelujen-
diakoniatyön erityspalvelut sekä Ytyä.

Rajakylässä Tuiran seurakunnan 
järjestämälle aterialle voi osallistua 
torstaisin kello 12–13 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Ateria maksaa 2 euroa.

Työttömien aterioilla tarjottava 
ruoka on itse tehtyä kotiruokaa, jonka 
vapaaehtoiset työntekijät ovat valmis-
taneet. Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijä Sami Riipisen mukaan an-
noskoot ovat myös riittävän isoja. 

Tuiran seurakunnan järjestämil-
lä aterioilla paikalla on diakoni, jon-
ka kanssa on mahdollisuus keskustella 
omista huolistaan tai varata aikaa pi-
dempää keskustelua varten. 

Kuvan annos ei liity suoraan juttuun. Työttömien aterioilla on isommat annoskoot.
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Make Perttilä 
KappeLivessä

enot Oulussa 3.–10.2.2011

kastissa. Tuo oma Raamattu 
ja muki mukanasi.

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12, Hei-
nätorin seurakuntatalo.
Pyhäkoulu su 6.2. klo 16.30 
Koulukatu 10. Pyhäkoulu on 
lasten oma kirkko. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 6.2. klo 10–11, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 6.2. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12–13, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Taidepyhis ma 7.2. klo 14.30–
16, Metsokankaan koulu. 
Ryhmään otetaan kymme-
nen 1.–3.-luokkalaista.

Tuiran seurakunta
Perheleiri Vuontispirtillä 5.–
9.3., Vuontispirtti. Ks. erilli-
nen ilmoitus. 
Pyhäkoulu la 5.2. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Lisätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 6.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.

Pyhäkoulu su 6.2. klo 12, Niit-
tyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löyty-
vät osoitteesta www.oulunn-
seurakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Askartelukerho ti 8.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
1.–4.-luokkalaisten oma ker-
ho, jossa luovuudella ei ole 
rajoja.
Kokkikerho ma 7.2. klo 18. 
Kokkikerhossa toimii kak-
si ryhmää: 1.–3.-luokkalaisil-
le ja 4.–6.-luokkalaisille. Ker-
hossa kokkaillaan helpoista ja 
herkullisista resepteistä. Uu-
det osallistujat ilmoittautu-
kaa Marille, p. 050 5249 779.

Nuoret
Nuorten Livechat Church su 
6.2. klo 18–21, http://irc-galle-
ria.net/community/3232444. 
Tule mukaan ja ota kantaa. Il-
lan aiheena on Yhteisvastuu.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 10.2. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kutsutaan 
kaikkia Karjasillan ja Tuomio-
kirkkoseurakunnan wanhoja 
isosia omaan olohuoneeseen, 
jonka sisustuksesta päätätte 

itse. Olohuone sijaitsee jo-
ko Kastellin kirkon Pappilas-
sa tai Heinätorin seurakunta-
talolla. Lisätietoja Jenniltä p. 
044 3161 452 tai Käkkärältä 
p. 040-5747 183.

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ti 8.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Luvassa loistavaa seuraa, 
oleilua, pelailua ja hiljenty-
mistä. Nuortenillat on tar-
koitettu yläasteikäisille ja si-
tä vanhemmille nuorille.

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 4.2. klo 19, Hin-
tan seurakuntatalo.

Nuoret aikuiset 
Aalef-ilta su 6.2. klo 17, Hin-
tan seurakuntatalo. Aalef-il-
ta teemalla Jakaminen. Alus-
tus Paula Hiltunen. Järjestä-
jinä Oulujoen seurakunta ja 
Suomen lähetysseura. 
Opiskelijoiden kevätleiri Ro-
kualla 18.–20.2., Rokuan leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.

OPISKELIJAJäRJESTöT:
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 3.2. klo 19. Seurat Merja 
Erkkilällä, Pakkahuoneenka-
tu 8 as 10.
OPKOn ilta la 5.2. klo 19, 
Öbergin talo. Uskontunnus-
tus, Olavi Rimpiläinen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 3.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

Eläkeläisten kerho to 3.2. 
klo 12, Kajaaninkatu 1. 
Senioripäivä ma 7.2. klo 11–
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Verenpaineen mittausta. 
Mahdollisuus myös 4 euron 
hintaiseen ruokailuun. 
Eläkeläisten kerho ma 7.2. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Tarinatupa ke 9.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 10.30, Vanha pappila. 
Kerhovierailu Vanhaan Pap-
pilaan, Asemakatu 6. Rovasti 
Risto Laitila kertomassa van-
han pappilan historiasta.
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 10.30, Kajaanintie 1. Ker-
hovierailu Vanhaan Pappi-
laan, Asemakatu 6. Rovasti 
Risto Laitila kertomassa van-
han pappilan historiasta.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 8.2. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. Yhteinen 
hartaus- ja keskusteluhet-
ki päiväkahvin lomassa niin 
palvelukeskuksessa asuville 
kuin lähiympäristöstä tule-
ville eläkeläisille.
Eläkeläisten kerho ma 7.2. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
pelin ruokasali. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa 08 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa,  

Vuoden ensimmäinen KappeLive -konsert-
ti järjestetään Pyhän Luukkaan kappelissa 
lauantaina 5. helmikuuta kello 19.

 Konsertoimaan saapuu Make Perttilä, 
joka tunnetaan erityisesti gospelbändi Exitistä se-
kä helsinkiläisen Töölön kirkon popmessuista, jois-
sa hän toimii messubändin ohjaajana. 

Make Perttilä on tehnyt myös omaa musiikkia, 
joka on suunnattu erityisesti nuorille aikuisille ja 
sitä vanhemmille. Konsertissa Make Perttilä soit-
taa kitaraa ja laulaa.

KappeLive -konserttisarjan tilaisuudet ovat il-
maisia ja kestävät noin tunnin. Järjestelyistä vas-
taavat Oulun ev.-lut. seurakunnat. Suosittuja kon-
sertteja on järjestetty vajaan kahden vuoden ajan. 

Illan esiintyjistä riippuen kuulijakunnan ikä-
luokka on vaihdellut nuorista keski-ikäisiin. Aja-
tuksena on, että KappeLiveen löytäisivät myös ne 
musiikin ystävät, jotka eivät yleensä käy seurakun-
nan tilaisuuksissa.

Tuiran seurakunnan  
perheleiri 

5.–9.3. Vuontispirtillä

Lähde Lappiin perheleirille komeisiin maisemiin. Ma-
japaikkana on Vuontispirtti, josta käymme päivittäin 
Levillä hiihtämässä ja laskettelemassa. 

Majoitus 3–4 hengen mökkihuoneissa tai 2–4 hen-
gen soluissa. Hinta aikuisilta 270 € / hlö, 15–17-vuo-
tiailta 210 € / hlö, 4–14-vuotiailta 180 € / hlö, alle 
4-vuotiailta 75 € / hlö. Hinnat sisältävät matkat, ruu-
at, majoituksen ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 

Vetäjinä Tuulikki Ståhlberg ja Pekka Jarkko. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset Tuulikille, p. 040 5747 082 tai 
tuulikki.stahlberg@evl.fi. Ilmoittautuminen päättyy 
16. helmikuuta.

Oulujoen seurakunnan 
perheleiri 

4.–6.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Ulkoillaan, puuhaillaan yhdessä ja virkistytään kylpy-
lässä. Hinta aikuisilta  48 euroa, 4–18-vuotiailta lap-
silta 28 euroa, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisäl-
tää matkan, majoituksen täysihoidolla, kylpylälipun 
sekä vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. 

Etusija leirille on Oulujoen seurakunnan alueella asu-
villa ja ensikertalaisilla. Työntekijöinä leirillä ovat 
diakoniatyöntekijät Kati Riipinen ja Ulla-Maija Ruot-
salainen. Ilmoittautuminen 11.2. mennessä yhteiseen 
seurakuntapalveluun p. 08 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Pääsiäisvaellukseen  
tarvitaan vapaaehtoisia 

Karjasillan kirkossa järjestetään pääsiäisvaellus 11.–
15. huhtikuuta. Pääsiäisvaellusta tarjotaan päiväker-
holaisille, päiväkotien lapsille, eskarilaisille ja 1.-luok-
kalaisille. Yleisövuoro on tiistai-iltana 12.4. 

Sinulla on mahdollisuus olla toteuttamassa tätä pää-
siäisvaellusta vapaaehtoisena. Tarjolla on rooli- ja 
opastehtäviä sekä huoltotehtäviä. Myös pääsiäisvael-
luksen rakentamisessa tarvitaan vapaaehtoisia. Kai-
kille ilmoittautuneille kerrotaan tarkemmat aikatau-
lut harjoituksista ja työvuoroista. 

Ilmoittaudu 18.2. mennessä Petri Satomaalle p. 040 
5747 168 tai sähköpostilla petri.satomaa@evl.fi.

Popmessu 
sunnuntaina 6.2. klo 18 

Pyhän Luukkaan kappelissa

Messun toimittavat Helena Paalanne ja nuoret, avus-
taa Katariina Pitkänen. Musiikista vastaa messubändi 
Heikki Mustakallion johdolla. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen 
Suomessa ja Mosambikissa. Mukana rippikoululaisia.

Diakonian ajanvaraus  
taloudellisen tuen  
hakemista varten

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405, tai käymällä 
diakoniatoimistossa (Linnakatu 7).

Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219, tai käymällä 
diakoniatoimistossa (Nokelantie 39).

Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616, tai käymällä 
diakoniatoimistossa (Myllytie 5).

Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519, tai käymällä 
diakoniatoimistossa (Koivumaantie 2).

Diakoniatyön  
erityispalvelujen  

avoimet vastaanotot 
Diakoniakeskuksessa 

(Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros), p. 08 3161 321

• Tiistaisin klo 9–11
kuulovammaisille, päihdeongelmaisille, 
asunnottomille

• Torstaisin klo 9–11
kehitysvammaisille, kuulovammaisille, näkövammaisil-
le, päihdeongelmaisille ja asunnottomille

Pas i  L e h t i n e n & E x i t
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kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai pyytää ko-
tikäyntiä. 
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Eläkeläisten retki to 24.2. 
klo 8.30–16.30. Ks. erillinen 
ilmoitus. 
Eläkeläisten kerho to 3.2. klo 
13, Tuiran kirkko. Lisätietoja 
Aino-Liisa Ilkko p. 040 7510 
064.
Eläkeläisten kerho to 3.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moilanen 
p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja Päivi Moilanen 
p. 040 5747 064.
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.
Seniorien laulupiiri to 24.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvittelua ja hartaus. Muka-
na diakoni Päivi Moilanen ja 
kanttori Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläistenkerho ma 7.2. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. 
Porinapiiri ma 7.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
lkäihmisten kuntopiiri ma 
7.2. klo 18, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 9.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerho to 10.2. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Eläkeläisten kerho to 10.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

YLIKIIMINKI
Eläkeläisten kerho ti 8.2. klo 
11–13, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

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

Leirit ja retket
Työttömien leiri Rokual-
la 14.–17.3., Rokuan leirikes-
kus. Leirin hinta 28€, sisältä-
en matkat, majoituksen täy-
sihoidolla sekä vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
set Yhteisiin seurakuntapal-
veluihin p. 08 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo 24.2. mennessä. Leiril-
lä mukana diakoniatyönteki-
jät Anu Fedotoff ja Marjuk-
ka Hamari.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan perhe-
leiri 25.–27.3. Juuman leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan per-
heleiri 4.–6.3. Rokuan leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.
Oulujoen kerhonohjaajien 
leiri la 19.2. klo 10, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. 

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kaatuneitten omaiset ma 
7.2. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho tiis-
taisin klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri tiistaisin klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja dia-
koni Sami Riipinen 040 5747 
149. Lue juttu s. 15.
Kirkonisäntien koulutus- ja 
tapaamispäivä su 6.2. klo 10. 
Tule Oulun tuomiokirkkoon 
kirkonisännäksi. Kirkonisän-
nät ovat messuavustajia, jot-
ka toivottavat jumalanpalve-
lukseen tervetulleeksi, kerää-

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

lauantaina 5.2. klo 18 Kastellin kirkossa

J.L. Runebergin tuotantoa sanoin ja sävelin. 
Runebergin tekstejä lukevat Noora Jokela, 
Kimmo Kinnunen ja Juha Vähäkangas, virsiä 
säestää Sirpa Ilvesluoto. Käsiohjelmamaksu  2 
euroa Yhteisvastuukeräykseen.

Kirjavirtaa Pappilassa! 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 

keskiviikkona 16.2. klo 18 Kastellin kirkossa

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

Kirjallisuutta

Tapahtumia
nuorille aikuisille

Opiskelijoiden kevätleiri 
18.–20.2. Rokuan leirikeskuksessa

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

Eläkeläisten retki 
Kemin lumilinnaan

torstaina 24.2. klo 8.30–16.30

Lähde mukaan Tuiran seurakunnan eläkeläisten 
talviselle retkelle Kemin lumilinnaan. Retkellä ruo-
kailemme Simon Wanhassa Pappilassa ja vierailem-
me Kemin lumilinnassa. 

Linja-auton reitti: Klo 8.30 Pyhän Luukkaan kappe-
li, klo 8.40 Pyhän Tuomaan kirkko, klo 8.50 Tuiran 
kirkko, klo 9.00 Koskelan seurakuntakodin pysäk-
ki, ajaa Haukiputaantietä, klo 9.05 Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 9.15 Palokan palvelukeskus, klo 9.20 
Pateniemen kirkko. Kotiinpaluu Kemistä klo 15. 
Oulussa olemme noin klo 16.30. 

Retken vetäjiksi lähtevät diakoniatyöntekijät Pau-
la Kyllönen (p. 040 7235 880), Aino-Liisa Ilkko (040 
7510 064) ja Saila Luukkonen (040 5747 092). Mat-
kan hinta 30 euroa sisältää linja-autokuljetuksen, 
pääsylipun ja ruokailun. Matka maksetaan linja-au-
tossa. Ilmoittautuminen ke 9.2. ja ke 16.2. klo 9–11 
välillä p. (08) 531 4616. 

  

Tuiran seurakunTa

Sururyhmä alkaa to 17.3. klo 18 Tuiran kirkolla, 
Myllytie 5
Vetäjinä toimivat pastori Harri Fagerholm ja diakoni 
Paula Kyllönen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.3. 
mennessä Paula Kyllöselle, p. 040 723 5880.

Oulun TuOmiOkirkkOseurakunTa

Sururyhmä alkaa to 17.3. klo 16.30 Vanhassa 
pappilassa, Asemakatu 6 
Vetäjinä toimivat pastori Hanna-Maija Ollanketo (p. 
050 5649 070) ja diakonissa Kirsi Karppinen (p. 040 
5747 181). Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.3. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 316 1401.

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä omia suruun liitty-
viä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien kanssa. Ryhmä 
kokoontuu 6–8 kertaa, mukana on pappi ja diakoniatyönte-
kijä. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 
kolme kuukautta ja enintään noin kaksi vuotta.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille
kokoontuu Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1 
tiistaisin 22.3.–3.5.2011 klo 17.30–19. Vetäjinä toimivat 
kriisityöntekijä Marjo Männistö ja sairaalapastori Juha 
Kyllönen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Juha Kyllö-
selle 3.3. mennessä, p. 040 579 7807.

Diakonia

Diakonialeirit keväällä 2011 

Rokuan leirikeskus

Työttömien leiri 14.–17. maaliskuuta

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

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

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

Kehitysvammaisten leiri 1.–3. huhtikuuta 
ilmoittautuminen 1.3. mennessä

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

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

Veteraanileiri 2.–5. toukokuuta

Liikuntavammaisten leiri 13.–16. kesäkuuta

Juuman leirikeskus

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

Hietasaaren leirikeskus

Kuurojen leiripäivä 11.5. Ilmoittautuminen 4.5. 
mennessä p. 040 591 2657

Näkövammaisten leiripäivä 18.5.  
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä

Ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen 
toimistoon, p. (08) 3161 340 ma–pe klo 9–16 ja 
viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. 
Poikkeustapaukset on merkitty erikseen.

vät kolehtia, lukevat Raama-
tun lukukappaleet, keittävät 
kryptassa kirkkokahvia yms. 
Mukana on miehiä ja naisia. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set koulutukseen Anna-Ma-
ri Heikkinen p. 040 5752 718.
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus su 6.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun jälkeen seu-
rakuntasalissa keittolounas 
ja kahvit 5 €. Yv-info ja ma-
teriaali jaossa sekä lipaskerä-
ystempaus. Voit myös tehdä 
herkullisia löytöjä nuorten 
järjestämästä myyjäispöy-
dästä! Tuotto yv-keräykseen.
Yhteisvastuukeräyksen in-
fotilaisuus su 6.2. klo 10, 
Keskustan seurakuntata-
lon alasali. Messun jälkeisillä 
kirkkokahveilla tietoa vuo-
den 2011 keräyksestä. Voit il-
moittautua lista- tai lipaske-
rääjäksi tai eri tapahtumiin 
avustajaksi.
Matalan kynnyksen ilta ti 
8.2. klo 18, Heinätorin seura-
kuntatalo.
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Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

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

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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

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

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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.

Kastetut:
Karjasilta: Lilja Alli Kaarina 
Halunen, Joni Kalevi Jokela, 
Aino Aava Katariina Kakko, 
Veera Elina Kuosmanen, Saa-
ga Annikki Lehto, Maya Iida 
Arwen Niskala, Sara Martta 
Ofelia Tauriainen, Otto Toi-
vo Mikael Vilmi, Santtu Heik-
ki Samuel Vilmi, Saga Lumia 
Ylikulju. 
Tuira: Lilia Aava Irina Ala-
lääkkölä, Matilda Hile Eli-
na Alahuhta, Miikka Leevi 
Kalevi Juntunen, Silva Sisko 
Kinnunen, Urho Kusti Ola-
vi Korhonen, Tino Jesse Mi-
kael Kumpula, Viljami Juho 
Eelis Laitila, Topias Matti Jo-
hannes Leppänen, Joona Mi-
kael Mannermaa, Eevi Elsa-
Liisa Nissinen, Leona Lydia 
Saukkoriipi, Alex Arttu Mati-
as Sormunen, Juuso Kristian 
Vaittinen. 
Oulujoki: Joonatan Ali Juha-
ni Aittakumpu, Liivia Aman-
da Hanhela, Jonne Juhani 
Haverinen, Iita Ilona Kolo-
luoma, Lenni Mikael Kotajär-
vi, Elias Aleksi Lehto, Emma 
Johanna Penttilä, Veikko Vil-
jami Vengasaho, Venla Maria 
Vesterinen. 

Vihityt:
Tuomiokirkko: Erkki Samu-
li Rehu ja Sirkku Anna-Emi-
lia Sahi.

