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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Moni kansalainen osaa kertoa, millainen 

jumalanpalvelus on puuduttanut hänet 

siinä määrin, että pyhäpäivän messu ei 

kuulu enää omiin valintoihin.

Messun heikoista lenkeistä on siis puhetta 

piisannut, mutta ainainen kritiikki ei muuta mitään. 

Parjaajien sijaan kysyntää on nyt paljon enemmän 

tekijöille, jotka täyttä häkää muuttavat messua siihen 

suuntaan, että yhä useampi ihminen löytää sinne 

tiensä.

Parisen viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin 

valtakunnalliset Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät.  

Kokoontumisessa jaettiin ideoita ja jo tehtyjä 

korjausliikkeitä messun hyväksi.

Yksi rohkea esitys oli se, että seurakuntalaiset 

valitsisivat nykyistä useammin kolehdin kohteen. 

Ainakin lahjoituskohteen esittelylle pitää antaa 

ehdottomasti nykyistä enemmän sisältöä. Tarkempi 

selvitys olisi parhaimmillaan eräänlainen saarna: me 

tarvitsemme toistemme apua.

Aiempaa kiintoisamman 

messun alku on tavassa, 

jolla ihmisiä kutsutaan 

kirkkoon. Tästäkin on 

puhuttu monta kertaa. 

Houkutteleva kuvaus 

jumalanpalveluksesta 

voisi olla totta viimeistään 

pääsiäisenä.

Jumalanpalveluspäivillä esiteltiin selkeitä 

uudistuksia, mutta siellä kuultiin myös syvällistä 

pohdintaa siitä, miksi missään tapauksessa ei 

ole perusteltua heittää pyyhettä kehään messun 

suhteen.

Italialainen Leonardo Emberti Gialloreti kertoi 

Jyväskylässä, että muutama viikko sitten Roomassa 

Pietarin kirkon aukiolle avattiin vessoja, suihkuja ja 

kampaamo köyhiä varten.

Miten uutinen liittyy messun kehittämiseen?

Siten, että messu on uskottava ja 

kutsuva meilläkin vasta sitten, 

kun sen sisältö koskettaa 

rakkaudella itkuun ja 

iloon saakka. 

Vessa ja suihku 

voivat olla 

vertauskuvia 

välittämiselle. Vai 

tulisiko niiden 

olla konkretiaa 

meilläkin?

Suihku 
kirkon pihalle?

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kolehdin 
lahjoituskohteen 
esittelylle pitää 
antaa ehdottomasti 
nykyistä enemmän 
sisältöä.

Seurakunta 
opettaa lapsille

netinkäyttöä 

Koululaisille löytyy talvilo-
maksi tekemistä myös seu-
rakunnista.

Oulunsalon seurakun-
ta järjestää alakoululaisille maa-
nantaista keskiviikkoon toimin-
tapäivät, joiden teemana on ne-
tinkäyttö.

Päivien aikana tutustutaan 
alakoululaisille sopiviin palve-
luihin ja opetellaan netin turval-
lista käyttöä.

– Netti on joka tapauksessa 
lasten todellisuutta tänä päivänä. 
Jos me seurakunnassa jäämme 
vain kauhistelemaan netin vaa-
roja menemättä sinne mukaan, 
jäämme sen ulkopuolelle, Oulun-
salon seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Kirsi Järvelin sanoo.

Hänen mielestään lapsille pi-
täisi tarjota enemmän koulutus-
ta esimerkiksi sosiaalisen medi-

an käyttöön.
– Nyt lapset oppivat eniten toi-

siltaan.
– Alakouluikäisten netinkäyt-

töön pystytään vielä vaikutta-
maan, Järvelin muistuttaa.

Kasvottomina
helppo kohdata
Koululaiset pääsevät tekemään 
myös videoita Oulunsalon toi-
mintapäivillä.

– Yritämme vähentää tieto-
koneen ja netin pelottavuutta. 
Teemme asioita, joissa nettiä ja 
älypuhelinta voidaan käyttää hy-
väksi myönteisesti.

Tarkoitus on keskustella myös 
nettijalanjäljestä ja siitä, miten 
tuntemattomien yhteydenottoi-
hin pitää suhtautua itsensä suo-
jelemiseksi.

– Kerromme, että kaikki mi-

Koululaiset tutustuvat sosiaaliseen mediaan 
hiihtolomalla Oulunsalossa

tä laitat nettiin, myös pysyy siel-
lä. Lapsen kannattaa miettiä, mil-
laisen kuvan hän haluaa itsestään 
antaa sosiaalisessa mediassa.

Järvelinin mielestä sosiaalinen 
media on myös hyvä väline ih-
misten kohtaamiseen.

– Lasten ja nuorten voi olla hel-
pompi kohdata toisiaan kasvotto-
mina.

Moni perhe on
loman kotona
Järvelin pitää tärkeänä sitä, et-
tä seurakunnat järjestävät lapsil-
le turvallista toimintaa koulujen 
lomien aikana.

– Kaikki perheet eivät pysty 
lähtemään talvilomalla mihin-
kään. Monet vanhemmat ovat 
töissä, eikä kaikilla ole varaa mat-
kustaa.

Toimintapäivät pidetään 2.–4. 
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Ensin Hirvensalmella 
pitkän pöydän ääressä 
ja heti perään leirinuo-
tiolla Inarissa. 70 vuotta 

täyttänyt Vesa-Matti Loiri 
on ollut ansaitusti syksyn ja 
talven näkyvimpiä tv-kasvoja. 
Kumpikin Loirin ohjelmista 
on vanginnut minut, monen 
muun suomalaisen tavoin, 
säännöllisesti ruudun ääreen. 

Loirinuotiolla-ohjelmassa 
on kohta, jota olen alkanut 
odottaa viikosta toiseen. 
Nuotion hiipuessa ja ohjelman 
lähestyessä loppuaan Loiri 
kysyy usein vierailtaan jotain 

Usko elää ja kasvaa 
mielenkiintoisista 
keskusteluista 
sekä kokemusten 
jakamisesta. 

harvinaista, jopa kiellettyä: 
”Mihin te uskotte?”

Kysymys on samaan aikaan 
töksähtävä ja luonteva. Ennen 
kaikkea se on mielenkiintoi-
nen. Vastauksia kuunnellaan 
kotisohvalla tarkasti, ja niitä 
kommentoidaan poikkeuk-
sellisen paljon sosiaalisessa 
mediassa.

Yhtä ihmeellinen kuin itse 
kysymys on vieraiden reaktio sii-
hen. He eivät häkelly tai kiusaan-
nu isäntänsä avauksesta, vaan 
ovat valmiina keskustelemaan.

Yhtäkkiä ja hetken aikaa 
kysymys uskosta ei ole tabu. 

Omasta uskosta saa ja voi puhua. 
Suomalaisessa uskontokes-

kustelussa on pitkään toisteltu 
lausetta uskon henkilökohtai-
suudesta. Samalla olemme me-
nettäneet tärkeän osan uskon 
syvintä olemusta.

Usko elää ja kasvaa mielen-

kiintoisista keskusteluista sekä 
kokemusten jakamisesta. Usko 
on ennen kaikkea yhteisöllinen 
kokemus, joukkuelaji yksilöla-
jin sijaan.  

Loirinuotiolla käydyt kes-
kustelut myös muistuttavat 
uskonnollisten kysymysten 
universaalisuudesta. Me kaikki 
kohtaamme ne elämämme ai-
kana, ja niin kulttuurissamme 
kuin omassa sosiaalisessa lä-
hipiirissämme on oltava niille 
tilaa.

Vain silloin teemme oikeutta 
kysymysten suuruudelle ja vas-
tausten löytämisen tärkeydelle.

Onko usko vain henkilökohtainen asia?
Kolumni

Koskelassa puuhapäivä perheille
• Oulun Tuiran seurakunta järjestää Perheiden talvipäivän 

 Koskelan seurakuntakodissa (Koskelantie 86) tiistaina 3. 

 maaliskuuta kello 10–13.

•  Ohjelmassa on laululeikkejä, satuja, askartelua ja 

 makkaranpaistoa.

•  Osallistumismaksu on vapaaehtoinen. Lähetyksen 

 käsityökahvilassa on tarjolla kahvia, pientä 

 purtavaa, arpoja ja käsitöitä. Tuotto ohjataan 

 Yhteisvastuukeräykseen.

tautua etukäteen. Välipala on tar-
jolla joka päivä.

Osanottajat voivat ottaa mu-
kaan oman älypuhelimen, table-
tin tai tietokoneen, mutta myös 
seurakunnan laitteita voi käyttää.

Toimintapäiviin kuuluu ulkoi-
luakin.

– Meillä on hyvä rinne täs-
sä vieressä, joten pulkkamäkeen 
pääsee, jos lumi ei vain sula pois.

Leiri jouduttiin
perumaan
Ensin seurakunnan piti järjestää 
samansisältöinen leiri Hietasaa-

M a r i  L ä h t e e nmaa

Alakouluikäisten 
netinkäyttöön 
pystytään vielä 
vaikuttamaan.

Kirsi Järvelin

Oululaiset Sisu ja Jyry Juujärvi lähtevät talvilomalla mummolaan Etelä-Pohjanmaalle. Moni perhe viettää talviloman kotona. Osa seurakunnista järjestää tekemistä lapsille lomapäivinä.

1.

maaliskuuta kello 10–15 Repus-
sa. Järjestäjät toivovat, että kaikki 
olisivat paikalla heti aamusta nii-
nä päivinä, joina he ovat mukana.

Osallistuminen ei maksa mi-
tään, eikä päiville tarvitse ilmoit-

ressa, mutta sinne ei tullut riit-
tävästi ilmoittautumisia, joten se 
peruttiin.

Ilmoittautuneita kolmipäiväi-
selle leirille oli vain neljä. Kym-
mentä olisi toivottu.

– En tiedä, johtuiko osanotta-
jien puute siitä, että leirille piti il-
moittautua niin paljon etukäteen. 
Toisaalta moni on antanut palau-
tetta siitä, että leirille oli vaikea 
löytää ilmoittautumislinkkiä ne-
tistä, Järvelin lisää.

HELI VÄYRYNEN

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on oululainen pappi
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Muu media

EN MYÖSKÄÄN IHMETTELE niitä 
veteraanijohtajia, jotka kynsin ja 
hampain pitävät kiinni asemastaan ja 
hyväksi havaituista tavoista johtaa ja 
toimia. 
Kuka hullu nyt haluaisi riskeerata 
vaivalla rakennetun organisaation tai 
toiminnan kokemattomiin käsiin?
Eikö jostain vain voisi löytyä hyvin 
koulutettuja, pitkän työkokemuksen 
omaavia nuoria johtajia – kuin 
uudistettuja painoksia vanhasta, tutusta 
ja turvallisesta.

Mika Falk Uusi Tie -lehden 
kolumnissa 19.2. 

Oululaiset ovat kyselleet 
innokkaasti lääkärikes-
kus Mehiläisen tarjo-
amia maksuttomia lää-

kärinaikoja.
Ajat jaetaan tuomiokirkko-

seurakunnan diakoniatyön kaut-
ta heikoimmassa asemassa olevil-
le oululaisille.

– Ihmiset ovat soittaneet ym-
päri Oulua. Aamu on ollut ruuh-
kainen, enkä ole pystynyt vas-
taamaan ihan kaikkiin puhelui-
hin, kertoi Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Kirsi Karppinen puolenpäivän 
aikaan maanantaina.

Hän antoi maanantaina ajan 
12 oululaisille ja jo aiemmin 6:lle. 
Yhteensä aikoja on jaossa noin 50.

Ilmaiset lääkärinajat
kiinnostivat Oulussa

– Kaikkia aikoja ei siis ole vie-
lä jaettu.

Aikoja on tarjolla yleislääkäril-
le, lastenkirurgille, gynekologil-
le, lastenlääkärille, korva-, nenä-, 
ja kurkkutautien erikoislääkäril-
le, ihotautilääkärille ja puhetera-
peutille.

– Eniten ovat kiinnostaneet 
yleislääkärin ja ehkä hiukan yl-

lättäen ihotautilääkärin ajat.
Käynnin yhteydessä lääkäri ei 

peri palkkiota eikä Mehiläinen 
toimistokuluja. 

Karppinen haastattelee aiko-
ja kysyvät ja valikoi joukosta ne, 
jotka todennäköisesti hyötyvät 
yhdestä käynnistä. Mahdolliset 
lisätutkimukset eivät sisälly mak-
suttomaan kertakäyntiin.

– Ajan saaneet ovat olleet iloi-
sia. Kyllä tämä toiminta tarpee-
seen tuli.

Aikoja voi tiedustella Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnasta 
maanantaisin kello 9–11 puheli-
mitse (044 3161 419). 

HELI VÄYRYNEN

Eniten ovat 
kiinnostaneet 
yleislääkärin ja ehkä 
hiukan yllättäen 
ihotautilääkärin ajat.

Arkkiatri hoitaisi paperittomat  
Lääkärin velvollisuus on auttaa kaikkia samoilla periaatteilla

A rkkiatri Risto Pelkonen 
toivoo paperittomien 
hoidon epäkohtien kor-
jaamista Suomessa.

– Jos ihminen on sairas ja tar-
vitsee apua, lääkärin velvollisuus 
on auttaa häntä. Kaikki ihmiset 
ovat yhtä arvokkaita, ja kaikkia 
pitää hoitaa samoilla periaatteil-

la, arkkiatri sanoo.
Hallituksen esitys paperitto-

mien terveyspalvelujen laajenta-
miseksi jäi tammikuussa pöydäl-
le eduskunnassa kiivaan keskus-
telun jälkeen.

– Eduskuntakeskustelussa sot-
kettiin asioita ja puhuttiin maa-
hanmuutto-ongelmista. Ei niillä 

ole mitään tekemistä sen inhimil-
lisen hädän kanssa, mikä näillä 
ihmisillä on, arkkiatri jatkaa.

Laki takaisi paperittomille 
kiireellisen sairaanhoidon lisäk-
si muun muassa raskauden, syn-
nytysten ja tiettyjen pitkäaikais-
sairauksien hoidot julkisessa ter-
veydenhuollossa.

Lisäksi paperittomat lapset 
saisivat samat terveyspalvelut 
kuin ne lapset, joilla on Suomes-
sa kotikunta.

– Lääkärin tehtävänä on hoi-
taa potilasta yhteiskunnallisesta 
asemasta riippumatta. Lääkärin 
tehtävänä ei ole kysyä, millä pe-
rusteella ihminen on Suomessa 

tai onko hänellä passia.

Valtaväestökin
hyötyy hoidosta
Paperittomien hoidon tilanteen 
paranemista toivoo myös Oulun 
Diakonissalaitoksen diakonia-
johtaja Hannu Rahikainen.

– Jos ihminen tarvitsee apua, 

Arkkiatri Risto Pelkonen turvaisi paperittomien terveyspalvelut lailla. – Maahanmuutto-ongelmilla ei ole mitään tekemistä sen inhimillisen hädän kanssa, mikä näillä ihmisillä on, hän sanoo.

H e l i  Väy r y n e n
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Ihmisiä

Spraymaalia ja 200 metriä lankaa

Karjasillan seurakunnan lastenohjaaja Juha-Matti 
Seppä harrastaa pukuilua. Hän tekee vaikkapa solu-
muovirullasta itselleen supersankarin asun ja maa-
laa sen haluamansa väriseksi. 

Maalaamista edeltää puvun kaavojen tulostaminen ne-
tistä, panssarin kokoaminen, kovettaminen ja ompelu-
työ. Seppä kertoo, että asuun saattaa mennä jopa 200 met-
riä lankaa.

Kipinän pukuiluun Seppä sai pelatessaan strategista ja 
taktista miniatyyripeliä, jossa eräänlaisten tinasotilaiden ja 
pienoismallien avulla kaksi armeijaa pantiin taistelemaan 
toisiansa vastaan.

Seppä mietti, kuinka mukava olisi pukeutua pelin soti-
laan asuun. Sen jälkeen Seppä on tehnyt kuusi asua, joista 
yksikään ei kuulu pahikselle. 

Seppä haaveilee kuitenkin Skeletorista. Skeletor on He-
Manin fantasiamaailmaan kuuluva pahis, jolla on pää-
kallo. 

Alan harrastajat omivat hahmoja muun muassa eloku-
vista, peleistä ja fantasia- ja tieteiskirjallisuudesta. Harras-
tajien  tapahtumissa palkitaan parhaat asut.

Hahmo pitää tuntea omaan olemukseen sopivaksi, vaik-
ka muut ajattelisivatkin, että puku ei sovi ollenkaan. 

Joskus yhdennäköisyys on ilmeinen. Seppä muistelee 
nähneensä X-Men-sarjakuvasta tutun Wolverinen, jonka 
esittäjä muistutti erehdyttävästi elokuva-Wolverinea. 

– Kuin ilmetty Hugh Jackman, Seppä muistelee.
Seppä saa kiksinsä siitä, että ihmiset ihastelevat hänen 

pukuaan ja kertovat, kuinka upea se on. 

PEKKA HELIN

Juha-Matti Seppä keräsi viime viikolla rahaa Yhteisvastuukeräykselle 
Space Wolf -asuun pukeutuneena. Space Wolves eli avaruussudet  
kuuluvat Warhammer 40 000 -pelimaailmaan.

ELMERI PARVIAINEN
Ai hiihtoloma? Ei ole suunnitel-
mia. No tietokoneella varmaan 
pelaan. Pellon mummolaan men-
nään varmaan myös. Se on ki-
va, kun mummolla on siellä aina 
herkkuja.

