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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Toivo säilyy

Kirkkohallitus lähettää seurakuntiin 
ohjeistusta kameravalvonnasta 

vielä tällä viikolla

Palo herätti 
päivittämään 

Kirkkohallitus lähettää seu-
rakuntiin tietoa kamera-
valvontajärjestelmistä vie-
lä tällä viikolla. 

– Seurakuntia on infottu asi-
asta jo muutama vuosi sitten, 
kun kilpailutimme kameraval-
vontajärjestelmät. Tällä viikol-
la seurakuntiin lähtee uudelleen 
tietoa järjestelmistä, jotka välit-
tävät reaaliaikaista kuvaa pelas-
tuskeskukseen ympäri vuoro-
kauden, sanoo yliarkkitehti Ant-
ti Pihkala.

Kirkkohallituksen myöntä-
mää rakennusavustusta voi saa-
da myös kameravalvonnan hank-
kimisen.

Palo vei ajatukset
vuoteen 1974
Seurakunnille Ylivieskan kir-
kon palo on varmasti tietynlai-
nen pysähdyspiste katsoa, miten 
arvokiinteistön suojaus on omas-
sa seurakunnassa järjestetty, ar-

vioi Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg.

Limingassa kirkkoneuvosto 
käsitteli muun muassa kirkon ny-
kyistä vakuutusturvaa viime vii-
kolla.

Tieto Ylivieskan kirkon sytty-
misestä vei kirkkoherran ajatuk-
set välittömästi vuoteen 1974, jol-
loin Tornbergin kotikirkko Pyhä-
joella paloi maan tasalle. 

– Seurasin silloin läheltä seu-
rakuntalaisten menetyksen tus-
kaa ja myös sitä, kuinka raskaana 
silloinen kirkkoherra Aaro Lei-
pälä koki asian.

Ylivieskassa kirkko paloi maan 
tasalle tunnissa. Pyhäjoella sala-
man sytyttämä palo pysyi pitkän 
aikaa pienenä, ja kirkkoherra ehti 
hakea kirkosta muun muassa alt-
taritaulun sillä välin kun kattoa 
yritettiin sammuttaa. 

– Paloautoista ei ylletty ruu-
taamaan vettä katolle saakka ja 
kun palomiehet kiipesivät katol-

le, auto ei jaksanut pumpata vettä 
ylös letkuihin, Tornberg muistaa.

Limingassa kirkon ympäris-
tö on saanut olla rauhassa vuo-
sikausia. 

– Kyllä meilläkin kameraval-
vonta on ollut pohdinnassa kir-
kon luona tapahtuvan mopo- ja 
autorallin vuoksi. Tällaiset tapa-
ukset kuin Ylivieskassa vauhdit-
tavat ajatusta valvontalaitteiston 
hankkimisesta.

Ukkonen pelottaa
Siikalatvalla
Ukkosesta alkunsa saava tulipalo 
on suurempi riski kuin tuhopolt-
to, arvioi Siikalatvan talouspääl-
likkö Tarmo Myllykoski. 

– Tulipalon mahdollisuus mie-
tityttää joka kesä, kun laitteet ra-
julla ukkospuuskalla hälyttävät 
herkästi.

Siikalatvan seurakunnalla on 
huolehdittavanaan peräti viisi 
kirkkoa. 

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Isisin terrori-isku Brysselissä ja talebanien Pa-

kistanin Lahoressa. Molemmissa kymmenit-

täin kuolonuhreja. Ylivieskan kirkon tuhopolt-

to täällä kotimaassa. Uutisissa riitti pääsiäisen ai-

kaan surullista kerrottavaa.

Elämän arvaamattomuus iski rajusti vasten 

kasvoja. Eikä kysymys ollut onnettomuuksista 

tai luonnonmullistuksista. Nehän olisivat olleet 

jollain tavalla jopa käsitettävissä. Nyt ihminen 

itse teki tietoisesti toisille pahaa, paljon pahaa.

Tällainen nostaa ihmismielessä pintaan surua, 

turvattomuuden ja voimattomuuden tunteita, 

monenlaisia pelkoja, jopa vihan ja kostonkin 

ajatuksia. Niitä jaetaan toisten kanssa. Niitä 

käsitellään myös julkisuudessa.

Mielipiteiden ilmaisuvapaus on 

perusoikeuksiamme. Se 

ei merkitse kuitenkaan 

rajatonta vapautta, vaan 

jokaisella on vastuu omasta 

käyttäytymisestään.  

Hyviin tapoihin kuuluu 

kyky keskustella sivistyneesti. Myös eri tavalla 

ajattelevien ihmisarvoa tulee kunnioittaa.

Ihmisten erilaisuus ei ole uhka. Siitä tulee 

uhka vain silloin, kun ihmisryhmien välille 

synnytetään tietoisesti vastakkainasetteluja ja 

lietsotaan vihaa. 

Suomalaisen sananlaskun kansanviisaus 

väittää: Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. 

Tämä piti paikkansa pääsiäisen ajan surullisissa 

tapahtumissa.