Karjasilta: Jaakko Olavi Vik-
ki ja Annu Evelin Niskasaari, 
Johannes Tapani Pakanen ja 
Maarit Karoliina Vikki, Juha-
Pekka Kumpulainen ja Jaana 
Helena Partanen.
Tuira: Juha Tapani Niva ja 
Riikka Maria Kivelä.
Oulujoki: Iikka Sakari Illikai-
nen ja Tiina-Annukka Lah-
tinen, Jussi Aleksi Kiuru ja 
Maiju Elisa Utriainen, Matias 
Jaakko Viljami Muhola ja Em-

Elämän polku

mi Marjukka Lesonen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Yrjö Eelis 
Juustila 71, Tauno Kallio 77, 
Eeva Johanna Vähärautio s. 
Huovinen 88.
Karjasilta: Toivo Väinö Heik-
kinen 83, Kerttu Ilona Heik-
kinen s. Halonen 88, Lau-
ri Henrik Mikael Kilpeläinen 
96, Heikki Johannes Mähö-

nen 86, Hilja Säkkinen s. Moi-
lanen 86.
Tuira: Anna Kaarina Anttila s. 
Aura 96, Tuula Terttu Tuulik-
ki Erkkilä s. Pohjola 70, Kauko 
Artturi Kosmin 70, Helvi Ma-
ria Leskinen s. Elsilä 85, Satu 
Sinikka Puolakka 59.
Oulujoki: Kirsti Iida Holmi s. 
Lapinlampi 74, Tyyne Maria 
Koisti s. Koistinen 83, Pertti 
Olavi Pirinen 80.

Syntymäpäiväjuhlat vuonna 2011 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille 

Karjasillan seurakunnassa
•  70-vuotiaille 2.6. klo 16 Karjasillan kirkossa
•  80-vuotiaille 2.6. klo 10 Karjasillan kirkossa

Oulujoen seurakunnassa
•  70- ja 80-vuotiaille 27.3. klo 12   

Ylikiimingin seurakuntatalossa
•  70-vuotiaille 27.3. klo 18    

Myllyojan seurakuntatalossa
•  80-vuotiaille 3.4. klo 12 Hintan seurakuntakodissa

Tuiran seurakunnassa
•  70-vuotiaille 29.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa
•  80-vuotiaille 25.9. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
•  70-vuotiaille 16.10. klo 12 Heinätorin 

seurakuntatalossa.
•  80-vuotiaille 27.2. messun jälkeen  

Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6

Kaikkien 90, 95 ja 100 vuotta täyttävien luona 
käydään. Välivuosia täyttävien luona käydään vain, 
jos asianomainen tai hänen lähiomaisensa sitä 
toivovat.

w w w.sxc . hu :  F ranc i s co  Nava r r o
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www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
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

Muutos jumalanpalveluk-
siin: Tammi-helmikuun 
ajan jumalanpalveluk-
set pidetään seura-
kuntatalolla. 
Päiväkerhot nor-
maalisti.
Kokkikerho to 3.2. 
klo 14 kerhohuo-
neella, ryhmä B. 
Perhekerho to 3.2. 
klo 10 seurakuntata-
lolla.
Ystävyyden talo pe 4.2. 
klo 10 seurakuntatalolla.
Matalakynnys su 6.2. klo 16 
Korsuhovilla, mukana Raili ja 
Jaakko Kemppainen Oulusta.
Lasten ja nuorten Gospel-
kuoro ti 8.2. klo 17 seurakun-
tatalolla, tule mukaan soitta-
maan ja laulamaan, vetäjinä 
Riitta ja Maarit.
Hartaus ke 9.2. klo 14 Lumi-
lyhdyssä.
Kuoro: Ke 9.2. klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Seurakuntailta to 10.2. klo 
18.30 seurakuntatalossa. Ai-
heena: Ulkomaalaisina Suo-
messa. Alustus ja keskuste-
lua, vieraana Muhamed Ma-
sih.
Rippikoulu: Omalle leirille 
tulevat mukaan seurakuntail-
taan to 10.2. klo 18.30 seura-
kuntatalolle.
Ystävälounas pe 11.2. klo 
11–13 seurakuntatalossa, af-
ganistanilainen riisiateria. 
Tuotto avustustyöhön Aa-
siassa, aterian hinta 7 € / 3 €.
Rukouspiiri torstaisin klo 
10.30 joka parillinen viikko 
Kurkelassa (Mäntytie 7) ja pa-

riton viikko Eeronkedolla (Ju-
kolantie 2 A 5).
Partio: Metsähanhet torstai-
sin klo 18 Naskun laavulla.
Lastenleiri 1.–4.-luokkalai-
sille Lumijoella 12.–13.2. Lei-
ri alkaa la klo 12 ruokailulla 
ja päättyy su klo 13. Leirikir-
je netissä (lumijoki.seurakun-
ta.net). Ilmoittautuminen vii-
meistään ti 8.2. Sinikka Här-
köselle sinikka.harkonen@
lumijoki.fi tai 044 5037 080. 
Leirimaksu 10 €. 
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 4.2. klo 
19 raamattuluokka 5–6 lk 
S&E Hirvasniemi 7–8 lk A&T 
Takkula. Su 6.2. klo 12 pyhä-
koulu I Hekkala II Myllynen III 
Takkula ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 7.2. klo 19 sisarpiiri ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ma, ke klo 
17–18.30 ja ti, to klo 17.30–19
Kastettu: Viljo Väinämö Lau-
rila, Taika Tuulia Tasanto. 

Kirkkokuoro to 3.2. klo 18.30 
seurakuntasalissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.2. klo 14.30 Tuula ja Ve-
li-Pekka Lepistöllä, Alamaan-
kuja 5.
Pyhäkoulu su 6.2. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Raamattu- ja ru-
kousilta ti 8.2. 
klo 18.30 Kyl-
likki ja Seppo 
Viitaluomalla, 
Länsivainion-
tie 25.

Kynttilänpäivän 
messu 

su 6.2. klo 10,
toimittaa 

Arpad Kovacs. 
Kirkkokuoro 

avustaa.

Päiväpiiri ke 9.2. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 10.2. klo 10 
seurakuntasalissa ja kerho-
huoneessa.
Saarenkartanon hartaus-
hetki to 10.2. klo 14.30.

Kirkkokuoro to 
10.2. klo 18.30 

seurakuntasa-
lissa.
Kastettu: 
Matilda Tal-
vikki Ron-
kainen.

Ystävälounas 
pe 11.2. klo 11–13 

seurakuntatalossa, 
afganistanilainen 
riisiateria. Tuotto 

avustustyöhön 
Aasiassa, 

aterian hinta 
7 € / 3 €.

Oulun tuomiokirk-
koseurakunta on 
järjestänyt Sanan 
ja rukouksen ilto-

ja yhteistyössä vierailevien 
puhujien sekä paikallisten 
maallikoiden kanssa usei-
den vuosien ajan. Ilta jär-
jestetään keskimäärin ker-
ran kuukaudessa.

Seuraavan kerran Sanan 
ja rukouksen ilta järjeste-
tään sunnuntaina 6. hel-
mikuuta kello 17 Keskus-
tan seurakuntatalon juhla-
salissa, osoitteessa Isokatu 
17. Aiheena on Päästä mei-
dät pahasta ja puhujana Ee-
ro Karjalainen.

Tilaisuuksien keskeise-
nä sisältönä on sanan ju-
listuksen ohella rukoile-
minen. Jokainen voi tul-
la myös henkilökohtaiseen 
rukouspalveluun. 

Siinä jokainen voi yh-
dessä rukouspalvelijan 
kanssa pyytää apua Juma-
lalta, olipa kysymyksessä 
sairaus tai muu arkielämän 

huoli joko omassa tai lähei-
sen elämässä. 

Raamattu kehottaa Fi-
lippiläiskirjeessä: ”Älkää 
olko mistään huolissan-
ne, vaan saattakaa aina se, 
mitä tarvitsette, rukoillen, 
anoen ja kiittäen Jumalan 
tietoon.”

Osana illan kulkuun 
liittyvät yhdessä ylistys-
ryhmän kanssa laulettavat 
ylistyslaulut ja virret. Ti-
laisuudessa toimivat tehtä-
viin valtuutetut ja koulute-
tut henkilöt.

Järjestäjien odotukse-
na on, että tilaisuuksissa 
vallitsisi uskon ja rakkau-
den ilmapiiri ja että evan-
keliumin lupaukset toteu-
tuisivat. 

Kevätkauden loput Sa-
nan ja rukouksen illat jär-
jestetään 6. maaliskuuta, 3. 
huhtikuuta, vapunpäivänä 
1. toukokuuta ja 22. touko-
kuuta. 

ANJA SOUTUKORVA

Sanan ja rukouksen 
illoissa pyritään 
lähelle Jumalaa

Suomen luterilainen 
evankeliumiyhdis-
tys, Sley, järjestää 
valtakunnallisen ke-

säjuhlan 1.–3. heinäkuuta 
Raahessa. Juhlaa ei ole ai-
kaisemmin järjestetty näin 
pohjoisessa.

Sley palaa juurilleen, sil-
lä liikkeen perustaja Fred-
rik Gabriel Hedberg syntyi 
200 vuotta sitten Saloisis-
sa. Juhla ei ole kuitenkaan 
Hedberg-juhla vaan Kris-
tus-juhla, vakuuttaa evan-
keliumiyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Lasse Nik-
karikoski. Juhlille odote-
taan noin 10 000 vierasta.