Mitä aiot tehdä hiihtolomalla?Gallup

LIISA HAURU
Varmaankin me käydään mum-
milla ja ukilla. Ne asuu kans Mu-
hoksella. Se on kiva, kun siellä on 
sellainen iso pahvilaatikko, jossa 
me leikitään. Nukun varmaan pit-
kään.

ALISA MUSTONEN
Ehkä minä piirtelen ja teen pala-
peliä. Leikin myös siskon ja vel-
jen kanssa. Ja joskus me käydään 
reissussakin. Luistelemassa voin 
ainakin käydä, hiihtämisestä en 
oikein tiedä. 

Muhoksen koululaiset kävivät viime viikolla katsomassa Topeliuksen 
klassikkoa, Koivu ja tähti -näytelmää. Kysyimme heiltä lomasuunnitelmista.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra 

P
ekka H

elin

– Joko potilaita ei Pohjois-
Suomessa ole tai sitten he eivät 
uskalla tulla meille, Rahikainen 
sanoo.

Klinikkaa vastustavia monis-
teita jaettiin Oulussa pari vuotta 
sitten julkisilla paikoilla.

– On mahdollista, että poti-

Kiireellinen hoito annetaan kaikille
• Kiireellistä hoitoa pitää antaa julkisessa terveydenhuollossa 

 kaikille sitä tarvitseville.

• Potilas maksaa hoidon itse, jos hänellä ei ole oikeutta julkisen 

 terveydenhuollon palveluihin Suomessa.

• Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle paperittomien 

 terveyspalvelujen laajentamisesta. Tavoitteena on turvata 

 paperittomille riittävät terveyspalvelut.

• Maksukyvyttömyys ei saisi olla este palvelujen saamiselle. Valtio 

 korvaisi kustannukset kunnille, jos niitä ei saataisi perittyä ihmisiltä.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

laat käyvät täältä salaa eteläs-
sä hoidossa. Heidän ensisijainen 
intressinsä on olla viranomaisil-
ta piilossa.

Helsingissä paperittomien kli-
nikan lääkäripalveluille on ollut 
tarvetta. Klinikka ei kysele hen-
kilöpapereita eikä kansallisuutta.

Valmius palveluun on yhä Ou-
lussakin. Klinikkaa ei ole lakkau-
tettu.

– Samat neljä lääkäriä ja kaksi 
sairaanhoitajaa, jotka ilmoittau-
tuivat aikanaan vapaaehtoisiksi, 
ovat yhä käytettävissä.

He hoitavat potilaita vapaaeh-
toistyönä, eli potilailta ei peritä 
käyntimaksua.

Rahikaisen mukaan paperit-
tomien hoito ei vaikeuta viran-
omaisten työtä.

– Tässä ei haluta ohittaa sitä, 
että poliiseilla on oma roolinsa 
lakien täytäntöönpanossa. Mi-
tään vastakkainasettelua ei ole ol-
lut siinä kohtaa, että haluaisimme 
luoda jännitteitä. 

HELI VÄYRYNEN

hänen on sitä saatava. Olisi mer-
killistä, jos Suomi jättäytyisi ai-
noana länsimaana ihmisten aut-
tamista hädässä koskevan si-
toumuksen ulkopuolelle, Rahi-
kainen sanoo.

Ilman oleskelulupaa tai saira-
usvakuutusta Suomessa oleskele-
vien terveyspalvelut eivät Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen sel-
vityksen mukaan toimi tällä het-
kellä asianmukaisesti.

– On sydämetöntä jättää aut-
tamatta esimerkiksi lasta, Rahi-
kainen jatkaa.

– Valtaväestönkin kannalta on 
hyvä asia, ettei joukossamme kul-
je ihmisiä, jotka voisivat levittää 
erilaisia tauteja, kuten tuberku-
loosia tai hiviä.

Oulussa käynyt vain
muutama potilas
Oulun paperittomien klinikas-
sa on käynyt vain muutama po-
tilas parin viime vuoden aikana. 
Lisäksi kyselyitä on tullut jonkin 
verran puhelimitse.

Yksi syy klinikan vähäiseen 
käyttöön voi olla pelko.

 Joko potilaita ei 
Pohjois-Suomessa 
ole tai sitten he 
eivät uskalla tulla 
meille.

Hannu Rahikainen

Paperittomien klinikka toimii yhä 
Oulussa, Hannu Rahikainen kertoo.

Sielu vaikuttaa 
ruumiiseen
– Lääkäri hoitaa ihmistä eikä 
sairautta, muistutti arkkiatri 
Risto Pelkonen Pohjolan Lää-
käripäivillä Oulussa viime vii-
kon keskiviikkona.

Lääkärikoulutuksen pitäi-
si arkkiatrin mielestä käsitellä 
ensin koko ihmistä sosiaalisena 
olentona ja vasta sitten solujen 
toimintaa.

Arkkiatri puhui aiheesta ”Sie-
lu ja ruumis lääketieteessä” -lu-
ennolla, jonka viesti oli, että vas-
taanotolla tärkeintä on kohdata 
oireiden taustalla oleva ihminen.

Sielu ja ruumis vaikuttavat 
toisiinsa. Raamatun sanonta, 
että iloinen sydän pitää ihmi-
sen terveenä, on totta myös lää-
ketieteellisesti.

– Esimerkiksi yksinäisyys on 
suuri terveyshaitta. Parisuh-
teessa ihmiset elävät kauemmin 
kuin yksinäiset. Leskeksi jää-
nyt voi kuolla sydänsuruun pi-
an puolison kuoleman jälkeen.

Taide- ja tanssiterapiat ko-
hottavat mieltä ja parantavat 
vaivoja. Pelkonen kertoo esi-
merkin kokeesta, jossa rokotet-
tiin stressaantuneita ja ei-stres-
saantuneita opiskelijoita.

– Rokotuksen jälkeen vasta-
aineita kehittyi enemmän niil-
le opiskelijoille, jotka eivät ol-
leet stressaantuneita. Immuno-
loginen puolustus ja mieli ovat 
kytköksissä.

HELI VÄYRYNEN



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 8  |  26.2.–5.3.2015

Irakin assyrialaiset aikovat 
ottaa alueensa takaisin
Ääri-islamilainen Isis-jär-

jestö on saanut uuden 
vastustajan: Irakin kris-
tityn vähemmistökan-

san assyrialaiset, jotka muodos-
tavat parhaillaan omia asejouk-
koja Pohjois-Irakissa. 

Isis valtasi viime kesänä lähes 
kokonaan assyrialaisten alueen 
Niniven tasangolla, mutta ase-
joukkojen on määrä ottaa alue 
takaisin. 

Joukkoja kutsutaan nimel-
lä Niniveh Plains Protection 
Units. Ne on perustanut Assyri-
an Democratic Movement, joka 
on Irakin suurin assyrialaisten 
puolue. 

yhdysvaltalaisen turvafirman 
edustajia.

Koulutettavia tai koulutusta 
odottavia on satoja, ellei jopa tu-
hansia. Asejoukot saavat Ishayan 
mukaan rahoituksensa ulkomail-
la asuvilta assyrialaisilta.

Assyrialaisille 
turva-alue
Assyrialaisten asema heikkeni 
vuonna 2003 Irakin sodan myötä. 
Maahan tuli kaaos, jolloin ääri-
islamilaiset pääsivät vainoamaan 
assyrialaisia ja ajamaan heitä pois 
asuinsijoiltaan. Uusin voima alu-
eella on Isis.

Ishaya uskoo, että Isis saadaan 
lähtemään Niniven tasangolta, 
jonka jälkeen assyrialaiset voivat 
jälleen asuttaa aluetta.

Se ei kuitenkaan onnistu, jol-
lei Niniven tasangosta tehdä tur-
va-aluetta. Sen järjestyksestä pi-
täisivät huolta assyrialaiset ja 
muut vähemmistökansat, kuten 
jesidit ja shabakit, jotka muodos-

tavat Niniven tasangolla enem-
mistön.

Irakin kaltaisessa kuohuvas-
sa valtiossa assyrialaisten elämä 
Niniven tasangolla voi olla mah-
dotonta ilman turva-aluejärjeste-
lyä. Ishaya pelkää, että assyrialai-
set joutuisivat lähtemään tasan-
golta lopullisesti.

Isis päästi 
taistelutta alueelle
Niniven tasanko on Pohjois-Ira-
kin kurdihallinnon ja Irakin hal-
lituksen kiistakapula. Molemmat 
hallinnot yrittävät ulottaa valtan-
sa tasangolle.

Hajanaisuudesta kertoo se, 
kuinka helposti Isis sai alueen 
hallintaansa. Sekä kurdien että 
hallituksen joukot poistuvat Is-
hayan mukaan alueelta taistelut-
ta juuri ennen Isisin tuloa. Ihmi-
set heräsivät aamulla ja huoma-
sivat, että suojelijat olivat lähte-
neet yöllä.

Ishaya ei lakkaa ihmettelemäs-

tä, kuinka helposti kaikki tapah-
tui. Isisiä vahvemmat joukot läh-
tivät noin vain luikkimaan pa-
koon vähemmistön asuttamalta 
alueelta.

Isis antoi Ishayan mukaan as-
syrialaisille kolme vaihtoehtoa. 
Kääntyä muslimeiksi, maksaa ve-
roa tai lähteä asuinsijoiltaan. Mo-
net lähtivät.

Niniven tasangolla on asunut 
muitakin vähemmistöjä, kuten 
jesidit. Hekin saivat lähteä ko-
deistaan. 

Useimmat pakolaiset asuvat 
tällä hetkellä leireillä Irakin poh-
joisosan kurdialueella.  Sekä as-
syrialaisia että jesidejä on leireil-
lä Ishayan mukaan noin 200 000.

Ishaya hämmästelee, kuinka 
vähän media on kertonut assyria-
laisten kohtalosta. Myös valtioi-
den tulisi tehdä hänen mielestään 
enemmän kovia kokeneen kansan 
puolesta.

PEKKA HELIN

Ääri-islamilainen Isis-järjestö aiotaan ajaa pois Niniven tasangolta, kertoo Oulussa asuva assyrialaispakolainen Dlovan Ishaya.

Isis antoi assyrialaisille 
kolme vaihtoehtoa: 
kääntyä muslimeiksi, 
maksaa veroa tai 
lähteä asuinsijoiltaan.

Pe k ka H e l i n

Perheneuvonnan
apua hakivat
lapsiperheet
Kirkon perheneuvonnan ky-
syntä kasvoi viime vuonna. 
Apua sai kaikkiaan 17 500 ih-
mistä.

Suurin osa asiakaskunnas-
ta oli 30–39-vuotiaita pienten 
lasten vanhempia.

– Pikkulapsiperheiden ha-
keutuminen perheneuvon-
taan on osittain seurausta sii-
tä, että avun hakemisen kyn-
nys on madaltunut. Pikkulap-
sivaihe on haastava ja kuor-
mittava, mikä näkyy myös sii-
nä, että parisuhteet ovat yhä 
lyhempiä, sanoo Kirkkohal-
lituksen kasvatus ja perheasi-
at -yksikön johtaja Päivi Käh-
könen.

Ehtookellot 
kutsuvat
rukoushetkeen
tuomiokirkkoon    
Oulun tuomiokirkossa elvy-
tetään uuteen eloon lauantai-
illan vesper-perinnettä. Ide-
an takana on joukko oululai-
sia, joita yhdistää halu hiljen-
tyä ikivanhan rukouslaulun 
äärelle.

20 minuuttia kestävä lau-
antai-illan vesper järjestetään 
kerran kuussa, ja seuraava 
kerta on lauantaina 28.2. Ru-
koushetki käynnistyy ehtoo-
kellojen soidessa kello 18.

Iltarukouksen eli vesperin 
juuret juontavat yli 2000 vuo-
den taakse. Pyhän vietto alkaa 
ehtookellojen soitosta.

Kauneimmat
Joululaulut
keräsivät
miljoonan
Viime joulun Kauneimmat 
Joululaulut -kampanja te-
ki hyvää niin laulajille kuin 
kehitysmaiden äideillekin. 
Kampanjan tulos on 1 009 000 
euroa, mikä on 24 000 euroa 
edellistä vuotta parempi. 

Vuoden 2014 tuotto käyte-
tään kehitysmaiden äitien hy-
väksi tehtävään työhön. Ha-
lutessaan seurakunnat voivat 
ohjata laulutilaisuuksien ko-
lehdit myös oman seurakun-
tansa nimikkokohteisiin Lä-
hetysseuran kautta.

Joululauluäänestyksessä 
ykkös- ja kakkossijan valta-
sivat Sydämeeni joulun teen ja 
Varpunen jouluaamuna. Kol-
manneksi kiilasi Taivas sylis-
säni, jolle hävisivät vain niu-
kasti Sylvian joululaulu ja Tul-
koon joulu.

Saddamia pakoon Suomeen

Dlovan Ishaya sai Irakissa vesikanava-
diplomi-insinöörin koulutuksen. Elämä 
Irakissa ei kuitenkaan ollut helppoa, sil-
lä myös Saddam Husseinin hallinto vai-

nosi assyrialaisia. 
Hallinto murhasi Dlovan Ishayan isän vuonna 

1981. Isä oli ollut kylän johtaja. Kyläläiset pakeni-
vat murhan tapahduttua eri kaupunkeihin.

Dlovan Ishaya ei päässyt muutenkaan helpol-
la. Assyrialaisia uhkailtiin, ja Ishaya päätti lähteä 
maasta. Mukana lähtivät veli, sisko ja äiti.

Ishaya eli ensin pakolaisena Turkissa pari vuot-

ta. Vuodesta 1997 Ishaya ja hänen perheenjäse-
nensä ovat eläneet Suomessa

Ishaya kertoo pärjänneensä hyvin Suomessa. 
Tällä hetkellä hän työskentelee virastomestarina 
Oulun kaupungintalolla. Pesti kaupungilla alkoi 
vuonna 2007.

Ishaya puhuu suomen kieltä sujuvasti, onhan 
hän asunut maassamme 17  vuotta. 

Oulussa asuu muitakin assyrialaisia. He ovat 
kotiutuneet muun muassa luterilaiseen ja orto-
doksiseen kirkkoon.

Amerikkalaiset 
kouluttavat
Oulussa vuosia asunut assyria-
laispakolainen Dlovan Ishaya 
kertoo, että amerikkalaiset kou-
luttavat assyrialaisjoukkoja.

Kouluttajat eivät kansainvä-
lisen median mukaan ole Yh-
dysvaltojen asevoimien sotilai-
ta, vaan heidän kerrotaan edus-
tavan voittoa tekemätöntä orga-
nisaatiota.

Kouluttajat ovat joidenkin tie-
tojen mukaan vapaaehtoisia, ja he 
ovat aikaisemmin palvelleet Yh-
dysvaltojen asevoimissa. Toisen 
tiedon mukaan kouluttajat ovat 
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Siikalatvalla syödään 
harvinainen illallinen

Pyhännän seurakuntatalos-
sa Siikalatvalla nautitaan 
28. maaliskuutta raamatu-
najan illallinen. 

Mitä kaikkea ruokahetki si-
sältää, seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Sirkku Palola?

– Menu sisältää muun muas-
sa Daavidin lammasta, hirssilaa-
tikkoa, kanaa minttukastikkees-
sa, tabernakkelin leipää ja gideo-
nin ohrakakkuja. Jälkiruoka on 
taatelikakkua. Ruoka on varmas-
ti hyvää.

Illanviettoon ei kuulu pelkäs-
tään raamatunajan ruokia, vaan 
olette valmistautuneet tapahtu-
maan myös muutoin useiden 
viikkojen ajan. Miksi?

– Varsinaisesti ruoka ei ole ko-

vin haasteellinen, koska saimme 
ohjeet. Mutta astioiden ja vaattei-
den hankkiminen sekä valmista-
minen mahdollisimman aidoiksi 
Raamatun ajan kulttuuriin kuu-
luviksi ovat vaatineet perehtymis-
tä.

Ketkä ovat mukana suuritöi-
sessä kuulostavassa tapahtu-
massa?

– Pyhännän kappelin dia-
koniatyö ja Pyhännän maa- ja ko-
titalousseura.

RIITTA HIRVONEN

Raamatunajan illalliseen voi kysyä
helmikuun ajan lippuja (25 euroa)
Siikalatvan seurakunnan kirkko-
herranvirastosta, p. 040 5528 989.

Kirkon piirissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin vuosikausiin. Kotimaa24.	 -uutispalvelu 
tarjoaa viimeisimmät uutiset, mielipiteet ja keskustelut osoitteessa kotimaa24.	  
– pysyt ajan tasalla.

Kirkon ovi käy.
Kumpaan suuntaan?

Vain

4,90
€/kk

Palvelu käytössäsi 24/7, vain 4,90 €/kk
Kotimaa24 on käytettävissäsi kaikilla päätelaitteilla missä tahansa,
yötä päivää. Pysy ajan tasalla, tilaa palvelu helposti osoitteessa
kotimaa24.	 

Tutustu uudistuneen palveluun!
Myös jatkossa Kotimaa24-uutispalvelun aihepiiri ja käsittelytapa
nojaavat perinteisiin arvoihin ja moderneihin tulkintoihin.
Kunnioitamme jatkossakin arvomaailmaasi.

Samalla pallolla

Hollannissa on teh-
ty historiallinen löy-
tö, kun kiinalaisesta 
Buddhaa esittävästä 

patsaasta on löytynyt muumi-
oitunut munkin ruumis. Muu-
mion uskotaan olevan buddha-
laisen meditaatiokoulun mes-
tari Liuquan. Hän kuoli noin 
1 100 vuotta eKr.

Kuvauksien ja näytepalojen 
avulla on selvinnyt, että muu-
mion sisuskalujen paikalta löy-
tyy paperinpaloja, joissa on kii-
nalaisia kirjainmerkkejä. 