Ylivieskassa kotikirkon palo synnytti 

suoranaisen kansanliikkeen. Raunioiden 

vielä savutessa alkoi keskustelu uuden kirkon 

rakentamisesta. Talkoolaisiksi halukkaita 

ilmoittautui.

Kirkkovaltuusto on jo tehnyt rakentamisesta 

periaatepäätöksen. Tuhkaan on kylvetty siemen 

uuden kasvun toivossa.

Kristinusko on toivon uskonto. 

Ihmisen pahuus saa aikaan 

maailmassa tuhoa, mutta 

Kristus on voittanut 

pahan vallan. Siinä on 

toivomme.

HANNU OJALEHTO

Kristinusko 
on toivon 
uskonto
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Kirkkosaliin mahtuu 
240 ihmistä, joten se on 
juuri sopivan kokoinen, 
ei suuren suuri, muttei 
liian pienikään.

Kotikirkko löytyi Tuirasta

Kolumni

Lankalauantain tapahtu-
mat Ylivieskassa saivat 
miettimään omaa suhdet-
tani kirkkoon rakennuk-

sena. Mikä on minun kotikirk-
koni? Kuinka suuri menetys 
olisi kotikirkon tuhoutuminen?

Lapsuuden kotikunnas-
sa on kolme kirkkoa: vanha 
ja iso kirkko sekä 1970-luvul-
la rakennettu seurakuntatalo. 
Valtaosa pienen lappilaisseu-
rakunnan tilaisuuksista pide-
tään seurakuntakeskuksessa, 
joka on olemukseltaan mar-
moripintainen laatikko, luo-
taantyöntävän kalsea.

En ole koskaan tuntenut olo-

ani kotoisaksi seurakuntakes-
kuksessa.

Vanhaa kirkkoa käytetään vä-
hän ja etupäässä kesäisin. Kome-
an ison kirkon käyttöä säätelevät 
isot lämmityskustannukset. 

Tähänastisen elämäni aikana 
olen asunut viidellä paikkakun-
nalla. Lapin kaupunkien kirkot 
eivät ole sykähdyttäneet, vaikka 
Kemin komea kirkko remontoi-
tiinkin kaupungissa asuessani.

Kymmenen vuoden Oulus-
sa asumisen jälkeen löysin koti-
kirkkoni Tuirasta. Lääninarkki-
tehti Harald Andersinin suun-
nittelema rakennus on kansal-
lisromanttisen viehättävä.

Valkoiseksi maalatut hirsi-
seinät, tumma puukatto, puna-
tiiliset pylväät ja Paavo Leino-
sen lasimaalaukset tekevät kir-
kosta kodikkaan. Kirkkosaliin 
mahtuu 240 ihmistä, joten se 
on juuri sopivan kokoinen, ei 
suuren suuri, muttei liian pien-
ikään.

Kirkkosalin katosta roikku-

vassa votiivilaiva Toivossa yh-
distyvät Oulun merellinen his-
toria ja kristillinen ajatus vael-
luksesta kohti ikuisuutta. Alku-
peräinen Toivo-laiva oli suurin 
Oulussa rakennettu purjelaiva.

Tuiran kirkko on alun perin 
rakennettu rukoushuoneeksi 
vuonna 1916. Kirkoksi se vihit-
tiin vuonna 1966. Laajennusosa 
valmistui 1967 ja nykyisen muo-
tonsa se sai 1992, kun kirkko-
salia palautettiin alkuperäiseen 
asuunsa.

Tuiran kirkko ei ole luotaan-
työntävän suuri ja komea, vaan 
se on puoleensavetävän pieni ja 
kaunis. Juuri sopiva minulle.

maksaisi noin 20 000 euroa kirk-
koa kohti eli olisi meillä 100 000 
euron kustannus. 

Suuressa osassa Suomen kirk-
koja on käytössä kuivaputki-
sprinklerijärjestelmä, johon pe-
lastuslaitos pumppaa vettä palon 
sytyttyä.

– Muunlaista sammutusjärjes-
telmää ei voi oikein ajatellakaan 
tiloissa, joissa on jäätymisen vaa-
ra, Myllykoski sanoo.

Ylivieskassa palokunta ei ko-
van kuumuuden ja räjähdysmäi-
sesti levinneen palon vuoksi pääs-
syt kiinnittämään paloletkuja 

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto on yksimielisesti päättänyt, että seurakunta alkaa valmistella uuden kirkon rakentamista 26. 3. palaneen kirkon tilalle. Seurakunta selvittää parhaillaan mahdollisuudet keräystilin 
avaamiseen, sillä moni taho on ilmaissut halunsa olla mukana lahjoituksin.

– Meillä on palo- ja murtosuo-
jaus sekä täysarvovakuutus. Ny-
kyinen suojauksen taso on riit-
tävä. 

– Kameravalvontaa meillä ei 
ole. Järjestelmän rakentaminen 

kirkon ulkopuolella sijainneisiin 
liittimiin. 