Juhlan teemana on Ter-
vetuloa kotiin. Juhlan pää-
sihteeri Olli Koskenniemi 
kertoo teeman tarkoittavan 
muun muassa sitä, että nyt 
ollaan liikkeen juurilla, ai-
van Hedbergin kotiovella.

Raahe ei ole evanke-
lista aluetta. Perinteises-
ti on puhuttu evankelises-
ta u:sta: Sleyn valta-alue 

alkaa Kymenjokilaaksosta, 
kulkee Suomen eteläran-
nikkoa Varsinais-Suomen 
kautta Etelä- ja Keski-Poh-
janmaalle.

Nikkarikoski ei usko 
pohjoisen juhlapaikan ole-
van riski.

– Evankelisuus on siinä 
mielessä laajimmin levin-
neitä liikkeitä, että se on jo-
ka seurakunnassa joillain 
tavoin tuttu liike. Sillä on 
paljon paikallisosastoja. 

Etelä-Pohjanmaa on 
evankelisille kaikkein vah-
vin kannatusalue. 

– Vanhempi väki ei vält-
tämättä jaksa tulla juhlille. 
Toisaalta on paljon työikäi-
siä, nuoria ja lapsiperhei-
tä, jotka varmasti lähtevät 
liikkeelle. Herätysliikeväki 
on tottunut matkustamaan 
juhlille, joka on vuoden ko-
hokohta.

Tavallisesti paikallisten 
osuus juhlista on noin puo-
let. Sitä samaa odotetaan 
nytkin.

Evankelisuuden erityis-
piirre suomalaisessa kris-
tillisyydessä on pelastus-
varmuus. Siinä missä körtti 
tuskailee Jumalansa edessä, 
evankelinen uskoo vuoren-
varmasti pelastukseensa.

– Evankelisen liikkeen 
rikkaus on ehdoton luot-
tamus siihen, että sanat ja 
sakramentit kuuluvat kai-
kille, kuvailee Nikkarikos-
ki evankelisten ajattelua.

Toinen evankelisuuden 
rikkaus on liikkeen laulu-
kirja, Siionin Kannel. 

– Se on vankkaa saarnaa 
kannesta kanteen, Kristus-

keskeistä julistusta, iloisia ja 
nopeatempoisia lauluja, jot-
ka jakavat elämän rohkeut-
ta. Ei unohdeta, että elä-
mässä on kärsimystä, mut-
ta sen keskellä jaetaan toi-
von sanomaa.

Juhla-alue on Koivuluo-
don urheilupuisto, mutta 
juhla näkyy myös kaupun-
gin keskustassa. Ohjelmaa 
on kaikenikäisille. Evanke-
liumijuhlan järjestävät yh-
teistyössä Raahen seura-
kunta, Sley ja Raahen kau-
punki.

PeKKA HeLiN

Evankelisten 
kesäjuhlilla muistetaan 
liikkeen perustajaa
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eurakunnissa tapahtuu 3.–10.2.2011S

Puttaan Tupa 
avoinna torstaisin ja 

perjantaisin klo 12-15, 
Kirkkotie 10 C. 
Sauvakävelyä 
perjantaisin 
klo 12, päivä 
vaihtunut!

perjantaisin klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
seurakuntakodissa. 
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kotisivuilta www.evl.fi/srk/
kempele
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koulul-
la. Päivystys Zeppelinissä pe 
klo 16–19. Yöpappila pe 4.2. 
klo 20–24 Vanhassa pappilas-
sa. KokkoKospel  la 19.2. klo 
18 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Mukana Pek-
ka Simojoki, Excailed, tanssi-
ryhmä.
Rippikoululaiset: PRK1 ja 
PRK2 nuorten ilta to 3.2. klo 

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

Eläkeläisten musiikkipii-
ri to 3.2. klo 13 seurakunta-
keskuksen monitoimisalissa.
Elina Vettenrannan kirkko-
konsertti su 13.2. klo 18 kir-
kossa, ohjelma 15 €. Ohjelmia 
saatavana tuntia ennen 
ovelta sekä to 3.2. 
alkaen kirkko-
herranviras-
tosta. Tuot-
to Yhteis-
vastuukerä-
ykselle.
Nuorten 
ilta rippi-
koulun käy-
neille nuoril-
le pe 4.2. gos-
pelmessun jäl-
keen Vakkurilassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 7.2. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, muka-
na kanttori Else Piilonen, ke 
9.2. klo 13 Kellon seurakun-
takodilla ja to 10.2. klo 13 
seurakuntakeskuksen isossa 
salissa. Kuljetuspyynnöt dia-
koniatoimistoon perjantai-
sin klo 9–11 p. 08 5472 636.
Lähetyspiiri ti 8.2. klo 13 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C.
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä to 8.2. klo 13 seu-
rakuntakeskuksessa. 
Raamattupiiri ke 9.2. klo 
18 Puttaan Tuvassa. (Lk 17.) 
Kirkkotie 10 C.
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 10.2. klo 13 Martinnie-
men seurakuntakodilla, mu-
kana kanttori Else Piilonen. 

Kuljetuspyynnöt diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 08 5472 636.
Rukouspiiri to 10.2. klo 18 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C.

Lapsikuoron harjoi-
tukset torstai-

sin klo 17 seu-
rakunta-
keskukses-
sa. Kuo-
roa joh-
taa kant-
tori Kaisa 
Säkkinen 

p. 040 5818 
974.

Nuorten raa-
mis kokoontuu 

torstaisin klo 18–20 
Wirkkulassa. Illoissa poh-
dimme meitä kiinnostavia 
asioita ja tarkastelemme nii-
tä Raamatun valossa.
Perhekerhot: Jo-
kelan vanhalla 
koululla tiis-
taisin klo 10–
11.30, Kel-
lon seura-
kuntakodissa 
torstaisin klo 
9.30–11, Mar-
tinniemen seura-
kuntakodissa per-
jantaisin klo 9.30–11 se-
kä kirkonkylän Vakkurilas-
sa perjantaisin klo 10–11.30. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.
Missiokerho (varhaisnuor-
ten raamattu- ja lähetys-
kerho) perjantaisin klo 15–

16.30 Puttaan Tuvassa, Kirk-
kotie 10 C.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Raamattuluokka 
pe 4.2. klo 18.30 ry:llä. Yh-
teispyhäkoulu ja ruokailu 
su 6.2. klo 12 ry:llä jatkuen 
klo 13.30 seuroilla. Eläkepii-
ri ti 8.2. klo 13 seurakunta-
keskuksen monitoimisalissa.  
Lauluseurat ke 9.2. klo 18.30 
Johanna ja Teemu Vänttiläl-
lä, Rannantie 347.
Kello: Raamattuluokka 
(isot) pe 4.2. klo 17.30 ry:llä. 
Huutokauppaompeluseurat 
pe 4.2. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulu su 6.2. klo 12 Siiral-
la ja Saarella.  Päiväkerho 
ma 7.2. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: Pienten ja isojen 
raamattuluokka pe 4.2. klo 
17.30 ry:llä. Ompeluseurat 
pe 4.2. klo 18.30 Anna-Mai-

ja ja Pasi Mertanie-
mi, Eija ja Pekka 

Kujala. Pyhä-
koulut su 6.2. 
klo 12,  seu-
rat klo 16 
ry:llä. Päivä-
kerhot ti 8.2. 
ja ke 9.2. klo 

17.30 ry:llä. 
Sisarpiiri to 10.2. 

klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Selina Enni Tuu-

lia Hirvasniemi, Atte Johan-
nes Kaikkonen, Kerttu Aliisa 
Lahtinen, Aale Eerikki Turu-
nen, Lassi Mikael Koivukan-
gas, Alva Kristiina Jämsä, 
Aniela Aava Elisabet Vänt-
tilä.

Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus 

Sunnuntaina 6. helmikuuta jumalanpalveluksen 
jälkeen keräyslistojen ja -lippaiden jako 
seurakuntakeskuksessa. Isosten lipaskeräystempaus 
kirkonkylän ja Kellon alueella. 

Tänä vuonna keräämme varoja nuorten 
yksinäisyyden torjumiseen Suomessa ja 
Mosambikissa. Olisitko Sinä kiinnostunut 
toimimaan lista- tai lipaskerääjänä? 
Ota rohkeasti yhteyttä Helena Seppäseen 
p. 040 5819 316.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 
3.2. klo 18.30 
Kirkonkylän 
seurakunta-
kodissa.
Miesten pii-
ri to 3.2. klo 
18.30 Kokko-
kankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Herännäisseurat su 
6.2. klo 18.30 Hilja Alasu-
vannolla, Ollilantie 43.
Versot su 6.2. klo 17 Kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Vuoden 2011 Yhteisvastuu-
keräys alkaa su 6.2. klo 10 
messulla kirkossa. Messussa 
yhteisvastuukerääjät siuna-
taan tehtävään. Messun jäl-
keen on kirkkokahvit ja kerä-
ysmateriaalin jako kirkon au-
lassa. 
Nuttukerho maanantai-
sin klo 18 Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa. Tule kuto-
maan nuttuja etiopialaiseen 
”äitiyspakkaukseen” tai te-
kemään käsitöitä lähetystyön 
myyjäisiin. 

Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kok-

kokankaan seura-
kuntakeskuk-
sessa ja pe klo 
9.30–11 Kok-
kokankaan 
seurakunta-
keskukses-
sa perhepäi-

vähoitajille ja 
heidän hoitolap-

silleen. Ke ja to klo 
9.30–11 Vanhassa pappi-

lassa, ke klo 9.30–11 Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja ti 
klo 9.30–11 Kirkonkylän seu-
rakuntakodilla. Ti ja pe klo 
9.30–11 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri  ke 9.2. klo 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Seurakuntapiiri to 10.2. 
klo 12 Kirkonkylän seuraku-
takodissa. 
Kirkkokuoroa ei ole ke 9.2. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstaisin 
klo 15.30–16.15 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 

18 Vanhassa pappilassa. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 4.2. klo 
18 Pienemmät: Alakärppä, 
Sadepisara 1. Isommat: Ry 
toimintailta. Seurat ja iltaky-
lä, la 5.2. klo 18  yhteiset seu-
rat Oulun ry:n kanssa, tulka-
taan englanniksi, Kempeleen 
ry:llä. Leiri- ja opistoseurat su 
6.2 klo 16 ry:llä. Sisarilta ke 

9.2. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.2. klo 19 Jo-
hanna ja Esa Similällä, Tuuli-
purto 12.  Yläasteilta la 5.2. 
klo 18 Murron ry:llä.  Seurat 
su 6.2. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Väinö Eemil Mik-
konen, Nils Albert Fredrik 
Löfgren, Eemil Veikka Vilja-
mi Lapinkangas.
Kuollut: Eila Annikki Mikko-
la 76.

Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä 

to 8.2. klo 13 
seurakunta-
keskuksessa. 

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

Avioliittoon kuulutettu: 
Jari Juhani Härkönen ja Su-
vi Maarit Nikkinen.
Kuolleet: Taimi Inkeri Krop-
su 88, Aarnold Eerik Piippo 
80, Hillervo Perätalo 77, Juk-
ka Henrik Manninen 56.

Päivystävä 
pappi tavattavissa 

Zeppelinin 
kappelissa 

perjantaisin 
klo 13–16.

Messu 
sunnuntaina 6.2. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Yv-keräys alkaa. Messus-
sa siunataan uudet luot-
tamushenkilöt ja yhteis-
vastuukerääjät tehtä-
vään.

Varhaisnuorten leiri 1.–3.-luokkalaisille
25.–27.2. Luurinmutkassa 

Leiri järjestetään yhteistyössä kunnan nuorisotyön kans-
sa. Tiedossa leikkiä, laulua, pelailua, Raamatun äärellä 
hiljentymistä ja paljon muuta. Ilmoittautuminen 18.2. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 5614 500. Leirin hin-
ta on 28 euroa 1. lapsesta, sisaralennus 2. lapsesta 50 % 
ja seuraavista lapsista 75 %.

Tilaisuuksia
KOKKOKANKAAN SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Pohjan Sotilassoittokunnan konsertti 
perjantaina 4.2. klo 19
Solistina Markus Virtala, trumpetti. Johtaa musiikkima-
juri Riku Huhtasalo. Ohjelma 10 euroa. Tuotto Yhteisvas-
tuun hyväksi.
Kuru-yhtyeen hyväntekeväisyyskonsertti la 5.2. klo 18. 
Ohjelmistossa on kappaleita Kurun ensimmäiseltä Jälki-
levyltä sekä yhtyeen tekemiä virsisovituksia. Konserteis-
sa kuullaan myös vielä julkaisemattomia, suomalaisru-
noihin sävellettyjä kappaleita. Konsertin tuotolla han-
kitaan soittimia Afrikan Beninisssä olevalle Grand Po-
pon lukiolle. Pääsymaksu 10 euroa / aikuisilta, lapset mu-
kaan ilmaiseksi.
Että jaksaisin ensi viikkoon -ilta 
sunnuntaina 6.2. klo 18 
Gospelia ja ajatuksia elämästä. Lapsille pyhäkoulu. Il-
tateetä nyyttikestiperiaatteella. Vieraana Päivi Niemi, 
Kansan Raamattuseurasta.
Klassinen konsertti yhteisvastuun hyväksi 
lauantaina 12.2. klo 16
Esiintyjät: Aino Pohjanen (viulu), Hannu Hirvelä (piano). 
Ohjelma 5 euroa. Ohjelmistossa Bachia, Laloa, Beetho-
venia ja Sibeliusta.
KokkoKospel 
lauantaina 19.2. klo 18 
Mukana Pekka Simojoki, Excailed, tanssiryhmä.

Gospelmessu 
perjantaina 4.2. 
klo 18 kirkossa. 

Ilta rippikoulun 
käyneille nuorille 
gospelmessun jälkeen 

Vakkurilassa.
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Hyvänmielen 
päiväkahvit 

ti 8.2. klo 12–13.30 
lähetysvintillä 

pappilan pihapiirissä. 
Mukana diakonissa 

Sinikka Ilmonen 
ja psykologi Antti 

Korhonen.

Poikakuoron laululeiri la 
5.2. klo 11–13 seurakunta-
keskuksessa.

Diakoniatyönte-
kijän ajanva-

raus sekä 
kotikäyn-
tipyyn-
nöt: Erja 
Haho (Kk) 
0400 775 
164 tai Sei-

ja Lomma 
(Kk) 040 579 

3247 ja Jaana 
Kontio (Jääli) 040 

579 3248. 
Virsivisa pe 4.2. klo 10.15 
seurakuntakeskuksessa. Ter-
vetuloa seuraamaan kolmen 
joukkueen kisailua!
Juttunurkka ma 7.2. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodil-
la. Kaikenikäisille tarkoitet-
tu juttupaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 7.2. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla.  Aterian hin-
ta 2 €.
Huttukylän ystäväpiiri nuo-
risoseurantalolla ti 8.2. klo 
13–14.30. Kuljetuspyynnöt 
Erjalle maanantaihin klo 12 
mennessä.
Miesten saunailta to 3.2. 
klo 19.30 Suvelassa. Löylyn-
heittäjänä Eino Alila.
Raamattupiiri ti 15.2. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Esikkoryhmä ti 8.2. klo 10–
12 Jäälin seurakuntakodissa

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

Kuorot: Tähdet to 3.2. klo 
16–17, seurakuntatalolla. 
Kirkkolaulajat ke 9.2. klo 
18–20 seurakuntatalolla.
Omaishoitajien vertais-
ryhmä aloittaa ma 7.2. klo 
13–14.30 seurakuntatalol-
la. Mukana Oulunseudun 
omaiset ry:n työntekijät ja 
Sinikka Ilmonen. Tarkoitet-
tu kaikille omaistaan hoita-
valle ja syksyllä omaishoi-
tonsa päättäneille. Kahvi-
tarjoilu.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 8.2. klo 12–13.30 lähetys-
vintillä pappilan pihapiiris-
sä. Mukana diakonissa Si-
nikka Ilmonen ja psykologi 
Antti Korhonen.
Seurakuntakerho ke 9.2. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Liikutaan yhdessä, mukana 
Sinikka.
Hartaus to 10.2. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta to 10.2. klo 18 
seurakuntatalolla diakonia-
toimistossa.
Diakoniatyö: Seuraava äiti-
verkko to 17.2. Ilmoittautu-
miset Nitalle.
Yhteisvastuukeräykses-
tä kiinnostuneet voivat il-
moittautua Nitalle. Pieniä
palkintoja YV-arpajaisiin 
otetaan ilolla vastaan dia-
koniatoimistoilla.
Lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 7.2. klo 12–14. Yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Rippikoulu: Opetusta ke-

sä I-ryhmälle la 5.2. klo 12–
17 pappilan salissa. Mukaan 
muistiinpanovälineet ja 
omat eväät. Loppiaisryhmä 
ja talviryhmä osallistuvat 
yhteisvastuukeräykseen la 
12.2. klo 12–14 Tupoksessa, 
kokoontuminen Vanamoon 
TAI klo 14–16 kirkonkyläl-
lä, kokoontuminen seura-
kuntatalolle. Voit itse 
valita, kumpaan 
osallistut. Ju-
malanpal-
velus ja ur-
kuopetus 
kesä I-
ryhmälle 
su 13.2. 
klo 10–
12 kirkos-
sa, jon-
ka jälkeen 
osallistumi-
nen yhteisvas-
tuukeräykseen 
klo 12–14 seurakunta-
talolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta 
to 3.2. klo 18–20 Tupoksen 
Nuokkarilla, Tuiskuranta 3. 
Nuorten palveluryhmä vie-
railee Alatemmeksen van-
hainkodilla ke 9.2. Kokoon-
tuminen NuorisoNurkaan 
klo 15.15. Retki Oulujoki tul-
vii -gospeliin Muhokselle la 
19.2. Esiintymässä HB, kon-
sertin jälkeen gospelmessu 
Muhoksen kirkossa. Retken 
hinta 10 euroa, sis. kyydin ja 
lipun. Rippikoululaisille retki 
on ilmainen. Ilmoittautumi-
set 10.2. mennessä Katrille p. 