Tutkijat uskovatkin, että 
muumio voi olla esimerkki as-
keettisella elämällä aiheutetus-
ta kuoleman jälkeisestä muu-
mioitumisesta. Tuohon aikaan 
jotkut uskoivat, että muumioi-
tuminen ei ollut kuolema, vaan 
erittäin korkea hengellinen ti-
la. Liuquanin pyrkimyksenä 
lieneekin ollut tulla eläväksi 
Buddhaksi. 

Japanissa muumioitumi-
seen pyrkivät munkit aloittavat 
taipaleensa olemalla 1 000 päi-
vää ruokavaliolla, johon kuu-
luu vain vettä, siemeniä ja päh-

kinöitä. Tätä reilun 2,5 vuoden 
rupeamaa seuraa toinen 1 000 
päivän jakso. Silloin munkit 
syövät juuria, männynkuorta 
ja kiinalaisen lakkapuun mah-
lasta tehtyä teetä, joka estää 
matoja ja bakteereja hajotta-
masta ruumista kuoleman jäl-
keen. Ajan täytyttyä heidät sul-
jetaan kiviseen hautaan odot-
tamaan kuolemaa.

1 000 päivää kuoleman jäl-
keen hauta avataan, ja ne mun-
kit, jotka ovat muumioituneet, 
viedään temppeliin palvotta-
viksi. Sitä ei kuitenkaan tie-

detä, onko näiden muumioi-
den elimiä poistettu ja korvat-
tu paperilla. Niiden, jotka eivät 
ole muumioituneet, annetaan 
jäädä hautaan kunnioituksesta 
heidän pyrkimystään kohtaan.

Liuquan on esillä Unkarin 
luonnonhistoriallisessa muse-
ossa toukokuuhun saakka. 

ELSI SALOVAARA

Lähde: CNET/ Michelle Starr: 
CT scan finds mummified monk 
inside 1,000-year-old Buddha 
(Religion News Service)

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Muumio Buddhan sisällä

Mervi Karttunen suunnittelee ja sovittelee raamatunajan naisen vaatetta päälleen.

S i r k ku Pa lo la
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Terveys ja Hyvinvointi

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

OULUN III HANSA APTEEKKI

OULUN III HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuott asaarenti e 1|90400 Oulu

MUISTATHAN MYÖS
HYVINVOINTIPALVELUMME!

AJANVARAUS JA PALVELUHINNASTOT:
www. oulunhansaapteekki.fi  tai 
puhelimitse p. 08 311 2019

• Terveydenhoitajan vastaanott o 
(Apteekin terveyspiste)

• Iho- ja kauneushoitola

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 

oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

Tervetuloa tutustumaan 
Eucerin –tuoteperheen 

uutuuksiin! 

Esimerkiksi Hypersensitive Skin –
sarja on tarkoitettu rauhoittamaan 
erittäin herkkää ihoa –välittömästi 
ja pitkävaikutteisesti.  

 

 

Terveys & Hyvinvointi ilmestyy seuraavan kerran 26.3.
Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Jaakko Löytty esiintyy Kempeleessä
Ikä osoittaa merkkejään, mut-

ta sielu rokkaa edelleen. Tu-
levat konsertit ovat jäävuoren 
huippu siitä musiikista, mitä 

olen tehnyt yli neljän vuosikym-
menen ajan, sanoo suomigospelin 
kivijalka Jaakko Löytty.

Jaakko Löytty tunnettiin taka-
vuosina maamme johtavana kris-
tittynä nuorisomuusikkona.

– Oma surunsa tulee siitä, että 
aika täällä on niin rajallinen. On 
pakko hyväksyä, että nuoruus on 
ohi, hän hymähtää.

Onneksi verevän juurimusii-
kin – kuten gospelin, bluesin ja 
virsien – esittäjät vain paranevat 
vanhetessaan, elämänkokemuk-
sen kasvaessa.

Löytyn 60-vuotisjuhlakiertu-
een ja levyn nimi on Hyvät sanat 
– Taivaallinen sävel.

– Toivon, että taivaan valta-
kunnan todellisuus toisi tänne sä-
velten ja sanojen kautta edes pie-
nen pilkahduksen itsestään.

Tasa-arvon puolesta
Konsertin ensimmäisen osion pu-
naisena lankana on maailmanpa-

rantamisen palo.
– Oikeudenmukaisuuden ja 

tasa-arvon edistäminen eivät ole 
vain kauniita periaatteita. Ketään 
ei saa syrjiä. Emme saa turtua ih-
misten kärsimykseen.

Yhteistyökumppani Löytyn 

kiertueella on Suomen Lähetys-
seura.

– Lähetysväki puhuu ja toimii 
kirkkaasti, itsensä likoon laittaen 
sekä lähimmäisenrakkauden että 
sielunpelastuksen puolesta.

– En olisi voinut keksiä kon-

serttien keräystuloille parempaa 
kohdetta kuin työ vammaisten ih-
misarvon toteutumiseksi Nepalis-
sa, Etiopiassa ja Botswanassa.

Vielä yksi korkeaveisu
Juhlakonsertin toisen osion runko-

Elämäntuskasta ja taivaskaipuusta sekä rakkauden ja paremman maailman mahdollisuudesta väkevää musiikkia tehnyt Jaakko 
Löytty laulaa juhlakiertueellaan taas todeksi luvatun maan.

Oma surunsa tulee 
siitä, että aika täällä 
on niin rajallinen. 
On pakko hyväksyä, 
että nuoruus on ohi.

na ovat rakkaus- ja parisuhdelaulut.
Yleisön ja Lähetysseuran li-

säksi Löytty haluaa kiittää kon-
serteissaan vaimoaan, kirjailija 
Kaija Pispaa. Taiteilijakaksikon 
yya-sopimus on kestänyt yli 40 
vuotta.

– Olemme selvinneet myrsky-
jenkin läpi. Taistelu jatkuu. Kyllä 
me rakastamme toisiamme, vaikka 
välillä otammekin kovasti yhteen.

JANNE VILLA / 
SUOMEN LÄHETYSSEURA

Jaakko Löytty konsertoi Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa Kempeleessä 
torstaina 26.3. Lippuja voi tilata 
osoitteista www.lippu.fi tai 
www.lippupalvelu.fi.

Ha nnu J u ko la
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Kesätöihin hakevat 
samalla viivalla
 Seurakunta-aktiivisuus ei takaa  hautausmaatöitä

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä

Oulun seurakuntien hau-
tausmaan kesätyöt kiin-
nostivat tänä keväänä 
suurin piirtein yhtä mo-

nia hakijoita kuin vuosi sitten.
Hieman yli 900 hakemusta on 

kuitenkin pienempi määrä kiin-
nostuneita kuin muutamia vuo-
sia sitten. Ennätysluku koettiin 
vuonna 2008, jolloin hautaus-
maan kesätyöläiseksi pyrki Ou-
lussa noin 2 600 henkilöä.

Seurakuntayhtymän ylipuu-
tarhuri Juha Moilanen, pääsee-
kö hakijajonon kärkipaikoille sil-
lä, että on aktiivinen esimerkiksi 
isostoiminnassa tai käy kirkossa 
sunnuntaiaamuisin?

– Kaikki hakijat ovat samalla 
viivalla. Valittavista on noin 40 
prosenttia uusia ja loput aiemmin 
hautausmaalla työskennelleitä.

– Nuoret eivät kiilaa vanhem-

pien ohi nuoruudellaan. Ennen 
muuta me tarvitsemme hautaus-
maille kaikenikäisiä työtä pelkää-
mättömiä ihmisiä.

Moilanen kertoo, että joiden-
kin hakijoiden kohdalla seura-
kuntien diakoniatoimistosta soi-
tetaan ja valotetaan henkilön elä-
mäntilannetta.

– Kuuntelemme perustelut, 
Moilanen toteaa.

Siikalatvan kesätyöt 
piakkoin haussa
Siikalatvan seurakunnassa hauta-
usmaan kesäpestit tulevat auki lä-
hipäivinä. Talouspäällikkö Tarmo 
Myllykoski kertoo, että seurakun-
ta ottaa viisi puistotyöntekijää TE-
keskuksen kautta. Koululaisia se-
kä opiskelijoita valitaan viisitoista 
viiden kappelin alueille. 

Myllykoski toteaa Juha Moi-

lasen tavoin, että kaikki hakijat 
ovat tasavertaisia keskenään.

– Maksimissaan pestaamme 
saman henkilön kahtena kesänä. 
Sitten on jo muiden vuoro. Jos ha-
kijoita on paljon, arpa ratkaisee, 
kuka valitaan.

– Totta kai tuntuu hyvältä, jos 
hakija kuuluu kirkkoon, Mylly-
koski toteaa kuitenkin. 

Siikalatvalla tiedetään, että 
hakijoita ei tule joka kevät ruuh-
kaksi asti. Osassa kappeleita kesä-
työhön kuuluu kirkonesittely. Se 
saattaa Myllykosken mukaan ou-
doksuttaa joitakin nuoria.

– Kirkonesittely tarkoittaa 
myös viikonlopputöitä, mikä ei 
kaikkia innosta kiihkeimpään 
festariaikaan.

RIITTA HIRVONEN

Jussi Valtonen: He eivät tiedä 
mitä tekevät. Tammi 2014.

Erään avioliiton 
raunioilla

Joe ja Alina tutustuvat ja ra-
kastuvat. He saavat pojan, 
Samuelin. Suomalaisyli-
opiston kankea byrokratia 

ja Alinan mustasukkaisuus aja-
vat heidät avioeroon. 

Jussi Valtosen romaanin 
rakenne on monisyinen. Se on 
kertomus perhe-elämän traa-
gisuudesta, Suomen ja Yhdys-
valtojen eroista, sopeutumis-
vaikeuksista ja väärinkäsityk-
sistä. Valtonen vie lukijan hur-
jaan päänsisäiseen myrskyyn.

Parikymmentä vuotta myö-
hemmin Joe ja Alina ovat pe-
rustaneet uudet perheet. Sa-
muel pääsisi loistavalla yo-suo-
rituksellaan ties mihin. Hän 
on kuitenkin hukassa itsensä 
kanssa, kaukaisen isän ja apua 
tarvitsevan äidin välissä. 

Eräänä päivänä Alina soit-
taa Joelle ja paljastaa Samuelin 
olevan Yhdysvalloissa. Tähän 
kiteytyvät oudot tapahtumat 
Joen, neurotieteen professori 
Joseph Chayefskin, työpaikalla 
ja kotirintamalla. Tuntematto-
man ryhmittymän tavoitteena 
on aiheuttaa harmia Joen aka-
teemiselle työlle ja mustamaa-
lata häntä. Syynä ovat eläinko-
keet. Joen suhde tyttäriin huo-
nonee, kun hän arvostelee hei-
dän iAm-älylaitteensa käyttöä. 
Tyttäret eivät ymmärrä kritiik-

kiä sen vaarallisuudesta.
Perhe muuttaa pois. Pel-

ko asuu Joen sydämessä ja hän 
hankkii turvapalveluita. Joe 
ei ymmärrä, miksi on joutu-
nut ajojahdin kohteeksi. Mik-
si Samuel on saapunut Yhdys-
valtoihin?

Jussi Valtosen romaani on 
sukellus päähenkilöiden ihon 
alle. Lukija pääsee ihmettele-
mään ja suremaan valintojen 
vaikeuksia ja seuraamuksia. 
Myös suomalaisen ja amerik-
kalaisen yhteiskunnan erot tu-
levat esille. Juonenkuljetus yl-
lättää moneen otteeseen. 

JUHA VÄHÄKANGAS

Niilo Keränen, Kuv. Essi Keränen: 
Nuori Maria. SRK 2014.

Nuori Maria 
uskaltaa olla rohkea

Niilo Keräsen kirjoitta-
ma kirja Nuori Maria 
kertoo Mariasta, Jee-
suksen äidistä. Sii-

nä kohdistetaan tarina Mari-
aan, kun hän oli nuori. Minus-
ta Maria on luonteeltaan vä-
hän pelokas mutta kuitenkin 
rohkea. Hän noudattaa tarkas-
ti ennustusta, joka on hänelle 
tarkoitettu. 

Maria on  kirjassa Joose-
fin, perheensä ja sukulaisten-
sa kanssa. Marian perheeseen 
kuuluvat Marian äiti Anna, 
Marian siskot Elihu ja Salome, 
Joosef eli Marian aviomies se-
kä Marian isä. Kirjan hahmois-
ta Elisabet, Marian täti, on hä-
nelle tärkeä ja tuo paljon tukea. 

Tärkeimmät tapahtumat 
ovat Jeesuksen syntymään liit-
tyvät asiat. Marialle tulee Her-
ran enkeli unessa kertomaan, 
että hän synnyttää vauvan, jo-
ka on Jumalan poika. Maria ja 
Joosef matkaavat yhdessä Betle-
hemiin Jeesusta synnyttämään. 
Tapahtui niin kuin oli ennus-
tettu. Kirjassa Joosef ja Maria 
menevät myös naimisiin.

Kirjassa  kerrotaan paljon 
samoja asioita kuin Raama-
tussakin.  Minusta kirja on hy-
vä, mutta  siinä ei ole minulle 
tarpeeksi jännitystä. Kirjaa on 
mukava lukea ja sitä ymmär-
tää hyvin.

Kirjasta opin, että elämä ei 
ole aina helppoa, mutta aina 
kannattaa uskaltaa olla rohkea. 

 
SALKA NAATUS

10 vuotta

Lukemista
A r k i s t o  /  K a t i  L u o ma

Ulriika Honka ja Joonas Nissinen tekivät töitä viime kesänä Oulun hautausmaalla. Rauhan Tervehdys haastatteli Honkaa ja 
Nissisistä 5. kesäkuuta 2014 ilmestyneeseen lehteen.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 1.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Pe 27.2. klo 18.50 iltahartau-
den pitää pastori Satu Kreivi-
Palosaari Karjasillan seura-
kunnasta. 
Su 1.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Temppeliaukion kirkosta Hel-
singistä. Virret: 277:1-4, 361a, 
222a, 228a ja 277:5.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

ja  Iisakki Harjuautti. Uusinta.
Ke 11.3. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa tutustu-
taan Oulun kaupunginkirjas-
tolla valokuvanäyttelyyn, joka 
tuo esille Suomen Lähetysseu-
ran tekemää työtä vammaisten 
elämän parantamiseksi Nepa-
lissa.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 1.3. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Anu Hannula 
Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 1.3. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Anu Hannula 
Tuiran seurakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys klo 9.55–12. Kuultavissa 
myös www.radio dei.fi
Klo 10 meänkielinen messu 
Karjasillan kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelman piipahdetaan Isä-
lapsi-parkissa Mellenius-talol-
la. Haastattelussa ovat Oulun 
ev.lut. seurakuntien perhetyön 
diakoni Kari Rekilä sekä Janne 

Suosikkisananlaskuni

JUKKA KOLMONEN
Seurakuntapastori, Tuiran seurakunta

Sananl. 6:6
Mene, laiskuri, muurahaisen luo, katso sen 

aherrusta ja ota opiksesi.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Ihmisen kuuluu tehdä töitä. Luther sanoi,  että "Ihminen on luotu tekemään 
työtä, niin kuin lintu on luotu lentämään”. Näen työssäni ihmisiä, joista 
ajattelen, että he pystyisivät tekemään itselleen jotain, mutta yhteiskunta 
herkästi ohjaa ihmisiä tukeutumaan yhteiskunnan apuun.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Ainakaan en missään tapauksessa käyttäisi sitä henkilön kohdalla, joka ei 
oikeasti pysty ansaitsemaan leipäänsä. Heitäkin on valtava määrä.
Sananlaskulla rohkaisisin nuoria yrittelijäisyyteen, opiskelemaan ja 
käymään kouluja. Nuorien olisi hyvä oppia, että he olevat tulevaisuuden 
vastuunkantajia.  

RIKU SEILONEN

A
n

n
i K

in
n

u
n

en

Palstalla 
Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, 
mikä 
Raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa 
ja miten 
he sitä 
tulkitsevat.

Yhdistykset

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 26.2. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Hyvät sanat – taivaallinen sävel: Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen 
konsertti to 26. maaliskuuta klo 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Kissaojantie 12, Kempele. Liput voi tilata www.lippu.fi
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 1.3. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS Juha Hilli

Ke 4.3. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Älä kärky kunniaa kuninkaan edessä, älä tuppaudu 
ylempiesi paikoille.”(sananl. 25:6)
La 28.2. klo 11 sapattijumalanpalvelus All in english, 

puhujina Daniel Rohet ja Rodrigo Arauz Figuevoa. 7.3. klo 11 ehtoollisjumalanpalvelus, 
puhujina Jouko Minkkinen ja Markku Koivisto. Jumalanpalvelusten jälkeen pientä 
purtavaa! Ma-Pe klo 11-12 Aamun sana ja rukous. 
Sydämellisesti tervetuloa tilaisuuksiimme!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 28.2. klo 18 Majakka-ilta Toppilan Majakalla, 
Paakakatu 3. Su 1.3. klo 11 Ehtoollisjumalanpal-
velus, Hannu Orava, Mikko Saukkonen, Makarios. 
Seimi ja lastenkokoukset. Ma 2.3. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ti 3.3. klo 18 Toppilan 
Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 4.3. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Mia-Maria Ylirinne. To 5.3.  
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Su 1.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 4.3. klo 14 Toimintapiiri.

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18.
Bible Power -kerho pe 27.2. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Seurat su 1.3 klo 14. Jonne Pirkola, 
Ilkka Keränen.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 26.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Leena Turpeinen, God’s Bell, ai-
he: Anteeksiantamisen merkitys. Pe 27.2. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 1.3. 
klo 11 Ehtoolliskirkko, Ei pyhäkoulua, Ei Saints’ Clubia, Pekka Tuominen, 
Sami Westerholm, musiikki: Saara & Antto Vanhala. Ti 3.3. Klo 18 Alfa-kurs-
si, aihe: Miksi Jeesus kuoli. To 5.3. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, 
Pauli Pyhtinen. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 26.2. klo 17.30 Opiskelijapiste. Yhdessäoloa ja kahvittelua. 
Täyttä opintotukea saavillla mahdollisuus saada elintarvikekassi.
Pe 27.2. klo 18 Kansainvälinen ilta- International Evening. 

Esittelyssä Ecuador, nuorisopastori Juan Castillo.
Su 1.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Puhuu 
luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander aiheesta, ”mitä on Pelastusarmeija?”.
Jumalanpalveluksen jälkeen yhteinen nyyttäriateria.
Ma 2.3. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 3.3. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila, avoimet ovet. Erityisoh-
jelmaa lapsille. Lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia 
ihmisiä. Tervetuloa kaikki!
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Ps. 25: 1-10 

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan.
  Enhän luota turhaan, ethän anna 
vihollisilleni sitä riemua,
  että he voittavat minut!
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille 
apuasi.
Vain luopiot joutuvat häpeään.
  Herra, osoita minulle tiesi,
  opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina.
  Herra, sinä olet laupias, muista minua,
  osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä,
älä pahoja tekojani!
  Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä,
  älä unohda minua!
Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo tien syntisille.
  Hän hankkii sorretuille oikeuden,
  hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille,
jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.

Jaak. 1: 2-6

Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä 
monenlaisia koettelemuksia, joihin 
joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne 
selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa 
teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon 
täydelliseen tulokseen, jotta olisitte 
täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään 
kohden.
    Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu 
viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän 
on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa 
auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta 
pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. 
Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli 
ajaa sinne tänne.

Muista minua!
Kun kirppu puree sinua, muista silloin minua! Tämmöistä runoa kirjoitettiin ystävien 

muistivihkoihin menneinä vuosina. Toivottiin varmaan, että vaikka maailma erottaisi, 

ystävyys jäisi voimaan, ja toveri säilyisi lämpimissä muistoissa läpi vuosien.

Tätä nykyä ei ilmeisesti muistivihkoihin pahemmin kirjoitella? Sitä korvaavat twitter, 

whatsup ja facebook. Seinille ja ruuduille ilmestyy viestiä hetkissä, ja nuo hetket painu-

vat muistojen ketjuun.

Sosiaalisen median viestit eivät ole kuitenkaan pinnallisia, vaikka ovatkin tietyllä lailla 

ohi kiitäviä. Ainakin niissä viestimissä, joissa itse olen mukana, viesteihin sisältyy usein 

syvä toive tai suora rukouspyyntö. Muistakaa minua ystävät! Sairauden, kriisin tai epä-

onnen tullen ystäviltä haetaan tukea. 

Ja ystäväjoukko vastaa reaaliajassa. Usein viesti on yksinkertainen vastaus: Muistan 

sinua!

Muista minua! Paastonajan toisen sunnuntain psalmin sana on antanut nimen pyhälle: 

Reminiscere, muista minua. ”Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista 

hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani! Sinä, joka olet uskollinen 

ja hyvä, älä unohda minua!”

Kuka lie kirjoittanut tämän pyynnön vuosituhansia sitten? Pyyntö ei kadonnut ajan tuu-

liin, sillä se on ihmisen syvin pyyntö kautta aikojen. Pyyntö, joka on jatkuvasti voimassa 

ja pyyntö, joka toistuu tänäänkin monilta huulilta, monissa viestimissä.

Onneksi se on pyyntö, jonka Jumala kuulee ilman mitään välinettä. Ennen kuin sor-

memme ehtivät näppäillä ystäville esirukouspyynnön tai viestittää, että muistaisivat 

ahdingossamme, pyyntömme on jo Korkeimman korvissa.

Pyhän evankeliumissa Jeesus sanoo häntä kyynelillä lähestyneelle naiselle: ”Uskosi on 

pelastanut sinut. Mene rauhassa.”

Muistetaan toisiamme! Uskotaan, toivotaan ja rakastetaan. Mennään rauhassa!

SATU SAARINEN
Oulujoen seurakunnan kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 1.3.2015
Psalmi: Ps. 25: 1-10
1. lukukappale: 1. Moos. 32:23-32
2. lukukappale: Jaak. 1:2-6
Evankeliumi: Luuk. 7:36-50
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Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Suuren oven takaa kuuluu 
kiljahduksia ja puheenso-
rina voimistuu koko ajan. 
Kolahduksista päätellen jo-

ku käy välillä nojailemassa oveen. 
Tuntuu kuin paine hämärässä sa-
lissa kasvaisi koko ajan. 

Roolivaatteisiin pukeutuneet 
nuoret istuvat kuitenkin rennosti 
katsomon eturivissä. Yksi juo pil-
limehua, toisella vilkkuu käsissä 
kännykkä. Toimittajan läsnäolo 
ei näytä heitä jännittävän.

Valkoiseen peruukkiin pukeu-
tunut Pietari Suuri, Muhoksen 
seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Rainer Väänänen, seisoo kirk-
kaassa valossa ja tsemppaa nuoria.

Ovelle siirtyvä Muhoksen 
kunnan nuorisotyöntekijä Heik-
ki Väkeväinen huikkaa:

– Kaksi minuuttia, ja sitten au-
kaisen ovet. 

– No niin, menkää, menkää, 
menkää, Väänänen kannustaa te-
kokutrit heiluen.

LAVASTEIDEN TAAKSE piiloon 
kiiruhtava muhoslaisten nuorten 
kansainvälisyysryhmä on esittä-
nyt Sakari Topeliuksen Muhok-
selle sijoittuvaa klassikkosatua 
Koivu ja tähti koko viikon. 

Näytelmä on osa Muhoksen 
kunnan juhlavuoden ohjelmis-
toa, mutta myös nuorten oma 
projekti. 15–17-vuotiaista koostu-
va ryhmä aikoo nimittäin lähteä 

Varoitus, 

sisältää juoni-

paljastuksia!

Poikaa esitti Daniel Tiikkaja ja tyttöä Elli Nikkinen. Tytön roolissa aiemmissa esityksissä nähty Suvi Haavisto oli sairaana, joten tytön vuorosanat kuultiin nauhalta.

Tsaari Pietari Suurena nähtiin seurakunnan nuorisotyöntekijä Rainer Väänänen.

Esityksellä matkarahaa 
 Nuoret juhlistivat klassikkosadulla 150-vuotiasta Muhosta
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ulkomaille syyslomaviikolla, joko 
itsenäisesti tai kansainvälistymis-
tä ja kulttuurinvaihtoa edistävän 
järjestön Cimon kautta. 

Kotikuntaan sijoittuvan sadun 
esittäminen on mitä parhain-
ta tutustumista omaan kulttuu-
riin. Sen toteuttamiseen he ovat 
saaneet tukea niin kunnalta kuin 
seurakunnalta.

Alkamassa on viimeinen esi-
tys, johon he kutsuivat mukaan 
myös toimittajan.

SAAN ISTUMAPAIKAN aivan 
oven vierestä. Kun Väkeväinen 
aukaisee oven, alkaa satojen pik-
kujalkojen kopse. Salin penkkiri-
vit täytetään hyvässä järjestykses-
sä. Huomaan, että pieniä katsojia 
mahtuu onneksi kaksikin yhteen 
penkkiin. Odotus on jännittävää.

Vihreänä hohtavalla lavalla 
leijailee savua. Eturivissä pojat 
osoittelevat lamppuja: Kato, ka-
to! Taaempana pienet tytöt koet-
tavat napata kiinni valossa leijai-
levia pölyhiukkasia.

ENSIMMÄISENÄ ESIIN astuu 
tsaari Pietari Suuri, joka saapas-
telee hetken edestakaisin kehuen 
itseään ja suurta Venäjänmaata. 

– Niin keitäs te olitte? hän 
huikkaa kysymyksen ilmoille. 

Kukaan ei vastaa. Sitten koko 
Venäjänmaan valtias hoksaa sen 
itsekin. 

– Ai niin, te olitte niitä muhos-
laisia. 

SEURAAVAKSI TAKINLIEPEET lie-
huen astelee lavalle sadun kirjoit-
taja, Sakari Topelius. Siloposkinen 
satusetä rullaa auki käärön ja ker-
too, kuinka tuohon aikaan pitkä 
sota riudutti maata ja monet per-
heet hajosivat. Myös tulevan tari-
nan päähenkilöt, tyttö ja poika, 
joutuivat eroon vanhemmistaan.

Samassa tyttö ja poika astele-
vat lavalle koivua ja tähteä esittä-
vän lavasteen eteen. He kertovat, 
kuinka ne ovat piirtyneet heidän 
mieliinsä. 

– Me palaamme kotiin sodan 
loputtua. Siihen saakka meistä 
pidetään huolta toisessa maassa, 
poika toteaa.

En tiedä katsomossa istuvista 
lapsista, mutta toimittajatäti her-
kistyy eron hetkestä.

TULEVISSA KOHTAUKSISSA seu-
rataan tytön ja pojan elämää vie-
raalla maalla. Vaikka heitä hoita-
vassa perheessä ei ole pulaa mis-
tään, he kaipaavat kotiin. Pihalle, 
jossa on tuttu koivu ja jossa tai-
vaalla loistaa kirkas tähti. Niinpä 
he eräänä yönä päättävät karata. 

– Ole huoleti, Jumalan oppaat 
johdattavat meitä, veli rohkaisee 
siskoaan.

Miten ihanaa lapsenuskoa, 
tuumin. 

Ja kuinka ollakaan, kaksi pik-
kulintua opastaa heitä taipaleella, 
joka kestää kertojaäänen mukaan 
yli vuoden.

Pienet päät kääntyvät seuraa-
maan tyttöä ja poikaa, kun he kul-
kevat nyssäköitä kantaen koko kat-
somon ympäri. Pitkä on matka.

VIHDOIN VIIMEIN tyttö ja poika 
tulevat taloon, jossa he kuulevat 
puhuttavan suomea, samaa kieltä 
kuin hekin. Mikä ilonpäivä! 

Vielä ei kuitenkaan olla koto-
na. Talonväki ei heidän sinne us-
ko löytävänkään.

– Suomi on suuri, mutta Juma-
la on vielä suurempi, toteaa poika 
ruoaksi saatu limppu kainalossa. 

Niin he jatkavat matkaa. Lap-
sia matkalla opastavista linnuis-
ta muistutetaan taustanauhalta 
kuuluvalla linnunlaululla. Se on 
välillä niin kimeää, että vieressä-
ni istuvat lapset laittavat nopeas-
ti kädet korvilleen. 

KAIKKI KATSOMOSSA eivät eh-
kä tiedä, miten satu päättyy, mut-
ta minä tiedän. Muistan, kuinka 
se itketti jo lapsena. Saduissa on 
parasta niiden onnellinen loppu. 

Niin, tyttö ja poika nimittäin 
löytävät sen oikean koivun ja täh-
den. Ja vanhempansa, jotka ehti-
vät jo surra yksinäistä vanhuutta. 

Kahden tyttöä ja poikaa mat-
kalla opastaneen linnunkin salai-

suus selviää. Ne olivat tytön ja po-
jan pikkusisarukset, jotka olivat 
kuolleet sodassa. Tätä en muista-
nutkaan, ja joudun pyyhkimään 
silmäkulmiani. Vaikutus on ai-
van sama kuin Varpunen joulu-
aamuna -laululla!

NÄYTELMÄ PÄÄTTYY toisen-
sa löytäneen perheen ryhmäha-
laukseen ja mahtipontiseen mu-
siikkiin. Lopuksi koko ryhmä as-
telee lavalle ja kumartaa taputus-
ten tahdissa.

Heikki Väkeväinen jakaa kai-
kille ruusut, ja sitten nuoret pis-
tävät jalalla koreasti. 

Katsomon lapset jatkavat ta-
puttamista. Muutama taitaa 
myös tömistää jalkojaan. Tämä 
näytelmä ei ainakaan pääty hai-
keisiin tunnelmiin!

VIISI MINUUTTIA siitä, kun sali 
on tyhjentynyt, lava on melkein 
tyhjä. Roolivaatteet on vaihdettu 
omiin vaatteisiin ja lavasteita pu-
retaan ja kannetaan talteen. Niil-
lä on kuulemma käyttöä Kult-
tuurikeskus Koivussa ja Tähdes-
sä, kertoo peruukistaan luopunut 
Rainer Väänänen. 

– Ja meiltäkin on syksyllä tu-
lossa ehkä toinen näytelmä. Mut-
ta kesä annetaan nuorten olla 
rauhassa, hän huikkaa. 

ELSI SALOVAARA

Ja lopuksi kumarretaan. Muhoslaiset nuoret saatetaan nähdä lavalla myös syksyllä.

Nuorten ryhmä oli itse tehnyt näytelmän lavasteet. 
Rooliasut oli saatu lainaksi Oulun kaupunginteatterilta.

Satusetä Topeliuksena ja kertojaäänenä 
esiintyi Jere Puolakka.

Tsaari Pietari Suurena nähtiin seurakunnan nuorisotyöntekijä Rainer Väänänen.

Katso video näytelmän 
loppuhuipentumasta 
www.facebook.com/rauhantervehdys.

Esityksellä matkarahaa 
 Nuoret juhlistivat klassikkosadulla 150-vuotiasta Muhosta
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: 
Haukipudas: Noora Mir-
jam Kämäräinen, Anni Inke-
ri Huotari, Veikka Antti Ta-
pani Niemi, Matias Eetu Vih-
tori Kärkkäinen, Ilmari Tapa-
ni Kauppila, Hilda Elviira Hil-
tunen.
Karjasilta: Jami Onni Mat-
ti Huhtala, Eetu Esa Matias 
Karsikas, Jasper Valtteri Ky-
röläinen, Santeri Erno Pet-
teri Satomaa, Nevea Liia Ali-
sa Seitaniemi, Daniel Matias 
Antero Tervonen.
Kiiminki: Niilas Jalmari Neu-
vonen, Laura Maria Josefii-
na Honkonen, Arttu Jalmari 
Mikkonen, Lenni Martti Mik-
konen, Vilho Niilo Aarni Vää-
nänen.
Oulujoki: Vilma Jemina Hak-
karainen, Emil Ilmari Johan-
nes Keskimaula, Jasper Emil 
Lund, Alvar Samuel Pitkä-
nen, Luka Onni Antero Sil-
lanpää, Lumi Eine-Maarit 
Vilmi.
Oulunsalo: Venla Kristiina 
Rämet, Lauri Olavi Pannula.
Tuira: Lumiira Karla Cassan-
dra Busk, Okko Samuel Haa-
tainen, Venla Tellervo Haka-
la, Kuisma Valde Oskari Hon-
konen, Topi Aleksi Humala-

mäki, Sofia Senja Adalmii-
na Kallio, Saga Maria Wilhel-
miina Kallio, Joonas Viljami 
Lehtinen, Maisa Beth Anne-
li Mehtätalo, Mimmi Helena 
Niva, Alma Amalia Näykki, 
Elina Marjatta Poikola, Ros-
alia Adele Rahko, Nooa Va-
lentin Sipilä, Leonora Aurora 
Stafsula, Topias Jaakko Ola-
vi Tuomela, Nooa Alexander 
Winstén.

Vihityt
Karjasilta: Joona Santeri 
Korhonen ja Jenna Reetta 
Tuulia Ohtonen, Juha Jaak-
ko Einari Väänänen ja Pin-
ja Katariina Hirvikallio, Juho 
Pekka Savikko ja Laura Elina 
Wimmer.
Oulujoki: Joonas Arttu-
ri Häyrynen ja Anni Emilia 
Kaarlejärvi.
Oulunsalo: Antti Aatto San-
teri Mäkelä ja Jenni Josefii-
na Göös.
Tuira: Mikko Johannes Pert-
tunen ja Annu Maria Risto-
la, Aki Tapio Perälä ja San-
na Salme Helena Vähäkuo-
pus, Kyösti Niva ja Kati Hele-
na Huomo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Kaler-
vo Sutela 89, Petri Kristian 

Haukiputaan seura-
kuntakeskukses-
sa (Kirkkotie 10) 
kuullaan tiistaina 

3. maaliskuuta rakkauslau-
luja tangokuningas Teemu 
Roivaisen tulkitsemana. 
Kello 19 alkavan konsertin 
ohjelmistossa on suoma-
laisia kappaleita, joissa kä-
sitellään rakkauden voimaa 
eri vuosikymmenten säve-
lin. Roivaista konsertissa 
säestävät Mika Heinonen, 
piano, koskettimet ja haita-
ri, Jaakko Penttilä, kitara, 
Jukka Kapman, basso se-
kä Sami Jalonen, rummut 
ja perkussiot.

 Haukiputaalaislähtöi-
nen, sittemmin helsinki-
läistynyt Teemu Roivai-
nen kruunattiin tangoku-
ninkaaksi Seinäjoen tango-
markkinoilla heinäkuus-
sa 2014. Ennen tangoku-
ninkuuttaan Roivainen on 
keikkaillut vuosia ympäri 
Suomea kosketinsoittaja-
na, laulajana ja kitaristina 
useissa eri kokoonpanoissa.

 
Konsertin tuotot 
Yhteisvastuulle
Liput konserttiin maksavat 
10 euroa ja niiden myyn-

Tangokuninkaan konsertissa 
kuullaan lauluja rakkaudesta

Harvio 40.
Haukipudas: Martti Jaakko 
Rekilä 65.
Karjasilta: Anna Maija Heik-
kilä 73, Markku Olavi Hiltu-
la 60.
Oulujoki: Raija Sinikka Pietilä 

67, Aune Anna Maria Tuohi-
maa 92, Matti Kalervo Kokko 
68, Vappu Margareeta Kes-
ti 79.
Tuira: Pentti Henrikki Anttila 
84, Aarne Olavi Jokilehto 86.