Kynttilänpäivän perhemes-
su 6.2. klo 10 Kiimingin kir-
kossa. Messun toimittaa Rai-
mo Salonen ja kanttorina 
Marja Ainali. Saarnan toteu-
tukseen osallistuvat Birgitta 
Kontio ja lastenohjaajat. 
Partiolaisten lupauksenan-
totilaisuus su 6.2 klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Tilaisuutta edel-
tää soihtukulkue klo 17 Jo-
kirannan koululta kirkkoon.
Kynttilänpäivän kynttilä-
kirkko 6.2. klo 18 Jäälin ma-
jalla. Toimittaa Raimo Salo-
nen, avustaa Jaana Kontio ja 
Terttu Rautiainen-Mulari ja 
kanttorina Marja Ainali. Va-

paaehtoinen mehu ja pipa-
rimaksu Yhteisvastuukerä-
ykselle.
Pyhäkoulu ei ole 
6.2. osallistu-
taan perhe-
messuun.
Yhteisvas-
tuukeräys 
2011 tor-
juu nuor-
ten yksinäi-
syyttä Suo-
messa ja Mo-
sambikissa. Ole 
arkienkeli ja auta 
yksinäinen nuori mui-
den joukkoon. Tule lipaske-
rääjäksi. Lisätietoja Jaana 
Kontiolta.  

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 

044 752 1236.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 8.2. klo 9.30–11. Yhdessä-
oloa. Vanamossa ke 9.2. klo 
9.30–11. Lapsityön pappi 
Anna-Maari Ruotanen vie-
railee.
Partio: Päivystys Partiotoi-
mistossa pe 4.2. klo 15–17. 
Ruoktujohtajat

Partiotoimistossa pe 
4.2. klo 17–18.

Kirkkopalve-
lussa su 6.2. 

Vadelmat. 
Ilveksen
jotos 11 
seikkai-
lijoille, 
tarpojil-
le ja sa-
moajille 

ti 8.2. klo 
18–20.30

Rantakylässä. 
Tarkemmat oh-

jeet lähempänä lippu-
kunnan kotisivuille sekä Ko-
tikololle. Mafecafe ke 9.2. 
klo 17–18. Päivystys Partio-
toimistossa pe 11.2. klo 14–
16. Kirkkopalvelussa su 13.2. 
Lumikot.Ruoktu XXVIII 11 
talvileiri 5.–9.3. seikkaili-
joille, tarpojille, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille pide-
tään Taivalkoskella Siiranjär-
vellä. Seikkailijoilla ilman-
suuntanuolen ja taitomer-
kin suorittaminen, tarpojil-
la ja samoajilla eräpartio-
merkin sekä pakkasmerkin 
suorittaminen. Ilmoittautu-
minen Makelle Kotikololla 

jaettavalla ilmoittautumis-
lomakkeella ti 22.2. men-
nessä, jolloin Ruoktulle läh-
tijöiden kokous Kotikololla 
klo 17.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 4.2. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (5–6) la 5.2. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 6.2. 
klo 11.30 ja klo 17 sekä 18.30 

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: Jäälin seu-
rakuntakodissa tiistaisin 
klo 12–15. Ilmoittautumiset 
parkkiin maanantaisin klo 15 
mennessä p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä ke 
9.2. klo 18–19.30 Jäälin seu-

KYNTTILäNPäIVäN 
PERHEMESSU

sunnuntaina 6.2. klo 10 
Limingan kirkossa

Yhteisvastuukeräyksen 
käynnistys ja kerääjien 
siunaaminen. Messussa 
mukana ovat myös päivä- ja 
perhekerholaiset.

Virsivisa
pe 4.2 klo 10.15 

seurakuntakeskuksessa. 
Tervetuloa 

seuraamaan 
kolmen joukkueen 

kisailua!

seurat ry:llä. Varttuneiden-
kerho to 10.2. klo 12 seura-
kuntatalolla ja sisarilta klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Oiva Eevert Lah-
tinen, Aarni Oskari Puhak-
ka, Peppiina Aurelia Räihä, 
Nooa Eliel Sorvari.
Kuollut: Ahti Johannes Ruo-
nakoski 93.

YHTEISVASTUUKERäYS 2011 
APUA YKSINäISILLE NUORILLE

Yhteisvastuukeräys 
2011 torjuu nuorten 
yksinäisyyttä Suo-
messa ja Mosambi-
kissa. Yksinäisyys ja 
syrjäytyminen kos-
kettavat nuoria eri 
tavoin eri puolilla 
maailmaa, mutta kokemus syrjäytymisestä on yh-
teinen ja sillä voi olla traagisiakin seurauksia. Liity 
Yhteisvastuun arkienkeliarmeijaan ja tule tekemään 
hyviä töitä. Voit olla arkienkeli monella tavalla. Tu-
le kerääjäksi, käy ostoksilla Yhteisvastuu-kaupassa, 
lahjoita rahaa tai tule talkoolaiseksi moniin kevään 
aikana järjestettäviin tempauksiin. Lisätietoja: Jaa-
na p. 040 5793 248. www.yhteisvastuu.fi

Tupoksen 
Olohuone 
aloittaa toimintansa 
Tupoksen uusilla
nuorisotiloilla. 
Kokoonnumme 
torstaisin klo 11–
13 kahvittelemaan, 
keskustelemaan, 
askartelemaan, 
ulkoilemaan. Jokainen 
vauvasta vaariin on 
tervetullut joukkoon!

Silvia Nevala, Helmi Kulmala, Lauriina Pitkänen, Noora Kontio, Anniina 
Honkanen ja Paju Kulmala laulavat Kynttilänpäivän messussa kirkossa 
kello 10 kanttori Marja Ainalin johdolla.

rakuntakodin nuortentilas-
sa. Nuorten ilta ”Maailman 
kaikissa kylissä” to 10.2. klo 
18 Jäälin seurakuntakodin 
nuortentilassa.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat klo 13 rauhanyhdistyk-
sellä.
Kastetut: Siiri Maria Hau-
tamäki, Ella Mikaela Mart-
ti. Laura-Maria Irene Kelhä. 
Vihitty: Tero Tapio Hautamä-
ki ja Sanna Maria Huusko.
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TEEMATIISTAI 
KYLäKAMARILLA 

tiistaina 8.2. klo 12–14 
perinneasioiden teemalla. 

Tuo mukanasi jokin vanha esine.

Tervetuloa tarinoimaan vanhoista 
tavaroista ja työtavoista!

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.2.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Hartaus ke 9.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Rukouspiiri ke 9.2. klo 17.45 
seurakuntatalon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena 
Savolainen.
Virsihartaus 
to 10.2. klo 
13.30 Mike-
van palve-
lukodeissa, 
Jouni Heik-
kinen.
Kuorot: Ke 9.2. 
klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret: Nuortenilta ke 9.2. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Koulu-

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

Herännäisseurat su 6.2. klo 
18.30. Hilja Alasuvannolla Ol-
lilantie 43 Kempele.
KyläKamarin lauluhetki ke 
9.2. klo 12, Sari Wallin.
Hartaus ke 9.2. klo 
13.30 Salonkar-
tanossa, Vesa 
Äärelä.
Seurakun-
takerho to 
10.2. klo 11. 
seurakunta-
talolla, Päivi 
Pulkkinen.
Salonpään ry:  
Seurat su 6.2. klo 16 
ry:llä, Lauri Lepistö, Lauri 
Karhumaa. Seurat su 13.2. klo 
16 ry:llä, Esko Mattila, Erkki 
Vähäsöyrinki.
Kirkonkylän ry:  Pe 4.2. klo 
18.30 raamattuluokka Kii-

Hartaus ja ehtoollinen to 
3.2. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus pe 4.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Liisa Seppänen.
Johanna Kurkelan konsertti 
la 5.2. klo 18 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja yhteisvas-
tuuinfo su 6.2. seurakunta-
talossa. 
Hartaus ti 8.2. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ti 8.2. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
8.2. klo 16.30 seurakuntata-
lon kappelihuoneessa, Simo 
Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 9.2. klo 
11.30 seurakuntatalossa, Lee-
na Leskelä ja Simo Pekka Pek-
kala. Kerhon ohjelmassa yh-
teisvastuulounas ja -arpajai-
set, Laitasaaren ja Kylmälän-
kylän seurakuntapiirit muka-
na kerhossa. 

mingin nuorten kanssa ry. Su 
6.2. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II, Kylän-
puoli ja Keskikylä ry. Karhuo-

ja; Antti Kanniainen. 
Su 13.2. klo 12 

Raamattuluok-
ka I ry, raa-
mattuluokka 
II, Kylänpuoli 
ja Keskikylä 
ry. Karhuoja; 
Aarno Kar-

vonen klo 16 
seurat ry, Alpo 

Ojala, Timo Määt-
tä. Raamattu tutuksi –

ilta  ma 14.2. klo 18.30  Joh. 
13:1–17, Mauno Linnanmäki.
Kastettu: Veera Anni So-
fia Tervakoski, Viljami Aatu 
Aleksanteri Kokko.

pastoripäivystys yläkoululla 
ja lukiolla torstaisin klo 11–
12.15. 
Rippikoulut: Kesä II - rippi-

koulun teemallinen 
nuortenilta pe 

4.2. klo 18–
19.30 seu-
rakunta-
talon ala-
kerrassa, 
oppitun-
nit la 5.2. 
klo 10–14 

Koortilassa 
ja osallistumi-

nen messuun su 
6.2. klo 10 kirkossa.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 4.2. klo 19 aikuisten ilta 
ry:llä. La 5.2. klo 19 nuorte-
nilta Annukka ja Jussi Karju-
lalla. Klo 19 raamattuluokka 
4–6-lk. Romppaisella. Klo 19 

Kirkosta 
löydetty 

vuodenvaihteen 
tienoilla silmälasit. 

Noudettavissa 
tuntomerkkejä vastaan 

kirkkoherran-
virastosta.

Ei 
pyhäkouluja 
seurakunnan 
100-vuotis-

juhlapyhänä.

YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA 
helmikuussa 2011
Yhteisvastuukeräyksen avaus su 6.2.
Päivä aloitetaan klo 10 kirkossa messulla, 
jonka yhteydessä 
yhteisvastuukerääjien 
ja uusien 
luottamushenkilöiden 
tehtävään 
siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit 
ja yhteisvastuuinfo 
seurakuntatalossa.

Yhteisvastuulounas ja arpajaiset ke 9.2. klo 11.30 
keskipäivänkerhossa.
Mukana myös Laitasaaren ja Kylmälänkylän 
seurakuntapiirit.

Suomen kanttorikuoron ystävänpäivän konsertti 
ma 14.2. klo 19 kirkossa.
Ohjelmamaksu 5 €, ystävälippu 4 €, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Nuorten gospeltapahtuma ja gospelmessu la 19.2. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Vuonna 2011 Yhteisvastuu torjuu lasten ja nuorten 
yksinäisyyttä Suomessa ja Mosambikissa.

Johanna Kurkelan 
konsertti
Lauantaina 5.2. 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.

raamattuluokka-iltakylä 7–8-
lk. Lehtolalla. Su 6.2. klo 17 
radioseurat ry:llä (Radio Poo-
ki). Ma 7.2. klo 17.30 ja 18.30 
päiväkerhot ry:llä. To 10.2. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.2. klo 19 aikuisten 
ilta Muhoksen ry:llä, aiheena 
kiire. La 5.2. klo 19 nuortenil-
ta Karjulalla, Muhos. Klo 19 
raamattuluokka 7–8-lk Leh-
tolalla, Muhos. Su 6.2. klo 17 

seurat ry:llä. Ti 8.2 klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Ke 9.2. klo 
18–20 raamattuluokka ry:llä.
Kastettu: Milja Katariina Ti-
hinen, Verner Jesse Jonathan 
Herranen, August Luka Kris-
tian Hintsala, Johannes Hen-
rik Rahko. 
Kuollut: Jarkko Aarre Pitkä-
nen 38, Riitu Johanna Leppi-
lahti s. Ojala 90.

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) 
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Messu ja 
luottamus-
henkilöiden 
tehtävään 
siunaaminen 
sunnuntaina 6.2. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 

Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. 
Messun jälkeen 
seurakuntatalolla 
ruokailu, 
Yhteisvastuukeräyksen 
avaus sekä 
luottamushenkilöihin 
tutustuminen.

Vuoden 2011 Yhteisvastuukeräys 
torjuu nuorten yksinäisyyttä 
Suomessa ja Mosambikissa

Myös Sinä voit 
olla arkienkeli 
ja tulla mukaan 
lahjoittamalla rahaa 
ovellesi ilmestyvälle 
listakerääjälle. Vai 
haluaisitko itse ryhtyä 
kerääjäksi? Soita Riitta 
Pesoselle p. 044 7372 
630 niin jutellaan lisää.
Tyrnävällä Yhteisvastuukeräys käynnistyy 
sunnuntaina 6.2. klo 10 Tyrnävän kirkossa alkavan 
messun jälkeen annetaan infoa seurakuntatalolla 
Yhteisvastuukeräyksestä. Lista- ja lipaskerääjät 
saavat materiaalit mukaansa.

www.evl.fi/srk/tyrnavaTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen
Kynttilänpäivänä 6.2. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, avustaa Merja Jyrkkä.
Kanttorina Unto Määttä, avustaa Arja Leinonen.
Yhteisvastuulounas Pulkkilan seurakuntatalossa.

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

Nuttujen neulomisilta to 
3.2. klo 17 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Nuortenilta 4.2. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri su 6.2. klo 15 Temmeksen 
seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ti 8.2. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talossa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 10.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Luottamushenkilöiden 
koulutuspäivä la 12.2. klo 
9–16 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 

Alueellinen raamattuluokka 
pe 11.2. klo 19 Kestilän ry:llä.

Retki Siioninvirsien juhla-
veisuihin su 13.2. Oulun tuo-
miokirkkoon. Messu, kansan-
veisuut, kuorokavalkadi, vä-
liajoilla tarjoilut. Auto kul-
kee tarpeen mukaan eri kap-
peleitten kautta, hinta n. 25 
€ / henk. Ilmoittautumiset vii-
meistään 4.2. p. 0207 109 860 
(virasto) tai 0207 109 731 (Jyrk-
kä).  

KESTILä
Seurakuntakerho pe 4.2. klo 
10 seurakuntakodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
4.2. klo 13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 4.2. klo 19 
ry:llä.
Rippikoulua la 5.2. klo 9–14 
kerhokodissa. 
Ry:n seurat su 6.2. klo 13.15 
Pihlajistossa.
Ystävänkammari ke 9.2. klo 
10 kerhokodissa.
Keskustelupiiri ke 9.2. klo 
18.30 Pappilassa. 
Kirkkokuoro to klo 19 seura-
kuntakodissa. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke 16.2. klo 10 

kerhokodissa. 
Kastettu: Aada Elisa Emilia 
Pikkarainen.
Vihitty: Jukka Sakari Hirsto ja 
Riikka Maria Poutiainen.
Kuollut: Urho Ensio Tiikka-
ja 78.

PIIPPOLA
Seurakuntakerho ti 8.2. klo 
12 Väinölässä.
Varhaisnuortenkerho ti klo 
16 seurakuntakodissa.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 seurakuntakodissa. 

PULKKILA
Raamattuluok-
ka pe 4.2. klo 
19 ry:llä.
Yhteisvas-
tuulounas 
ja yhteis-
vastuukerä-
yksen aloi-
tus su 6.2. 
klo 10 messun 
jälkeen seura-
kuntatalossa. 
Pyhäkoulu su 6.2. klo 
11 ry:llä.
Seurat su 6.2. klo 19 ry:llä. 
Hartaus ke 9.2. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Seurakuntakerho to klo 12 

seurakuntakodissa. 
Kirkkokuoro to klo 13.30 
seurakuntakodissa.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 ja perhekerho 7.2. klo 
10 kerhohuoneessa. 
Kuollut: Irja Kustaava Jylhän-
kangas s. Junno 97. 

PYHäNTä
Ehtoollishartaus to 3.2. klo 
10.30 Nestorissa. 
Lauluseurat pe 4.2. klo 18.30 
Koskelolla.

Nuorten keskusteluilta 
la 5.2. klo 19 ry:llä. 

Aiheena Eriseu-
rojen vaarat.

Lähetysseu-
rat su 6.2. 
klo 16 seu-
rakuntata-
lossa. 
Diakonia-

piiri ma 
7.2. klo 11  

Tavastkengäl-
lä Junnolla, Irja ja 

Matti Turusella.
Seurakuntakerho ke 9.2. klo 
12 seurakuntatalossa. 
Myyjäiset la 12.2. klo 18 ry:llä. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18. Kuoroja ei 
ole 3.–4.2.
Kerhot: Päiväkerhot ke klo 10 
Tavastkengän koululla ja pe 
klo 10 seurakuntatalon ker-
hotilassa. Puuhakerhot to klo 
12.15 koululla ja varhaisnuor-
tenkerho to klo 14.30 kerho-

Veteraanikuoro ke klo 11 seu-
rakuntatalossa.
Lapsikuoro Stellat ke klo 17 
srk-talossa (huom. muuttunut 
kellonaika!). Jos haluat tulla 
laulamaan, niin lapsikuoroon 
voi pyrkiä. Ota yhteys kanttori 
Arjaan, p. 0207 109 732. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Tyttökerho 
ma klo 13.15 ja 15.15 Nup-
pulassa. Varhaisnuoret ti klo 
14.30 Mankilan koulussa ja to 
klo 15.30 Hovin koululla. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti klo 
10. Pikku Nuput to klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa. Hovin Nu-
put pe klo 10 Hovin koululla. 

YHTEISVASTUU 
2011

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy 6.2.2011. 

Haluatko sinä olla yksi 
kerääjä? Ota yhteyttä 

oman kappelin 
diakonissaan.  

tilassa. Perhekerho ti 15.2. klo 
10 kerhotilassa.
Kuollut: Väinö Iisakki Leivis-
kä 80.

RANTSILA
Seurakuntakerho to 3.2. klo 
13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 4.2. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 6.2. klo 13 ry:llä, 
Pentti Kopperoinen.
Eläkeliitto ti 8.2. klo 11 seura-
kuntatalossa.
Siikatörmän myyjäiset pe 
11.2. klo 19 ry:llä.
Rippikoulua la 12.2. klo 9–14 
seurakuntatalossa. 

Pekka Simojoen konsertti
perjantaina 18.2. klo 19 Rantsilan kirkossa.

Kokoonpanolla mies ja kitara.
Vapaa pääsy.

Järjestää Rantsilan kappelineuvosto

Luentosarja ”Tule ja katso” 
– Jeesuksen opetuslapset

maanantaisin klo 18–19.30 
Tyrnävän seurakuntatalon kahviossa

ma 7.2.      Veljekset ovat erilaisia
ma 28.2.    Ukkonenko jyrähtelee?
ma 7.3.      Tule ja katso!
ma 14.3.    Unohdetut Jeesuksen seuraajat
ma 28.3.    Pieleen menneet
ma 4.4.      Jokaisella on lahjansa

Millaisia ihmisiä olivat Jeesuksen seurassa olleet nuoret 
miehet? Mitä he oppivat Jeesuksen seurassa itsestään, 
toisistaan, Jumalasta? Millainen heidän elämänsä oli? 
Voisikohan siitä olla apua meille?  