To
p Fo

cu
s / Jan

i P
ih

laja

nistä saatavat tuotot käyte-
tään Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Lippuja myy-
dään konserttipaikalla tun-
tia ennen konsertin alkua.

Haukiputaan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Jo-
hanna Kerolan mukaan 

konsertin rakkausteema 
sopii hyvin tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyksen ai-
heeseen.

– Yhteisvastuu tuo vuo-
sittain jonkin teeman kes-
kusteluun, nyt se on vapaa-
ehtoisauttaminen ja Suu-

rella Sydämellä -verkoston 
kehittäminen. Yhteisvas-
tuukeräyksen myötä mei-
tä kutsutaan rakastamaan 
toisiamme, itseämme ja Ju-
malaa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
26.2. ja 5.3. klo 13 Rovastin-
sali, Asemakatu 6. Lisätietoja 
antaa Anna-Mari Heikkinen.
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 26.2. klo 14, Jonne 
Pirkola ja to 5.3. klo 14, Päi-
vi Jussila. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
26.2. ja to 5.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lil-
ja. NNKY ja Sinapinsiemen 
ry. Hiljaisuutta, rukousta, 
Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 26.2. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.
Vihkihetki pe 27.2. klo 17–19, 
Oulun tuomiokirkko.
Aamupiiri la 28.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Messu su 1.3. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti oman seurakunnan 
lapsi- ja perhetyölle. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 1.3. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 2.3. klo 16, Vanha pap-
pila. Kokoontuu joka toinen 
viikko.
Raamattupiiri ti 3.3. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys.

Raamattupiiri ke 4.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 4.3. 
klo  18, Vanha pappila. Olavi 
Rimpiläinen.
Raamattupiiri to 5.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
26.2. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. 
Lenkkiryhmä to 26.2. ja 
5.3. klo 18,  Keskustan seu-
rakuntatalo. Yhteinen ilta-
lenkki kaupungin alueella. 
Pidämme yllä omaa kuntoa 
ja kehittämme sitä. Aja-
tus ja mieli lepää 
kun kroppa liik-
kuu. Kokoon-
numme Moni-
toimisalissa, 
josta lähdem-
me noin tun-
nin lenkille tai 
muuten reip-
pailemaan. Palat-
tuamme nautimme 
pientä iltapalaa ja hengen-
ravintona on lyhyt iltaharta-
us. Sopii hyvin sekä aloitte-
levalle että aktiiviliikkujal-
le. Jos ei muuten niin liiku-
taan ainakin kävellen. Lisä-
tietoja: Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124.
Matalankynnyksen raamis 
to 26.2. klo 18, Vanha pap-
pila, Jössensali. Iso kirja kiin-
nostaa. Tutustumme Raa-
mattuun ja pohdimme sen 

Lenkkiryhmä 
torstaina 26.2. 
ja 5.3. klo 18,  

Keskustan 
seurakuntatalo. 

sisältöä, sanomaa ja tulkinto-
ja, unohtamatta omaa arkea. 
Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Nuorten pelikahvila pe 
27.2. klo 18–22, Vanhan pap-
pilan kivijalka, käynti Isoka-
dun puolelta. Nuorille tar-
koitettu pelikahvila, vapaa-
ta seurustelua erilaisten pe-
lien mm. biljardin merkeis-
sä, kahvi/ teetarjoilu. Tarjol-
la kahvia ja teetä ja muuta 
mussutettavaa. 
Pienoismallikerho pojille, 
isille ja isoisille su 1.3. klo 
14  Heinätorin seurakunta-
talo. Tervetuloa rakentele-
maan autoja, lentokoneita, 
figuureita yms yhdessä isot 
ja pienet "pojat"! Pienois-

mallien rakentaminen 
on yksi parhaim-

pia harrastuk-
sia, se kehit-
tää tarkkuut-
ta, historian 
tietoja, pit-
käjännittei-

syyttä ja on 
mitä mainioin 

isän ja pojan yh-
teinen ajanviete.

Kerho kokoontuu Heinä-
torin seurakuntatalossa joka 
toinen sunnuntai. Lisätietoa 
kerhosta antaa Jukka Kärk-
käinen, p. 040 5747 183.
Liikuntakerho 1.–3.-lk. tytöt 
ja pojat ma 2.3. klo 16, Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1. 
Silmukka ke 4.3. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Kaikenikäisten käsitöis-
tä, askartelusta ja hyvän te-
kemisestä kiinnostuneiden 

aamupäivä. Silmukka alkaa 
hartaudella ja kahvitkin juo-
daan. Kerhosta saa lanko-
ja ja käsityötarvikkeita. Sil-
mukkalaiset järjestävät myy-
jäisiä  Cafe kryptassa lähetys-
työn ja Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Lisätietoja: An-
na-Mari Heikkinen, p.  040 
5752 718.

Lapsille ja
lapsiperheille

LAULUPUU Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 26.2. klo 
15,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
26.3. Laulupuun väki osal-
listuu itsenäisesti Taulut ja 
laulut -pääsiäisvaellukseen. 
Yleisövuoron aika tarkentuu 
myöhemmin.

Perhepyhäkoulu su 1.3. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 26.2. klo 
11, Keskustan seurakuntata-
lo. Keskustelua, ohjausta. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Kotikäyntipyynnöissä voitte 
olla yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 4.3. klo 11,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Hin-
ta 2 €. 

Ehtookellot ja 
iltarukous (Vesper) 
lauantaina 28.2. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Tervetuloa raamattupiiriin

Torstain raamattupiiri to 26.2. ja 5.3. klo 13 
Rovastinsali, Asemakatu 6. 
Lisätietoja antaa Anna-Mari Heikkinen.

Vanhan pappilan lähetyspiiri to 26.2. klo 14, 
Jonne Pirkola ja to 5.3. klo 14, Päivi Jussila. 

Aamupiiri la 28.2. klo 10, Vanha pappila. 
Juha Tervaskanto. 

Raamattupiiri ke 4.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.

Raamattupiiri to 5.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki Vaaramo. 

Matalankynnyksen raamis to 26.2. klo 18, 
Vanha pappila, Jössensali. Iso kirja kiinnostaa. 
Tutustumme Raamattuun ja pohdimme sen sisältöä, 
sanomaa ja tulkintoja, unohtamatta omaa arkea. 
Pohdintaa on virittämässä pastori Jouko Lankinen. 

Humina
lauantaina 7.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 

(Yliopistokatu 7).

Humina liikkuu jazzin, popin ja kansanmusiikin 
rajamailla. Sen soittajille on vuosien varrella kertynyt 

kokemusta gospelista bluesiin, progesta barokkiin 
ja tangosta folkkiin – ja tuosta kaikesta voi kuulla 

kaikuja yhtyeen soitossa.
Konsertissa  kuullaan muun muassa tuttuja 

virsiä svengaavina sovituksina.
Yhtyeessä soittavat Outi Kiiveri (viulu), 

Ari Kivelä (kontrabasso) ja Harri Laakkonen (piano).

Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 26.2. klo 19
Heinätorin seurakuntatalossa.
Toimittaa Veijo Koivula
ja ekumeeninen työryhmä.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

www.suurellasydamella.fi

Katso uusimmat 
vaapaehtoistyöpaikat osoitteessa 

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 1.3. 
klo 10 kirkossa. Seija Helo-
maa, Sari Wallin. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.3. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin.
Raamattupiiri to 26.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri ti 3.3. klo 13 
Montin-salissa, Seija Helo-
maa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ei ole ma 2.3. 
Jäälin kappelilla, hiihtoloma-
viikko.
Työttömien ja pienitulois-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Arto Nevala, saar-
na Jari Flink, kanttorina Han-
nu Niemelä. 
Rukouspiiri to 26.2. ja to 5.3. 
klo 18 srk-keskuksen kappe-
lissa.
Raamattupiiri ke 4.3. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten ilta pe 27.2. klo 18 
Vakkurilassa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 2.3. klo 12 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 4.3. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
5.3. klo 13 srk-keskuksessa. 
Juttukahvila kaikenikäisille 
ke 4.3. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla.  
Yövalvojakoulutukseen il-
moittautuminen 9.2.–15.3. 
www.oulunseurakunnat/ta-
pahtumat.  Yövalvojakoulu-
tus järjestetään Suvelan lei-
rikeskuksessa 27.–28.3. Yö-
valvojiksi voi tulla täysikäi-
set isoskoulutuksen käyneet 
henkilöt ja vain yövalvoja-
koulutuksen käyneet voivat 
työllistyä ensi kesän ja syksyn 
leireille. Koulutus on ilmai-
nen. Lisätietoja Katri Haapa-
korva, p. 045 6576 122.
Nuorten leiri 17.–19.4. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikou-
lun käyneille ja ensisijaises-
ti haukiputaalaisille nuorille. 
Leirin hinta on 20 €. Ilmoit-
tautuminen 27.3. mennessä  

www.oulunseurakunnat.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat tiedot kirjeitse.
Haukiputaan seurakunnan 
isoskoulutukseen ilmoit-
tautuminen. Isoskoulutus on 
tarkoitettu rippikoulun käy-
neille nuorille. Koulutus on 
pääasiassa viikonloppuleire-
jä ja osallistumista seurakun-
nan toimintaan. Ilm. 1.2.–9.8 
www.oulunseurakunnat.fi. 
Lisätietoja Tarja Kainulaisel-
ta, p. 040 8245 861.

Musiikkitilaisuudet
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 26.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. Va-
paa pääsy, kolehti Yhteisvas-

tuukeräykselle.
Kalevalan päivän kamari-
konsertti la 28.2. klo 15 srk-
keskuksessa. Ks. ilmoitus.
Tangokuningas Teemu Roi-
vaisen konsertti ti 3.3. 19 
srk-keskuksessa. Ks. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot eivät kokoon-
nu hiihtolomaviikolla vko 10. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 2.3. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 1.3. klo 17 
ry:llä, Kello: seurat su 1.3. 
klo 17 ry:llä. 

ten aamupuuro ma 2.3. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 27.2. klo 10 
seurakuntakeskuksessa

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhekahvi-
lat ja päiväkerhoryhmät ei-
vät kokoonnu hiihtolomavii-
kolla 10.
Esikkoryhmää ei ole hiihto-
lomalla ti 3.3.
Ilta perheille to 26.2. klo 18-
20 Jäälin kappelilla. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 
26.2. klo 18–20, Jäälin kap-
peli.

Hyvän mielen turnaus
lauantaina 18.4. seurakunnan järjestämä 
lentopalloturnaus Laivakankaan koululla.
Turnaus on sekajoukkueille, kentällä on 
oltava vähintään 3 naispelaajaa kerrallaan.
Turnaukseen otetaan 12 joukkuetta. Jos tulijoita on pal-
jon, harkitaan laajentamista 16 joukkueen turnauksek-
si, jolloin yksi alkulohko pelataan Kiiminkijoen koululla.
Osallistumismaksu 10 €/ pelaaja, josta puolet menee yh-
teisvastuun, puolet seurakunnan poikakuoron hyväksi. 
Poikakuoron vanhemmat vastaavat kahvikanttiinista.
Ilmottautumiset jarkko.metsanheimo@evl.fi

Juttunurkka on suljettu ma 
2.3., hiihtolomaviikko.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho kaikenikäisille eläke-
läisille ti 10.3. klo 12–14 Su-
velan leirikeskuksessa. Tie-
dossa mukavaa yhdessäoloa, 
kahvittelua yms. Eläkeläisten 
seurakuntakerhoon järjeste-
tään kuljetus, jonka voi tila-
ta edellisen viikon torstaihin 
klo 14 mennessä Seija Lom-
malta, p. 040 5793 247.
Naisten kasvuryhmä ti 10.3. 
klo 14 Suvelassa. Tuo muka-
nasi toivelevy-cd. 
Yhteisvastuumyyjäiset pe 
27.2. klo 18 Huttukylän nuo-
risoseuralla os. Koitelinkos-
kentie 720. Myytävänä mm. 
kotona leivottua leipää. 
Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautuminen yövalvo-
jakoulutukseen 9.2.–15.3.  
Tule kouluttautumaan seura-
kuntien leirien yövalvojaksi! 

Yövalvojakoulutus järjeste-
tään Suvelan leirikeskuksessa 
27.–28.3. Yövalvojiksi voi tul-
la täysi-ikäiset isoskoulutuk-
sen käyneet henkilöt ja vain 
yövalvojakoulutuksen käy-
neet voivat työllistyä ensi ke-
sän ja syksyn leireille. Koulu-

Kiimingin seurakuntaneuvosto 2015-2018
Kuvassa Pauli Niemelä, Pekka Aittakumpu, Esa Määttä, Arto Kouri, Elijas Kokko, Risto Ainali, Martti 
Väänänen, Titta Tiri-Luukkonen, Risto Vuorjoki, Katri Polojärvi, Aki Kontio, Saara Pentikäinen ja Maija 
Hekkala. Kuvasta puuttuu Johanna Aittola ja Kaarina Kailo.

Tangokuningas 
Teemu Roivaisen 
konsertti 
tiistaina 3.3. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Haukiputaalaislähtöisen vuoden 2014 tangokunin-
kaan konsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Mika Heinonen, piano/ koskettimet/ haitari. 
Jaakko Penttilä, kitara. Jukka Kapman, basso. 
Sami Jalonen, rummut/ perkussiot. 
Yhteisvastuukonsertin ohjelmiston kantava teema 
on rakkaus. Ohjelmisto koostuu upeista suomalaisis-
ta lauluista, joissa käsitellään maailman vahvinta voi-
maa, rakkautta, eri vuosikymmenten sävelmin.  

Lipun hinta konserttiin on 10 euroa, lippuja saa 
konserttipäivänä 3.3. klo 18 alkaen srk-keskuksesta. 
Lisätietoja Johanna Kerolalta, p. 045 1393 993. 

Kalevalan päivän 
kamarikonsertti 

lauantaina 28.2. klo 16 srk-keskuksessa. 

Esiintyjät Riina Salminen, sello 
Visa Smolander, viulu 

Sanna Smolander, piano 
Laura Heikkilä, piano 
Sakari Kivinen, sello 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräykselle.

tus on ilmainen ja leirille py-
ritään järjestämään yhteis-
kyyditystä. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 1.3. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Ilkka Alakärppä.

Yhteisvastuumyyjäiset 
perjantaina 27.2. klo 18 Huttukylän nuorisoseuralla, 

Koitelinkoskentie 720, Kiiminki. 
Kotitekoisia leivonnaisia ja käsitöitä myydään 

huutokaupalla, maksu käteisellä ja tuotto 
lyhentämättömänä yhteisvastuulle.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Kokkikerhot, puuhaker-
hot, isä-lapsi sählykerhot, 
liikuntakerhot, leivonta-
kerhot, salibandy-kerho li-
sätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat
Päiväkerhot, perhekerhot, 
perhetupa, puistopyhäkou-
lut, perheiden puuhaillat 
sekä muskarit lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/lapsille_ja_lap-
siperheille

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 12.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 27.2.  klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Diakonian ajanvaraus ma 
2.3. 9–11 Karjasillan kirkko.

Harrastukset ja kerhot
Raamattupiiri, Kastellin 
kirkko to 26.2. ja 12.3. klo 18. 

Diakoniaryhmä ti 3.3. klo 
14, Maikkulan kappeli. Ryh-
mä on tarkoitettu diakonia-
työssä vapaaehtoistyötä te-
keville. Ryhmä kokoontuu 
viikottain rupattelun ja kah-
vihetken merkeissä. Samal-
la suunnitellaan tulevia va-
paaehtoistyön tapahtumia 
ja toimintaa.
Eläkeläisten kerho to 5.3.klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Majakkailta pe 27.2. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkossa, 
Sulkakuja 8. Ks. ilmoitus.

Musiikkitilaisuudet
Suurella Sydämellä Ystävän 
risti – konsertti la 28.2. klo 
18 Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Meänkielinen messu Karja-
sillan kirkko su 1.3. klo 10. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palo-
saari, saarna Tuomo Korte-
niemi, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Kari Vuollo, Mar-
ja-Leena Mattila, kanttori-
na Riitta Piippo. Alttoviulu/ 
viulu Jaana Herlevi-Hautala. 
Kirkkokahvit kotirieskalla yh-
teisvastuun hyväksi. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu, Kastellin kirkko su 
1.3. klo 10. Toimittaa Esa Ne-
vala, kanttorina Juha Soran-
ta.  
Messu, Pyhän Andreaan 
kirkko su 1.3.  klo 12. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit.   
Messu Kaukovainion kap-
peli su 1.3. klo 12. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö.  
Maikkulan kappelilla ei 
messua 1.3. 
Miesten piiri ke 4.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 5.3. 
klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Ompeluseurat, Kauko-
vainion kappeli to 26.2. ja 
12.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli 27.2. klo 19, raamattu-
luokka pe 27.2. klo 18, Kirk-
koseurat ti 3.3. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Maikkulan raa-
mattupiiri 26.2. ja 5.3. klo 
klo 18.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 1.3. klo 10, 
Kastellin kirkko.  Messun ai-
kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. Pyhä-
koulua pitävät vapaaehtoiset 
pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis perheille su 
1.3. klo 15–16.30, Lämsän-
järven leirikeskus. Tutkim-
me luontoa eri tavoin, hil-
jennymme kynttilähetkeen 
ja touhuamme yhdessä. 
Omat eväät mukaan ja mak-
karanpaistomahdollisuus jo-
ka kerta. 

Tervetuloa lämminhenkiseen menestyskonserttiin!

YSTÄVÄN RISTI
lauantaina 28.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Ilkan laulujen ja tarinoiden matkakumppaneina mm.
Ilkka Vainio,  Jani Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa,  Mik-
ko Salmi, Upi Mikkola  sekä Kulkuriveli Jami.  Illassa 
on mukana yllätysvieraita: Suurella Sydämellä -pappi 
Tapio Pajunen ja Ilkka Kalmanlehto Kirkkopalvelusta.
Elämän makuinen konsertti, johon on helppo tulla ja 
saada valoa ja iloa koskettavista lauluista ja aidoista ta-
rinoista huumoria unohtamatta. Ohjelma 25 €. 
Konsertti toteutetaan osana Yhteisvastuukeräystä 
ja Kouvolan Kirkkopäiviä.
Lippuja voi myös ostaa Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyön kautta. Lipunmyynti ma–ti 23.–24.2. klo 16–
19 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39.
Lisätietoja diakoniatyöntekijä Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035.

 

Lapsiperheet jumalanpalveluksiin!

TERVETULOA KARJASILLAN KIRKOLLE  
to 26.2. klo 17.30 - 19

Miettimään yhdessä, kuinka lapset ja lapsiperheet 
voisivat toimia pienissä tehtävissä kirkkoväärtien 
rinnalla Karjasillan kirkossa.  Tervetuloa mukaan  
lapsiperheet, kirkkoväärtit ja seurakuntalaiset.  

Maija-papin toiminnallinen hartaus.   
Alueen papit mukana! Iltapala klo 17 alkaen.  

Lisätietoa Satu Kreivi-Palosaari 044 7881304.

Meänkielinen messu 
su 1.3. klo 10 Karjasillan kirkossa

Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, saarnaa rovasti Tuomo 
Korteniemi, musiikissa Riitta Piippo ja  Jaana Herlevi-
Hautala. Avustajina Kari Vuollo, Lauri Anudi, Marja-

Leena Mattila, Pekka Vuollo ja Uuno Palosaari. 

Virret veisathaan meänkielelä. Messun jälkheen kirk-
kokahvit kotirieskan kanssa Yhteisvastuun hyäksi. 

Eläkeläisten leiri 
23.–26.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Tervetuloa ulkoilemaan, hiljentymään ja nauttimaan 
upeasta luonnosta.  Leirille etusija Karjasillan srk:n 
jäsenillä.  Hinta on 67 € sisältäen matkat, majoituk-
sen 2 hengen huoneissa, ruokailut ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun ev.lut seurakuntien jäsenille. Leirin 
ohjelmassa mahdollisuus omakustanteiseen kylpylä-
vierailuun Rokuan kuntokeskuksessa (aikuinen 2 tun-
tia 13 €). Sitova ilmoittautuminen muun ilmoittautu-
misen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä sähköisenä il-
moittautumisena;
www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautuminen.  
Leirillä mukana Esa Nevala, p. 040 5747165 ja 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035.

A r k i s t o
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 26.2.–5.3.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Tuulia Tas-
kila, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 1.3. klo 
10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa 
Pertti Lahti-
nen, kant-
torina Anja 
Hyyryläinen. 
Messu su 1.3. 
klo 10, Ylikii-
mingin kirk-
ko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 2.3. klo  18, Myllyojan 
seurakuntatalo 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 2.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Lähetysilta ke 4.3. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 27.2.  klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila. Tervetuloa perjan-
taisin kahvittelemaan ja tu-
tustumaan vapaaehtoisten 
tekemiin käsitöihin.
Seniorikerho pe 27.2. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 2.3. klo 10, 
Vanhustentalon kerho-
huone, Ylikiiminki. 
Omaishoitajien ryhmä 
to 5.3.  klo 14–15.30, Yli-
Iin seurakuntatalo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

koulut, pyhäkoulu, per-
hekerhot, perhe-

kahvilat ja nuor-
ten kerhot.
Seurakun-
tien kalaker-
ho järjestää 
pilkkileirin 
Kuusamon 

Juumassa 20.–
22.3. Voit tulla 

mukaan vaikka ko-
ko perheellä! Ks. ilmoi-

tus s. 20.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 11, Toimitalon Yläsali, 2 
krs. Jukka Joensuu. Lounas. 
Hartaus to 26.2. klo 11.30, 
Teppola. Riitta Markus-Wik-
stedt. 
Messu su 1.3. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Anneli Nie-
minen, kanttori Taru Pisto, 
musiikkiavustajina Outi ja 
Laura Anias. 
Hartaus ke 4.3. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt. 
Seurakuntakerho to 5.3. klo 
11, Toimitalon Yläsali, 2 krs. 
Riitta Markus-Wikstedt, Juk-
ka Joensuu, Taru Pisto, virsi-
kerho. 

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen yöval-
vojakoulutukseen. Hakuai-
kaa 15.3. saakka osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Yövalvojakou-
lutus järjestetään Suvelan 
leirikeskuksessa 27.–28.3. Yö-
valvojiksi voi tulla täysi-ikäi-

Piispankamari 
perjantaina 27.2.  

klo 11–14 
Ylikiimingin 

asukastuvalla. 

set isoskoulutuksen käyneet 
henkilöt ja vain yövalvoja-
koulutuksen käyneet voivat 
työllistyä ensi kesän ja syksyn 
leireille. Koulutus on ilmai-
nen ja leirille pyritään järjes-
tämään yhteiskyyditystä. 
Kitarapiiri to 26.2. klo 16, 
Repussa.
Toimintakerho to 26.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho 
to 26.2. klo 16, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho to 26.2. 
klo 17.30, Reppu. 
Uuden Äänen harjoitus to 
26.2. klo 18, Oulunsalon 
kirkko. 
Repun yökahvila pe 27.2. klo 
17–22. 
K-17 -ilta nuorille pe 27.2. 
klo 18–23, Reppu. 
Huom. viikolla 10 ei ole ker-
hoja eikä  Repun yökahvi-
laa.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 26.2. 
klo 9 Toimitalossa.
Huom. viikolla 10 ei ole ker-
hoja eikä askareiltoja.

Muut menot
Rauhanyhdistykset
Kirkonkylä: Su 1.3. klo 16 
seurat, Iivari Jurmu, Mauno 
Linnanmäki, (myyjäiskoleh-
ti). Su 8.3. klo 17 radiointi-
seurat, Mikko Kamula, Pek-
ka Kinnunen.
Salonpää: Su 8.3. klo 16 opis-
toilta ja seurat.

Äijäretki Tikkakoskelle 
Tavallisten äijien retki Tikkakoskelle 28.3.  

Pihtiputaalla nopeat ehtivät käydä katsomassa kei-
häsmuseossa äijien äijän, Jorma Kinnusen, lahjoit-
tamia muutamia keihäitä. Vierailu Keski-Suomen 
Ilmailumuseoon, ruokailu Ränssin Kievarin nouto-
pöydässä sekä tulomatkalla käynti Kärsämäen Paa-
nukirkossa. Retken hinta 50 €, sisältäen matkat, 
ruoan, pääsylipun ja opastukset sekä vakuutuksen 
Oulun. ev.lut seurakuntien jäsenille. Retki toteutuu 
mikäli lähtijöitä on 30. Lähtijöille lähetetään kirje, 
jossa on tarkempaa tietoa retkestä. Ilmoittautumi-
set ke 11.3. mennessä joko Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9–16 p. (08) 5313 
500 tai www. oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Mukana työntekijät Ilkka Mäkinen ja Anu Fedotoff.

Kalakerho kokoontuu Lämsänjärven kaupunkileirikeskukses-
sa joka toinen keskiviikko klo 17.30–20.30. 
Kerhossa valmistetaan vaappuja, perhoja ja pilkkejä sekä tie-
tysti kerrotaan kalajuttuja.  Seuraavat kerhot ovat 11.3. ja 25.3. 
Kerhoon voi tulla oman aikataulun mukaan ja olla vaikka tun-
nin tai kaksi.
Kerhoon voit tulla mukaan yksin tai kaverin kanssa, mikäli olet 
12-v. tai vanhempi. Jos et ole vielä 12-v, niin houkuttele mukaan 
joku aikuinen tai vaikkapa koko perhe. Kerhossa on työvälineinä te-

räviä puukkoja, voimakkaita liimoja ja maaleja.
Kaikki tarvikkeet ja työvälineet tulevat kerhon puolesta (pieni tarvikemaksu peritään 

20 €/ kausi). Kerho tekee pilkkileirin Juumaan 20.–22.3 ja kalastusleirin 21.–23.8. 
Kerhoon voidaan ottaa mukaan 10–20 uutta kerholaista, riippuen mukaan tu-

levien aikuisten määrästä. Tervetuloa mukaan! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kerhoon: 
Pertti Purtsi Putila, p. 040 5062 883, pertti.putila@evl.fi.
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Hiihtoloman toimintapäivät 
8–13-vuotiaille 

maanantaista keskiviikkoon 2.–4.3. klo 10–15 Repussa.
 

Toimintapäivien ohjelmassa tutustutaan netin ja mobiilin 
tarjoamiin mahdollisuuksiin ja opetellaan niiden turvallista 
käyttöä yhdessä. Tehdään videoita, tutustutaan alakouluikäisten 
palveluihin ja opitaan ryhmässä uutta. Mukaan voi ottaa oman 
laitteen (älypuhelin/ tabletti/ tietokone). Omat laitteet ovat 
kuitenkin mukana omalla vastuulla (seurakunnan vakuutus 
ei korvaa). Päivän aikana tarjoamme välipalaa. 
Toimintapäivät ovat  maksuttomia ja ilmoittautumista ei 
vaadita. Aloitamme joka päivä klo 10, jolloin toivomme 
kaikkien osallistujien olevan paikalla. 
Lisätiedot: Jussilta, p. 044 7453 852 ja Kirsiltä, p. 040 7720 373.

Rohkeasti Raamattua
Bibliodraamaryhmä VT:n naisista

viitenä torstaina Toimitalon Yläsalissa klo 17.30–19.30.
19.3.  ”Tämä se on!” – Eeva paratiisissa
26.3.  ”Eeva antoi pojalle nimen Set” 
 – nainen paratiisin ulkopuolella
9.4.  ”Voisiko näin kuihtuneessa naisessa…” 
 – Saaran nauru
16.4.  ”…kaikki sinussa on kaunista…” 
 – Laulujen laulun nainen rakkauden paratiisissa
23.4.  ”Joka vuosi Samuelin äiti teki häntä varten 
 pienen viitan” – rukoileva Hanna 

Ryhmä on sielunhoidollinen, ja siihen osallistuminen 
edellyttää sitoutumista jokaiseen kokoontumiskertaan. 
Ryhmään mahtuu 8 ihmistä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.3. mennessä: 
kappalainen Minna Salmi, p. 044 745 3846, minna.salmi@evl.fi
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Kyläkamari 
maanantaina 2.3. 
klo 11 seurakunnan 
Toimitalossa.
Vapaamuotoinen 
kohtaamis- ja 
keskustelupaikka 
seurakuntalaisille. 

Seurakuntien kalakerhossa on tilaa uusille kerholaisille



19Rauhan Tervehdys  |  Nro 8  |  26.2.–5.3.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messun jälkeen lähe-
tyslounas.
Messu su 1.3 klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.  
Messu su 1.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Kat-
ri Sippola. Kirkkokahvit.  
Messu su 1.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri.  
Iltamessu su 1.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 4.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Katri 
Sippola. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 26.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Hartaus pe 27.2. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros.  
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 27.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miesten piiri ti 3.3. klo 18, 
Caritas-koti, Valtatie 37. Tu-
tustumme Caritas-kotiin. 
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Muksupysäkki kokoontuu 
joka toinen torstai (26.2, 
12.3., 26.3., 9.4., 23.4., ja 7.5.) 
klo 9–11.30. Toiminta on tar-
koitettu 2–5-vuotiaille muk-
suille. Muksupysäkkitoiminta 
on maksutonta, paikkoja ra-
joitetusti. Ilmoittautuminen 
jokaiselle kerralle erikseen 
viimeistään saman viikon 
keskiviikkoon kello 12 men-
nessä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: Teija Kokko, p. 
050 5347 477 tai Tiina-Kaisa 
Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Nallekahvila to 26.2. klo 10–
12. Sisäänkäynti kirkon ta-
kaa ovesta "Telakka". Lapsi-
perheiden Nallekahvila yh-
dessäolon ja kahvittelun 
merkeissä. Avoinna torstai-
sin klo 10–12. Tervetulleita 
ovat vanhemmat, kummit, 
isovanhemmat lapsineen. 
Tarjolla pullaa, kahvia, teetä 
ja mehua. Mahdollisuus jut-
teluun ja seurusteluun tois-
ten aikuisten ja lasten kans-
sa. Kuukauden ensimmäise-
nä torstaina askartelua. Lisä-
tiedot Anu Hannula, p. 044 
3161 718 ja Tiina Huurre, p. 
044 3161 733. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 26.2. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 26.2.  klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €. 
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
ääressä to 26.2. klo 17. Kos-
kelan seurakuntakoti. Kaikil-
le avoin keskusteluryhmä ko-
koontuu joka kolmas viikko 
torstai-iltaisin klo 17.-18.30 
välisenä aikana Koskelan seu-
rakuntatalon vintillä. Lisätie-
toja: diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.  Ryhmään ovat 
tervetulleita kaikki ne, joita 
kiinnostaa keskustella maa-
ilman tapahtumista ja kris-
tillisestä elämästä. Illan aika-
na juodaan teetä, keskustel-
laan, luetaan hengellistä kir-
jallisuutta ja rukoillaan. 

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 11.3. klo 17.30
Tuiran kirkon Suvantosalissa.

Tule iltakahville ja laulamaan 
toivelauluja kanttori 

Tommi Hekkalan  johdolla.
Illassa mukana pastorit
Riitta Louhelainen ja

Jukka Kolmonen.
 

Sururyhmä to 26.2. klo 17 
Tuiran kirkko. Sinulle, jo-
ka olet menettänyt läheise-
si kuoleman kautta. Ensim-
mäinen kokoontuminen on 
Tuiran kirkolla to 26.2. klo 17. 

Harrastukset 
ja kerhot

Kaikille avoin raamattupii-
ri to  26.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjänä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 26.2  
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Ker-
hossa hartaus, kahvittelua 
ja keskustelua. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko se-
kä teologiopiskelija Soili Pit-
känen.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.2. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti.  Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-

la, p. 040 5747 145. 
Seniorien laulupiiri to 26.2.   
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko.
Käsityöpiiri pe 27.2. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lähetyspiiri maanantaisin 
parillisilla viikoilla ma 2.3. 
klo 14  Tuiran Palvelukeskus, 
Kangastie 1. Lähetyspiirissä 
keskustellaan ajankohtaisista 
lähetystyön asioista kahviku-
pin äärellä. Lisätietoja www.
suomenlähetysseura.fi 
Puutyökerho ma 2.3. ja ke 

4.3. klo 9–12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, Nokelan-
tie 48.
Käsityökerho ma 2.3. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
3.3. klo 9–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Käsityökahvila ti 3.3. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Käsityökerho ke 4.3.  klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
4.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Vammaisten juhlaa Nepalissa – 
Oikeus kouluun, työhön ja ihmisarvoon 

-valokuvanäyttely 
2.–18.3. Oulun kaupungin pääkirjasto

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin ma 2.3. klo 17 

Kirsti Kirjavainen 
on ollut lähetystyös-
sä Nepalissa vuodes-
ta 1977 vuoden 2012 
syksyyn asti. Harras-
tuksenaan hän on 
kuvannut Nepalissa 
lapsia, ihmisten ar-
kea, työtä ja luontoa. 
Valokuvanäyttelys-
sä hän tuo esille vam-
maistyötä. 
Vuosien aikana Nepa-
lissa hän kohtasi lapsia 
ja nuoria, jotka haavei-
livat paremmasta elä-
mästä, olivat vähästä-
kin tyytyväisiä ja iloisia 
pienestäkin muutok-
sesta. Monen haavee-
na oli päästä kouluun. 
Nepalin vammaiset ovat tulleet näkyviin ja saaneet 
äänen. Tule tutustumaan eri tavoin lahjakkaisiin ja 
taitaviin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Jokaisella kuval-
la on pitkä tarina. Jokainen heistä on roolimalli ja ar-
vokas. 
Valokuvanäyttely on vammaisten juhlaa, koska kou-
lu, ammattikoulutus, työ ja ihmisoikeudet ovat kaik-
ki juhlan syitä, pieniä voittoja.

Perheiden talvipäivä 
tiistaina 3.3. klo 10–13 Koskelan seurakuntakodilla

Lapsille ja perheille tarjolla laululeikkejä, satuja, as-
kartelua ja makkaranpaistoa hyvänmielen vapaaehtoi-
seen hintaan sekä mukavaa yhdessäoloa. Lähetyksen 
käsityökahvilassa tarjolla kahvia ja pientä syötävää ja 
heidän tekemiään käsitöitä sekä arpamyyntiä. Tuotot 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Seniorien laulupiiri 
torstaina 26.2. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Laulamme yhteislauluina vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja ja virsiä. Ohjelmassa hartaus ja kahvit-
telua. Mukana kanttori Katri Sippola ja diakoni Päi-
vi Moilanen.

Käsityöpiiri 
perjantaina 27.2. klo 9.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tule tekemään käsitöitä diakoniatyölle tai itsellesi. 

Otamme vastaan lankalahjoituksia.

Käsityökerho 
maanantaina 2.3.klo 12 Tuiran kirkon Sumpussa. 