Luentosarjan pitää kouluneuvos Raili Kemppainen, Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen piirikoordinaattori.

Jokainen ilta on erillinen kokonaisuus. Tervetuloa!   

Järjestäjinä Tyrnävän seurakunta ja 
Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys

seurakuntatalon takkahuo-
neessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus ke 9.2. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla. Lapsi-
kuoron harjoitus to 10.2. klo 
16 Temmeksen seurakunta-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.2. klo 19 
Vellamo ja Toivo Ikolalla, 
Keskikyläntie 26. Seurat su 
6.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 4.2. klo 19 
Johanna ja Esa Similällä, 
Tuulipurto 12. Yläasteilta la 
5.2. klo 18 ry:llä. Seurat su 
6.2. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Jasmin Hellä Emi-

Tyrnävällä aloittaa 

Nuorten Aikuisten raamis
Seurakuntatalon kerhohuoneessa joka toinen keskiviikko 

9.2.2011 alkaen klo 18–19.30. (huom. ei raamista viikolla 10.)

Levähdetään hetki sanan äärellä. Tule ja tuo ystäväsikin!

Tarvittaessa voit ottaa lapsesi mukaan. Huoneessa on leluja.
Lisätietoja: 050 562 5883 / Milla

lia Hoppula, Lauri Elmeri Sa-
mulinpoika Impola, Elina 
Birgitta Laurila, Siri Susan-
na Sainio.
Kuollut: Irja Annikki Karhu s 
Toikka 88.

A r k i s to  /  Ve x i  S avo jo k i
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Kotkotukset eivät kuulu kirkkoon
Uudet luottamushenkilöt 
saivat perehdytys-
tilaisuudessa 
hyväntuulisia ohjeita 
Oulun tuomiokapitulista. 
Lainoppinut asessori 
Osmo Rahja varoitti 
vastuunkantajia muun 
muassa joutavista 
kotkotuksista.

– Kokouksissa on aivan turha pi-
tää pitkiä puheita, jos kukaan ei 
edes vastusta esitystä, Oulun tuo-
miokapitulin lainoppinut asesso-
ri Osmo Rahja huomautti Limin-
gan rovastikunnan luottamus-
henkilöille. 

Viime perjantaina Kempeleen 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa pidetyssä luottamus-
henkilöiden perehdytystilaisuu-
dessa puhuttiin sujuvien koko-
uskäytäntöjen lisäksi kirkkolais-
ta ja luottamushenkilön roolista 
ja tehtävistä.

Rahja komensi lempeästi seu-
rakunnan päättäjiä tutustumaan 
tarkasti kirkkolakiin. Hän neuvoi 
luottamushenkilöitä ostamaan 
kirkkolain tai ainakin googletta-
maan se itselle tutuksi.

– Käyttäkää kirkkolakia. Kir-
kon piirissä ihmisillä on perin-
teisesti ollut omia näkyjä ja nä-
kemyksiä siitä, miten asiat tulisi 
tehdä. Mutta ei kirkossa saa kot-
kottaa niin kuin itse haluaa. 

– Meillä on kirkkolaki, joka 
kertoo, miten asioissa tulee toi-
mia, Rahja puhui hymyilevälle 
joukolle.

Kirkkolain muutos 
ei kelvannut Paasikivelle
Seurakuntiin valittiin uudet luot-
tamushenkilöt viime marras-
kuussa.

Perehdytyksessä luottamus-
henkilöt oppivat, että kirkkolain 
hyväksyy eduskunta ja vahvistaa 
tasavallan presidentti. Rahja ker-
toi Kokkokankaalla harvinais-
laatuisen tapahtuman Suomen 
historiasta: Presidentti Paasiki-

vi jätti aikoinaan hyväksymät-
tä kirkkolain muutoksen, jonka 
mukaan pappien ei tarvitsisi vih-
kiä uudelleen eronneita.

Paasikiven neuvo papeille oli 
”vihkiä eikä erotella ihmisiä”.

Rahjan puhuessa luottamus-
henkilön roolista, viesti oli sel-
vä: yksittäinen luottamushenki-
lö ei voi puuttua oma-aloitteisesti  
esimerkiksi oman seurakuntansa 
työyhteisön ongelmiin tai työnte-
kijän tapaan tehdä työtä.

– Sellainen on vihonviimeis-
tä. Jokaisen on pysyttävä omas-
sa roolissaan, Rahja sanoi ja piirsi 
kuulijoille seurakunnan organi-
saatiokaavan roolijaon näkökul-
masta.

Vain harvat 
paperit salaisia
Rahjan mukaan ”mitä korkeam-
malle organisaatiossa mennään, 
sitä laajemmalle vastuunkantaji-
en tulee nähdä”. 

– Jos sama henkilö toimii se-
kä johtokunnassa että valtuustos-
sa, hän ei voi valtuutetun roolis-
sa katsoa asioita enää johtokun-
nan jäsenen silmillä. Valtuutettu-
na hänen tulee miettiä asioita laa-
jemmin, koko seurakunnan etua 
ajatellen. 

Valtuusto on seurakunnan ylin 
päättävä elin.

– Tätä luottamushenkilöt eivät 
valitettavasti aina muista, Rahja 
harmitteli.  

Kokenut lainoppinut totesi, et-
tä julkisyhteisössä kuten kirkossa, 
viranomaisten asiakirjat ovat läh-
tökohtaisesti julkisia.

– Salassa pidettäviä asiapape-
reita on seurakunnassa lopulta 
hyvin vähän. Usein ne liittyvät 
diakoniatyöhön.

Oulun hiippakunnan 
koulutus poikkeuksellista
Oulun tuomiokapituli kouluttaa 
parhaillaan luottamushenkilöi-
tä kaikissa hiippakunnan rovas-
tikunnissa. 

Kirkkopalvelujen luottamus-
henkilökoulutuksesta vastaa-
va Tytti Pietilä kehaisee reilusti 
pohjoisen tuomiokapitulin aktii-
visuutta asiassa.

– Oulun tuomiokapituli on ir-
rottanut koulutukseen esimerkil-
lisesti väkeä. Satsaus on harvinai-
nen, Pietilä kertoo. 

Käytäntöön lähdettiin, koska 
pohjoisessa etäisyydet ovat pit-
kiä. Keskitetty koulutus tarkoit-
taisi aina osalle luottamushen-
kilöistä ylivoimaisen pitkiä mat-
koja. Koulutustarve on kuitenkin 
suurinta juuri uuden tehtävän al-
kumetreillä.

Perjantain tilaisuudessa Kok-
kokankaalla puhui tuomiokapi-
tulin henkilöstöstä myös hiippa-
kuntadekaani Niilo Pesonen.

TeKSTiT:
RiiTTA HiRVONeN

Raha tuli kirkon keskusteluihin

Lumijokinen Merja Nikola lähti Luukas-poikansa kanssa perehdytykseen, koska halusi kuulla luottamushenkilöiden oikeuksista 
ja velvollisuuksista. 

Osmo Rahjan puhe oli ystävällistä, mutta 
suorasanaista.

Perehdytystilaisuuteen osallistui luottamus-
henkilöitä muun muassa Utajärven, Kempe-
leen ja Lumijoen seurakunnista. Tilaisuuden 
väliajalla kahvipöydässä huokailtiin seura-

kuntien lisääntyvää eriarvoisuutta: vahvat seura-
kuntataloudet vahvistuvat ja heikot heikentyvät en-
tisestään.

Joukko mietti muun muassa, miten hyvin pär-
jäävät seurakunnat voisivat tulevaisuudessa jelppiä 
köyhää naapuriseurakuntaa.

Olisiko esimerkiksi mahdollista, että tulevai-
suudessa Utajärven köyhä seurakunta saisi käyttää 
”asevelihintaan” – jos ei peräti ilmaiseksi – Kempe-
leen seurakunnan uutta leirikeskusta Utajärvellä?

Pöydissä pohdittiin myös piispa Simo Peuran 
viimeviikkoisessa Kotimaassa esittämää kysymys-
tä, onko hautaustoimi kirkon vai yhteiskunnan teh-
tävä. 

Peura pohti kirjoituksessaan, tulisiko valtion 
korvata tulevaisuudessa kirkolle täysimääräisesti 
hautaustoimesta koituvat kulut. Tällä hetkellä val-

tiovallan maksut eivät kata hautauspalvelujen to-
dellisia kustannuksia. 

Esimerkiksi vähävaraisella Utajärvellä on huo-
lehdittavanaan viisi hautausmaata.

Luottamushenkilöt kritisoivat, miksi museot 
antavat seurakunnille vaatimuksia kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisek-
si, mutta eivät kuitenkaan osallistu kustannuksiin.

Jo edelliskaudella luottamushenkilönä toiminut 
kempeleläinen Suvi Silvola totesi, että kirkossa pu-
hutaan nykyisin aiempaa enemmän rahasta. Raha-
huolien takana on yleismaailmallinen taantuma ja 
kirkosta eroamiset. 

Lumijokinen luottamushenkilö Merja Niko-
la oli tullut perehdytystilaisuuteen puolivuotiaan 
Luukas-pojan kanssa. Nikola uskoo, että varojen 
vähetessä kirkastuu seurakunnan perustehtävä.

– Kiinteistöistä huolehtimisen sijaan on varjel-
tava, että jumalanpalvelukset ja kerhot tulevat pi-
dettyä, Nikola totesi pukiessaan jälkikasvuaan ko-
timatkalle. 
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