Ota mukaan 3½ puikot ja oma virkkuukoukku 
sekä oma kahvimuki.

Käsityökerho 
keskiviikkona 4.3. klo 15 

Rajakylän seurakuntakodissa.

Käsityökahvila 
tiistaina 3.3. klo 12 Koskelan seurakuntakodissa. 

Tervetuloa tekemään käsitöitä yhdessä 
lähetystyön tarpeisiin.
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Retket ja leirit

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 26.2.–5.3.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla aj. 2.–8.3., sijaise-
na Leila Ikonen, p. 044 2074 
972. 
Isoskoulutus la 28.2. alkaen 
klo 9 Piippolan srk-kodissa.
Eläkeliitto ti 3.3. klo 11 Rant-
silan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 4.3. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 13 Rantsilan, pe 27.2. klo 
10 Kestilän ja torstaisin klo 
12 Pulkkilan srk-talossa.  
Perhekerho ke 4.3. klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho to 26.2. klo 12 
Nuppulassa ja pe 27.2. klo 10 
Pulkkilan srk-talon ja klo 10 
Pyhännän srk-talon kerho-
huoneessa. 
Varhaisnuoret to 26.2. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la ja poikakerho to 26.2. klo 
15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Piippola: Veteraani-
kuoro to 26.2. klo 11 srk-ko-
dissa. Pulkkila: To 26.2. Stellat 
klo 15.15 ja kirkkokuoro klo 
16.30 srk-talossa. Pyhäntä: To 
26.2. veteraanikuoro klo 12, 
lapsikuoro ”pienet” klo 16.30 
ja ”isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Toiken urkupiiri pe 
27.2. klo 10 kirkossa. 

Hiihtolomaviikolla ei 
ole kerhoja ja kuoroja!

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 27.2. klo 19 
ja seurat su 1.3. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 1.3. klo 

Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Àrpàd Kovàcs, 
kanttorina Eeva Holappa.

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin 
klo 13. 

Huom. uusi aika! 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 26.2. klo 
12.30, Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho 
laulaa viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuoros-
ta: Ulla-Maija Aaltomaa, p. 050 5933 378. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
26.2. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. Kuulovam-
maisten kerho ja lähetyspiiri yhdessä. Kerhossa kerä-
tyllä kahvirahalla tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä 
kuurojenkoulussa Tansaniassa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 26.2. 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lukien ja 
pohtien, kahvia ja seurustelua unohtamatta. Joka kerta 
avautuu jotain uutta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä: pe 27.2. klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä: ma 2.3. klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 

S

Kansainvälisyys
English Service every Sunday at 4 p.m. in St. Luke's Cha-
pel. Sunday school for children.
Englanninkieliset seurat sunnuntaina klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsil-
le. Kirkkokahvit.

Menot Oulun seurakunnissa 26.2.–5.3.2015

Raamattu- ja rukousilta ti 
3.3. klo 18 srk-salissa.
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Pilkkileiri 
20.–22.3. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

Tervetuloa mukaan vaikka koko perheellä! 12-vuoti-
aat ja sitä vanhemmat innokkaat pilkkijät voivat tul-
la mukaan ilman huoltajaa. Luvassa on pilkkkikilpai-
lujen lisäksi hyvää ruokaa, hyvät hiihtomahdollisuu-
det heti pihasta, saunomista, tulilla istuskelua, mak-
karanpaistoa, muurinpohjalettuja, piha- ja sisäpelejä 
sekä rentoa meininkiä lomaleirin hengessä. Majoitus 
4–5 hengen huoneissa. 
Leirin hinta aikuisilta 45 € ja lapsilta 31 € (sisältää 
matkat, majoituksen, ruokailut, leiriohjelman, pilkki-
syötit. (Pilkkejä leirin puolesta on n. 20 kpl) 

Ilmoittautuminen pilkkileirille 12.3. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje n. 2 viikkoa 
ennen leiriä. Tervetuloa mukaan. Lisätietoja: Pertti 
"Purtsi" Putila, pertti.putila@evl.fi, p 040 5062 883.

Lue ilmoitus 
seurakuntien 
kalakerhosta 

sivulta 18.

Lapsille ja lapsiperheilleLähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 21.3., 25.4. ja 
23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 27.2. klo 12–13, 
Siivessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Ahdistus, Pa-
si Kurikka. 

Isä-lapsi-parkki 
ma 2.3. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 2.3. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A
Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin Perhepalvelun järjestämää toimintaa, joka 
on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen. 
Parkki on matalankynnyksen kohtaamispaikka, johon 
isät sekä isoisät voivat tulla lastensa kanssa. Ennakkoil-
moittautumista ryhmään ei ole. Isä-lapsiparkin tapaa-
misissa edetään vapaasti, ilman suunniteltua ohjelmaa.
Tarkoituksena on viettää yhdessä vapaa-aikaa ja kes-
kustella mielen päällä olevista aiheista. Toiminnalla ha-
lutaan tarjota isille ja heidän lapsilleen paikka viettää 
yhteistä aikaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota isille 
vertaistukea isyyden kysymyksiin. Toiminnan tarkoituk-
sena on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen 
vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja toiminnasta: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

w
w

w
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Yhteisvastuu
Hailuodossa 
kiertää neljä 
yhteisvastuukassia, 
joissa on  keräyslipas. 
Idea on, että kyläillään 
ja viedään samalla 
keräyslipas seuraavaan 
paikkaan. Jos lipas 
täyttyy, ota yhteys 
srk:n työntekijöihin 
tyhjentämistä varten.

Eläkeläisten leiri 
23.–26.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Tervetuloa ulkoilemaan, hiljentymään ja nauttimaan 
upeasta luonnosta.  Leirille etusija Karjasillan srk:n 
jäsenillä.  Hinta on 67 € sisältäen matkat, majoituksen 
2 hengen huoneissa, ruokailut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut seurakuntien jäsenille. Leirin ohjelmas-
sa mahdollisuus omakustanteiseen kylpylävierailuun Ro-
kuan kuntokeskuksessa (aikuinen 2 tuntia 13 €). Sitova 
ilmoittautuminen muun ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä sähköisenä ilmoit-
tautumisena;  www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautu-
minen.  Leirillä mukana Esa Nevala, p. 040 5747165 ja 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 26.2. ja 5.3. klo 18,  Keskustan seura-
kuntatalo. Yhteinen iltalenkki kaupungin alueella. Pi-
dämme yllä omaa kuntoa ja kehittämme sitä. Ajatus ja 
mieli lepää kun kroppa liikkuu. Kokoonnumme Monitoi-
misalissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai muu-
ten reippailemaan. Palattuamme nautimme pientä ilta-
palaa ja hengenravintona on lyhyt iltahartaus. Sopii hy-
vin sekä aloittelevalle että aktiiviliikkujalle. Jos ei muu-
ten, niin liikutaan ainakin kävellen. Lisätietoja: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Matalankynnyksen raamis to 26.2. klo 18, Vanha pap-
pila, Jössensali. Iso kirja kiinnostaa. Tutustumme Raa-
mattuun ja pohdimme sen sisältöä, sanomaa ja tulkinto-
ja, unohtamatta omaa arkea. Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä Face-
book-ryhmässä! Luukas-messu pe 13.3. klo 19, HUOM: 
poikkeuksellisesti Tuiran kirkossa, Myllytie 5. Tule sinä-
kin mukaan tekemään nuorten aikuisten messua: liity 
Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi 
ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös pai-
kalle Tuiran kirkkoon pe 13.3. klo 18, jolloin työstämme 
paikalla olijoiden voimin messun sellaiseksi kuin haluam-
me ja itse messu starttaa samana iltana klo 19. Tervetu-
loa mukaan joko tekemään tai osallistumaan tai mielui-
ten molempiin! Koska juuri sinä tiedät, millainen on hy-
vä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 28.2. klo 18.30–22, Torikatu 9 
A 32 Teemailta aiheesta: Elämän alusta. Puhe Niilo Vää-
täinen. 
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 4.3. 18.30–
21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Sielunhoito ja rippi. Pu-
he Samuel Korhonen.

Hiihtolomaviikolla 
2.–8.3. ei ole kerhoja 

eikä kuoroa.
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Päivä- ja perhekerholaisten 

retki Kemiin
Lähde kanssamme retkelle pe 27.3. Ruokailemme 
menomatkalla n. klo 10.30 omakustanteisesti, jonka 
jälkeen käymme satamassa katsomassa jäänmurtajan 
liikkeelle lähtöä. Vietämme päivää Kemin lumilinnassa 
mäkeä laskien ja tutustuen vapaavalintaisesti 
20-vuotisnäyttelyyn ja jalokivigalleriaan.
Lähtö klo 7.30 Kestilä, 8 Pyhäntä, 8.30 Pulkkila ja 9 
Rantsila. Paluumatkalle lähdemme n. klo 15. Hinta 20 €/ 
hlö, alle 1-v. maksutta (sis. matkat ja sisäänpääsyt).
Ilmoittaudu mukaan viimeistään ke 18.3.
Johannalle, p. 044 5181 141, 
Sirkulle, p. 040 7427 669 tai 
Marketalle, p. 040 8204 301.

Tervetuloa 
mukaan!

 

Raamatunajan 
illallinen
lauantaina 28.3. klo 17
Pyhännän seurakuntatalossa
Liput 25 € / hlö

Lippuja myydään ennakkoon 
kirkkoherranvirastosta 
p. 040 5528 989 
helmikuun loppuun asti.
Järj. Pyhännän kappelin 
diakoniatyö ja Pyhännän 
maa- ja kotitalousseura

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 26.2.–5.3.2015

Jumalanpalvelukset
Messu su 1.3. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. Kanttori Unto 
Määtän eläkkeelle lähtöjuhla. Kirkkokahvitilaisuus 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla.

Iltakirkko su 1.3. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Ahti Myllykoski, kanttorina Veijo Kinnunen.

 

Kirkkoherranvirasto on 
suljettu maanantain 2.3., 
muuten auki normaalisti. 
Päiväkerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla 10. Lisätieto-
ja kerhosta Siljalta, p. 044 
7750 601.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Perhekerho to 26.2. klo 10 
srk-talossa. Kerhoa ei ole vii-
kolla 10.
Raamattupiiri to 26.2. klo 
18 srk-talossa, Apt.t. 14.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 4.3. klo 14.
Nuorten ilta to 5.3. klo 19 
srk-talossa.
Naisten ”Välke-kranssi” as-
karteluilta ma 9.3. klo 17 al-
kaen srk-talossa. Ks. ilmoi-
tus.
Lapsiparkki ke 11.3. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Kuoroharjoitukset seuraa-

van kerran ke 11.3. klo 18.30 
srk-talossa. Harjoituksia ei 
ole viikolla 10.
Partio: Talvileiri Ruoktu XX-
XII 15 28.2.–4.3. Taivalkos-
ken Siirajärvellä.  Hiihtolo-
malla ei ole partiokokouk-
sia. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.2. 
klo 19 nuortenilta Simunal-
la. Su 1.3. klo 12 pyhäkoulu I 
Saukolla II Kivilompololla III 
S&E Hirvasniemellä ja klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä.
To 5.3. klo 13 varttuneiden-
kerho E&A Viinikalla.

Sanajumalanpalvelus 
su 1.3. klo 12 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Vesa Matkaselkä, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, Gideonit 
vieraana.

Kanttori Unto Määttä jää eläkkeelle. Lähtöjuhlat pidetään sunnuntaina 
1.3. Piippolassa. Unto Määttä on ollut yhteensä 45 vuotta neljän eri 
seurakunnan palveluksessa. Pisimmän ajan hän on palvellut Piippolan 
seurakuntaa. Piippolassa hän aloitti 1.6. 1974 ja lopettaa virkauransa 
Siikalatvan seurakunnan kanttorina toukokuun viimeisenä päivänä. 
Ennen Piippolaa hän on ollut kanttorina Merijärvellä ja Rantsilassa. 

Kastettu: Veikka Eelis 
Otava Saari (Pulkkila)
Kuollut: Toivo Matias 
Häkkilä 93 (Rantsila), 
Ritva Anneli 
Mäkivierikko e. 
Pelkonen 73 (Rantsila), 
Esa Matti Kalervo 
Keskitalo 61 (Kestilä) 

Sanan ja sävelen iltapäivä 
sunnuntaina 1.3. klo 14 Rantsilan kirkossa

Evankelista Eliina Heinonen 
puhuu aiheesta 
"Hyviä sanoja".
Musiikista vastaa 
Gospelband Sade. 
Mukana Ilkka Lehto 
ja Merja Jyrkkä. 
Esirukouspalvelu. 

Järj. Rantsilan 
kappelineuvosto 

Lämmin
 kiitos 

ahkerille talkoolaisille, 
lahjoittajille
 ja ostajille. 

Pulkkilan yhteisvas-
tuumyyjäiset tuottivat 

790,620 € ja 
Piippolan 504,45 €. 

Pyhännän 
yhteisvastuu-

tapahtuman tuotto
oli 948,45 €.

Kesäretki 
Heinävedelle Valamon luostariin 3.–5.8.

Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ja Hailuodon seurakun-
ta järjestävät kesäretken Savonmaalle. Majoitus Vala-
mon luostarissa (2 yötä 2 hh). Tutustumme myös Lintu-
lan nunnaluostariin ja käymme iltaristeilyllä Heinävedel-
lä.  Menomatkalla käymme Iisalmen evakkokeskuksessa 
ja paluumatkalla vierailemme Väärnin pappilassa Lapin-
lahdella. Matkan hinta 210€/ hlö (sisältää matkat, ma-
joitukset, ruokailut, risteilyn ja kaikki vierailut). Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot diakonissalta to 26.2. ja pe 27.2. 
tai ma 16.3. jälkeen p. 040 7430 382. 

16 ry:llä, Erkki Vähäsöyrinki 
ja Juhani Lepistö. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 27.2. klo 19 
ry:llä. Seurat su 1.3. klo 17 ja 
klo 18.30 srk-talossa. Opisto-
myyjäiset pe 6.3. klo 19 ry:llä.

W
ikip
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Naisten
”Välke-kranssi” 

askarteluilta 
maanantaina 9.3. klo 17 

alkaen seurakuntatalossa. 
Malli nähtävillä virastossa ja kuvana 

Marjolla. Tarvikemaksu 10 €. 
Ilmoittautumiset Marjolle

 viimeistään viikolla 9, 
p. 045 6381 973. 

Noin 30 mahtuu mukaan!

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Oulun musiikkijuhlien 
konsertti Hailuodon kirkossa
sunnuntaina 8.3. klo 19, 
palkittu kitarataiteilija 
Ismo Eskelinen soittaa 
uusia tulkintoja kitaralle 
sovittamistaan Johann Sebastian 
Bachin teoksista. 
Liput 18/13 € 
etukäteen kirjastosta tai 
sitten kirkon ovelta. 
Kesto noin 70 min (ei väliaikaa).

M
ari Läh

teen
m

aa
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro pe 27.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron 
aamupala tarjolla ja samal-
la jaos sa kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Ystävärengas pe 27.2. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 

Kalevalainen messu su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, kant-
torina Hanna Korri, juma-
lanpalvelusryhmä: Ala-
temmes.

laitoksiin. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Jussilan porinat ma 2.3. klo 
13. Mukana diakonissa Sinik-
ka Ilmonen. 
Elämäntaparyhmä ma 
2.3. klo 17 miesten 
elämäntapamuu-
tos ryhmän ko-
koontuminen 
Lähetysvintil-
lä. Vetäjänä Ah-
ti Auno, p. 044 
2141 034. 
Aamupuuro pe 6.3. 
klo 9 seurakuntatalol-
la. Euron aamupala tarjolla 
ja samalla jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Muka-

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aamu-
kahvilaa ei ole ma 2.3.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Nuttu-
kerhoa ei ole ma 2.3.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 5.3.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Askeleet pe 27.2. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Versot su 1.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hanna-rukousryhmä ti 3.3. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Kirkkokuoro ke 4.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 4.3. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varttuneet to 5.3. klo 14 Kir-
konkylän srk-kodissa.

Messu su 1.3. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, avustaa Mari Flink, dia-
koni Minna Sorvala, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. Py-
häkoulu saarnan aikana 
monitoimitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole to 5.3. Seurakunta-
piiri to 5.3 klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kastetut: Noel Henrik Gran-
lund, Aava Eliina Korkatti, 
Fanni Matilda Haapalainen, 

Vilja Tuovi Aliisa Moilanen,  
Minea Olivia Heikkala, Aada 
Emilia Mäkelä, Eevi Anneli 
Lappalainen.
Kuollut: Sari Marjut Kären-
lampi 50.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Vuosikokous to 26.2. klo 
18.30 ry:llä. Seurat su 1.3. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Myyjäiset to 26.2. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 1.3. klo 16 
ry:llä.

na diakonissa Marika Kamps.
Partio: To 26.2. klo 18–20.30 
Linnaseikkailu tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille Liisan-
linnassa. 28.2.–4.3. Talvileiri 

Ruoktu XXXII 15 Tai-
valkosken Siiran-

järvellä. 2.–8.3. 
Hiihtolomalla ei 
ole partiokoko-
uksia. 3.3.–31.5. 
Markku Korho-

nen vuorottelu-
vapaalla. Sijaise-

na toimii Vesa-Mat-
ti Mällinen. Tarkemmat 

tiedot toiminnasta löydät  
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 1.3. klo 
14 seurat Limingan kirkos-
sa sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä.

Talvilomaviikolla 
2.–6.3. ei ole päivä- ja perhekerhoja, lapsiparkkia 

eikä varhaisnuorten kerhoja ja kuoroa.

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

26.2.  Markus 1.  Ristintie alkaa (Vesa Äärelä)
5.3.  Markus 7.  Ristintien usko ja elämä 
  (Vesa Äärelä)
12.3.  Markus 11 ja 13.  Ristintiellä Jerusalemissa 
  (Kimmo Helomaa)
19.3.  Markus 14.  Ristintie ja kärsimys 
  (Kimmo Helomaa)
26.3.  Markus 15 ja 16.  Ristintien kuolema ja 
  uusi elämä (Vesa Äärelä)
Markuksen evankeliumissa painottuvat kärsimys, risti 
ja mysteeri. Ristintie ja elämä avautuvat vain Tietä 
kulkemalla. Luennot äänitetään ja ne ovat myöhemmin 
kuunneltavissa Kempeleen seurakunnan nettisivuilta 
www.kempeleenseurakunta.fi

Seurakuntaretki 
Hengen Uudistuksen kesäjuhlille 
31.7.–2.8. Valkeakoskelle
Hinta n. 160–170 euroa (riippuen lähtijämäärästä). 
Hinta sis. bussimatkat ja majoituksen 2 hh/ huoneissa 
Scandic hotelli Rosendahlissa Tampereella. Ruokailut 
omakustanteisesti. Ilmoittautumiset viimeistään 30.6. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautumiset. 
Lisätiedot Sarilta, p. 044 7790 016.

Seurakuntaretki 
4.3. Ouluun. Lähtö klo 8.30 S -Marketilta
Tutustuminen Karjasillan kirkon kirkkotekstiileihin 
(mukana liminkalainen kirkkotekstiilisuunnittelija Toiva-
nen), käynti Ideaparkissa, lounas Lasaretissa ja elokuvissa 
Starissa/ Eila, Ramppe ja likka. Paluu n. klo 16.30. 
Hinta 30 euroa. 
Ilmoittautuminen ke 25.2. mennessä, 
p. 044 7521226 / Sinikka tai p. 046 5403 669 / Piia.

Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
perjantaina 13.3. klo 18 Zeppelinin Rossossa.
Illan aiheena Ristiriidat parisuhteessa. 
Aiheesta alustavat Aino ja Heikki Kaikkonen.
Pizzamaksu 15 euroa/ 
pariskunta,  maksetaan 
paikanpäällä.  Ilmoittau-
tumiset 9.3. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen.

Perjantaipulla-
nisumarkkinat 
perjantaina 27.2. 
klo 14–17 tai niin 
kauan kuin 
myytävää riittää 
S-marketin eteisessä. 

Kastettu: Mikael 
Sebastian Kämäräinen, 
Aatos Elmeri Teppo
Kuollut: Maria Elisabet 
Luukinen 87,
Antti Juhani Salmela 70.

Jaakko Löytty 60 vuotta 
juhlakiertue 2015 
Hyvät sanat – Taivaallinen sävel 
torstaina 26.3. klo 18 
Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 

Lippuja voi tilata 
osoitteista 
www.lippu.fi tai 
www.lippupalvelu.fi. 
Lippujen hinnat: 
peruslippu 17,50 € + 
palvelum. 
lapset, opiskelijat, 
eläkeläiset 
14,50 € + palvelum.
Alle 4-vuotiaille 
ilmainen pääsy.

Vapaaehtoisten 
rukous- ja hartauskoulutus

lauantaina 28.3. klo 10–14 seurakuntatalolla
Sisältää lounaan, vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen ma 23.3. mennessä: 
Marika Kamps p. 044 7521 243 tai 

marika.kamps@evl.fi

Elämänkaari luentosarja 
seurakuntatalolla

ma 23.2. klo 18 tuoreeks terveeks 
Arjen onnenpyörä – hyvinvoinnin ulottuvuudet 
hyvinvointivalmentaja Susanna Mendelin-Sonny
ma 23.3. klo 18 muksuoppi
Lasten kasvatusongelmat,  diakoni Ritva Sassali
su 19.4. klo 17 hetki meille
Lemmenilta ruokailun kera pariskunnille
ma 20.4. klo 12 ikäihmisten hyvinvointi iltapäivä
psykologi, fil.lis. Pirkko Lahti

Tiedustelut: Marika Kamps, p. 044 7521 243.

Ilmoittautuminen parisuhdeiltaan ke 15.4. 
mennessä Ritva Sassali, 
p. 044 7521 277.
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Aamupuuro 
pe 27.2. 

klo 9
seurakunta-

talolla.
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Senioreiden auttamistiimi haussa
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö etsii vapaaehtoisia 
miehiä ja naisia, joilla olisi mahdollista käydä auttamas-
sa tyrnäväläisiä kotona asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitse-
vat ”täsmäapua” johonkin kodin askareeseen.
Tällaisia töitä voisivat olla esim. lamppujen ja palovaroitti-
mien pattereiden vaihdot, taulujen ym. pienten esineiden 
kiinnitys, pienimuotoiset ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset lumenluonnit, 
ruohonleikkuut, siivoukset eikä muuttoavut.
Toiminta on tarkoitus aloittaa tämän kevään aikana.
Jos haluat ilmoittautua tähän auttamisrinkiin, niin 
otapa yhteyttä Salmeen: p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Hartaus to 26.2. klo 13 päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Iltahartaus to 26.2. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 1.3. klo 
11.30 srk-talossa. Lasten ja ai-
kuisten yhteinen sunnuntai-
pyhäkoulu.
Ompeluseurat ma 2.3. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneella 
lähetys- ja diakoniatyön hy-
väksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 3.3. klo 12 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Gideon-
vierailu, Pertti af Hällström, 
Jouni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 3.3. 
klo 13–15 seurakuntatalossa.
Muistisairaiden ryhmä ti 3.3. 
klo 13–15 päiväkeskuksessa.
Hartaus ke 4.3. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 4.3. klo 15 Ranta-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaushetket to 5.3. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien jaka-
minen vähävaraisille maanan-
taisin klo 15–17 (tai niin kau-

Sanajumalanpalvelus su 
1.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kantto-
rina Ossi Kajava.

lupastoripäivystys to 26.2. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. 

Nuortenilta to 26.2. klo 17–
18.30 Päivärinteen 

seurakuntasalissa. 
Talvirippikoulun 
leirijakso 1.–6.3. 
Koortilassa, kon-
firmaatio su 8.3.
Laitasaaren ru-

koushuone: Aa-
murukous ma klo 

6.30. Ompeluseurat 
ma 2.3. klo 18. Seurakun-

tapiiri ti 3.3. klo 12.  
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 26.2. klo 18.30 ompeluseu-
rat Maija-Leena ja Ismo Ylikul-
julla, sekä Päivi ja Asko Kerä-
sellä. Pe 27.2. klo 19 veljesilta 
ry:llä. Su 1.3. klo 12 pyhäkou-

Messu su 1.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski. Mu-
kana Suomen Gideonit ry.

Diakoniatyön päivystys ma 
2.3. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 4.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus to 5.3. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 5.3. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jakoa ja 
puurotarjoilua ei ole 2.3. 
Pömilässä. Seuraavan ker-
ran 9.3.
Seurakuntakerhoa ei tiistai-
na 3.3.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.

Kastettu: Malla Aava 
Seelia Lotvonen
Vihitty: Jaakko Elmeri 
Salmela ja Jennika Emilia 
Kovalainen.

an kuin kasseja riittää) srk-ta-
lon alakerrassa. Kassien sisäl-
tö muodostuu kauppaliikkei-
den lahjoittamista tuotteis-
ta, joissa merkintänä 
viimeinen myynti-
päivä tai parasta 
ennen. Toimin-
taan tarvitaan 
vapaaehtoisia, 
tied. ja ilm. Lee-
na, p. 040 547 
0785 ja Hanna, p. 
040 547 0784. 
Kuorot: Hiihtolomavii-
kolla ei kuoroharjoituksia. 
Lapset ja perheet: Perhe-
pyhäkoulu su 1.3. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Hiihtolomaviikolla ei 
päivä- eikä perhekerhoja. 
Nuoret ja rippikoulut: Kou-

Hiihtoloma-
viikolla ei 

kuoroharjoituksia, 
eikä päivä- tai per-

hekerhoja. 

Kastettu: 
Saimi Amelia Bäckman, 
Leevi Aatos Kumpula, 
Alice Ida Ingrid Lahtinen, 
Lauri Alfred Oskari 
Manninen,
Miika Matias Tihinen.
Kuollut: 
Helmi Sisko Palosaari 84, 
Salli Sohvi Katariina 
Pekkala s. Salmi 84.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 26.2. klo 19 
Niemelällä, Rantakartano 7. 
Seurat su 1.3. klo 16 ry:llä.

Perinteinen 
yhteisvastuu-
hiihto
torstaina 12.3. klo 18 
Murron valaistulla 
ladulla. Kierretään 
omaan tahtiin rei-
lun kilometrin mit-
taista latua tunnin 
ajan. Hiihtäjä hankkii it-
selleen sponsoreita, yksittäisiä henkilöitä 
tai yrityksiä. Sponsori maksaa lupaamansa kierroshin-
nan mukaan tai könttäsumman. Tuotto menee Yhteis-
vastuu-keräykseen. Voit jo nyt alkaa keräämään spon-
soreita itsellesi. Puffetti on Murron koululla. Tule koko 
perheellä hiihtämään ja kannustamaan hiihtäjiä sekä 
nauttimaan puffetin antimista. 

Ruokakassien 
jakaminen vähävaraisille 
maanantaisin klo 15–17 (tai niin kauan kuin kasseja riit-
tää) srk-talon alakerrassa. 
Kassien sisältö muodostuu kauppaliikkeiden lahjoitta-
mista tuotteista, joissa merkintänä viimeinen myynti-
päivä tai parasta ennen.
Toimintaan tarvitaan vapaaehtoisia, tied. ja ilm. 
Leena, p. 040 5470 785 ja Hanna, p. 040 5470 784. 

Murron rauhanyhdistys: 
Myyjäiset to 26.2. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 1.3. klo 16 
ry:llä.

•  klo 14 kahvit 
• klo 14.30 ohjelmaa otsikolla Aasian monet kasvot 
 - kuvia ja kertomuksia Kiinasta ja Kaukasiasta
• klo 17 ruokailu
 - vapaaehtoinen maksu Lumijoen nimikkoläheteille 
  Arvontaa
• klo 18 Messu kirkossa, rovastikunnan seurakuntien 
 lähetysväki palvelee eri tehtävissä. 

TERVETULOA
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 

Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 
tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Voit ilmoittautua myös Anja Hämäläiselle, 
p. 040 5629 131.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Lumijoella  

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla

w
w

w
.flickr.co

m

•  klo 14 kahvit 
• klo 14.30 ohjelmaa otsikolla Aasian monet kasvot 
 - kuvia ja kertomuksia Kiinasta ja Kaukasiasta
• klo 17 ruokailu
 - vapaaehtoinen maksu Lumijoen nimikkoläheteille 
  Arvontaa
• klo 18 Messu kirkossa, rovastikunnan seurakuntien 
 lähetysväki palvelee eri tehtävissä. 

TERVETULOA
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 

Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 
tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Lumijoella  

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla

ISO KIITOS postimerkeistä ja vanhoista rahoista! 
Olet näin tukemassa Suomen Lähetysseuran 
postimerkki- ja rahahuutokauppaa. Tuotot 
käytetään lähetystyön tukemiseen eri puo-
lilla maailmaa. Huom! Jätäthän kaikki ulko-
maiset kuoret ja postikortit kokonaisiksi. 
Tiedustelut Anja Hämäläinen, 
p. 040 562 9131.

lut: Kk-Anttila Myllyniemi, Ko-
rivaara Karjula, Pälli Hyry, Suo-
kylä Hanhisuanto. Klo 17 lau-
lutuokio ja seurat ry:llä. Ti 3.3. 
klo 13 lauluseurakerho Män-

niköllä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 27.2. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Ti 3.3. klo 13 
lauluseurakerho Männiköllä. 
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TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

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

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Monet uskovat, että ihminen on pelkkää ma-
teriaa ja hänen tietoisuutensa vain aivojen 
sähköä ja kemiaa. Totta onkin, että ihminen 
esimerkiksi näkee ja kuulee materiasta ra-

kentuneiden aistien avulla. Hän on ainetta, joka nä-
kee ja kuulee. 

Varsinkin silmä on hämmästyttävä vehje. Se kykenee 
näkemään ympäristön, vaikka on pelkkää ainetta.  

Jos silmä on kehittynyt pelkän sattuman tuloksena, on 
se suuri ihme, suurempi kuin Jumala olisi sen luonut.  So-
kea sattumako loi iiriksen, mykiön, tappi- ja sauvasolut ja 
koko hienon mekanismin?  Eikö ajatus älykkäästä suun-
nittelijasta ole luontevampi kuin sattuma?  

Hämmästyttävintä ihmisessä 
on hänen tietoisuutensa. Kemia 
ja sähkö mahdollistavat ajattelu-
kyvyn, taiteellisen lahjakkuuden, 
puhekyvyn, korkeamman mate-
matiikan ja kosmologian. 

Tässä huikeassa universumissa 
ainakin yksi sen asukkaista, ihmi-
nen, pystyy pohtimaan paikkaan-
sa kaikkeudessa. Hän tutkii, onko 
olemassa rinnakkaisia universu-
meita, onko ulottuvuuksia 11 ja koostuko kaikkeus pää-
asiassa mustasta materiasta.

Mutta se ei ole ihmeistä suurin. Suurin on se, että aja-
tuksemme tuppaavat olemaan matalamielisiä, vaikka 
elämme suuren suuressa ja hienossa maailmankaikkeu-
dessa ja olemme Raamatun mukaan ihme itsekin.

Mieli, joka kykenee sinisiin ajatuksiin, saattaa pohtia, 
onko tuo toinen sievempi kuin minä tai miksi tytöt tyk-
käävät enemmän Ilarista kuin minusta? Ja miksi Ilari te-
kee väitöskirjaa ja minä en?

Olemme ihme, mutta ajattelemme mitättömiä.
Miksi tällainen hirvittävä ristiriita? Selitän kaiken Raa-

matulla. Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti holttin-
sa, turmeltui ja alkoi typerehtiä. Jumala 
loi alun perin ihmisen universumin-
sa arvoiseksi. 

PEKKA HELIN

Suuri 
ihme

Eikö ajatus 
älykkäästä 
suunnittelijasta 
ole luontevampi 
kuin sattuma?  

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
•  Marjo Kumpulainen (Sinappia, RT 19.2.): suomalais-
ten ei tarvitse ruveta muuttamaan tapojaan pakolaisten 
vuoksi. On murheellista, kun maahanmuuttajien puo-
lustaminen tuntuu olevan muotia.

Suomalaislasten ja -vanhusten puolesta tulee puhua 
ensisijaisesti ja valvoa heidän etujaan. Sen jälkeen tule-
vat muut kantasuomalaiset. Ei pakolaisia ole tänne pa-
kotettu muuttamaan. 

Antti Puhakka
Kommentoi!

toimitus@rauhantervehdys.fi 
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”Paaston terveyshyö-
dyt vähäiset” -ar-
tikkelissa (RT 12.2.) 
ravitsemustera-

peutin näkemykset paastosta 
olivat hämmästyttävän vähät-
televiä ja yksipuolisia.  

Ymmärryksen lisäämisek-
si kannattaisi tutustua tutki-
muksiin, joissa kiistattomasti 
osoitetaan, että ruokapaastosta 
voi hyötyä monella tavalla sekä 
henkisesti että terveydellises-
ti, mukaan lukien parantumi-
nen joistakin sairauksista. Toi-
sin kuin artikkelissa väitetään, 
säännöllinen paastoaminen 
myös laihduttaa ja auttaa pitä-
mään painon kurissa. 

Pintapuolinenkin perehty-
minen ihmislajin kehityshisto-
riaan osoittaa, että nykyihmi-
seksi kehittyminen ei ole tapah-
tunut olosuhteissa, joissa suo-
listoon olisi syötetty koko ajan 
ravintoa. Kun kivikauden mies 
sai nuijittua hirven hengiltä, 
syötiin yltäkylläisesti, mutta 
kun hirvi oli syöty, saattoi ku-
lua pitkäkin tovi ennen seuraa-
vaa ateriaa.  

Paasto voi parantaakin

Nykyihmiseksi 
kehittyminen ei 
ole tapahtunut 
olosuhteissa, joissa 
suolistoon olisi 
syötetty koko ajan 
ravintoa.

Evoluutio etenee hitaasti. 
Ruoansulatuselimistömme on 
vielä kivikauden tasolla – ja toi-
mii paremmin, kun pidämme 
taukoja nykyisin tarjolla olevan 
yliprosessoidun, ravintoköyhän 
ja lisäaineilla kyllästetyn ruoan 
syömisessä.  

Eri ihmisille sopivat erilai-
set paastot; asiaan perehtymäl-
lä, kokeilemalla ja omaa intui-
tiota kuuntelemalla löytää itsel-
le sopivan. Toki on niin, että jos 
pelkkä ajatus paastosta aiheut-
taa näppylöitä ja päänsärkyä, 
on syytä unohtaa koko juttu!

VEIKKO ROININEN
Oulu

Sinä päivänä
pitkän pimeän jälkeen valaisten
nousi aurinko sätein juhlistaen
koko hautausmaan lumivalkoisen
saattoväen suruisen, hiljaisen

Sinä päivänä
näytti aurinko taivaansinen
tien sielulle sinne armollisen
avasi ovet, ikkunat vanhukselle
ikilepoon ansaittuun matkanneelle

Sinä päivänä
aurinko kaipaavat kasvot kirkasti
ikävän kipeät kyyneleet kuivasi
ja muistojen aarteisiin johdatti
hymyn lempeän löysi, lohdutti

SIIRI RAUTIO
Oulu

Sinä päivänä
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