Kirkon tuhoamista voi verra-
ta terroritekoon: sellainen voi sat-
tua missä vain, sanoo rakennut-
tajainsinööri Matti Suutari Ou-
lun seurakuntien kiinteistöpal-
veluista.

Kirkkopaloja ja ilkivaltaa vas-
taan kirkkoihin on asennettu 
monenlaisia hälytysjärjestelmiä:

– Kaikissa Oulun kirkoissa on 
automaattinen paloilmoitinjär-
jestelmä, murtohälytysjärjestel-
mä sekä kameravalvonta, Suuta-
ri listaa.

Kaikissa Oulun kirkoissa 
on automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä, 
murtohälytysjärjestelmä 
sekä kameravalvonta.

Matti Suutari

MIRJA RINTALA
oululainen toimittaja 

Osassa kirkoista on lisäksi au-
tomaattinen palonsammutusjär-
jestelmä, joka ottaa sammutusve-
den suoraa vesijohtoverkostosta.

Kirkkorakennus viestii 
turvaa ja tuonpuoleista
– Itsellä – ja uskoakseni monel-
la muullakin muhoslaisella – käy 
välillä mielessä, että saahan mei-
dän yli 380 vuotta vanha pyhäk-
kömme jatkossakin seistä joki-
töyräällä, sanoo Muhoksen kirk-
koherra Jouni Heikkinen. 

Muhoksen arvorakennus on 
kirkkoherran mukaan suojattu 

Kirkkohallituksen suositusten 
mukaisesti.  

Heikkisen mukaan kirkon me-
netys koskettaa ihmisiä, koska 
kirkko on paljon enemmän kuin 
rakennus: 

– Olemassaolollaan se tuo 
paikkakuntalaisten elämään tiet-
tyä turvallisuutta. Kirkko ei ole 
vain ajallinen kulttuurirakennus, 
vaan kirkkorakennuksen kautta 
myös tuonpuoleinen ja ylösnou-
semuksen sanoma ovat ihmisil-
le läsnä.

MINNA KOLISTAJA

Kot imaa /  O l l i  S e p p ä lä

Y l i v i e skan s e u ra ku n t a  /  J u s s i  L e p p ä lä
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Joulukuussa eläkkeelle jäävän 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherran, tuo-
miorovasti Matti Pikkarai-

sen seuraaja valitaan todennä-
köisesti välittömällä vaalilla, eli 
perinteisellä kansanvaalilla. Täl-
löin äänioikeus on kaikilla Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
jäsenillä.

Tällaiseen esitykseen päätyi 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntaneuvosto käsitel-
lessään asiaa edellisessä kokouk-
sessaan. 

Asiasta äänestettiin, sillä osa 
luottamushenkilöistä olisi ha-
lunnut järjestää vaalin välillisenä 
vaalina. Silloin äänioikeus olisi 
ollut vain 14:lla seurakuntaneu-
voston jäsenellä. Ehdotus kuiten-
kin hävisi äänin 8–6.

Kirkkoherranvaalin vaalitapa 

Muut mediat

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA Kalle 
Luhtasela kopauttaa keskustelun päättyneeksi 
ja sanoo: ”Päätetään rakentaa uusi kirkko. 
Näin kääntyy Ylivieskan seurakunnassa uusi 
lehti. Kolmannen kirkon aika alkaa.” 
Entä epäilty tuhopolttaja? Tässä kokouksessa 
tuntuisi riittävän ymmärrystä myös hänelle. 
Valtuutettu Marja Himangan puheenvuoro 
on hyvin kaunis.  ”Kirkkoneuvoston 
ensimmäisessä kokouksessa kirkkoherra 
toivoi voimia myös epäillylle ja hänen 
perheelleen (---) Näinä aikoina, kun 
uskonnot saavat paljon kritiikkiä, niin 
tässä on se vahvuus. Että jaksetaan sitä 
vihollistakin siunata. Se ei tule ihmisestä. 
Siinä on jotakin taivaallista.”

Helsingin Sanomat 3.4.

Tuomiorovastin vaalista  tiukka äänestys
on ollut mahdollista valita vuo-
desta 2014 lähtien. Etelä-Suomes-
sa on valittu jo useita kirkkoher-
roja välillisillä vaaleilla. Oulun 
hiippakunnan seurakunnissa on 
toistaiseksi aina päädytty perin-
teiseen kansanvaaliin.

Molempien näkemysten
perusteluna demokratia
Välillisen vaalitavan puolesta 
seurakuntaneuvostossa äänesti 
muun muassa Jarmo Husso. Hä-
nen näkemyksensä mukaan vä-
lillinen vaali olisi demokraatti-
sempi.  

– Välillisessä vaalissa me luot-
tamushenkilöt olisimme nähneet 
ja kuulleet useampaa ehdokasta 
ja saaneet päättää heistä itse. Nyt 
tuomiokapituli valikoi äänestäjil-
le kolme ehdokasta valmiiksi.

Husso uskoo, että vaali olisi to-

teutettu välillisenä vaalina nope-
ammin, tehokkaammin ja edul-
lisemmin.

Husson mukaan erilaiset nä-
kemykset ja herätysliikkeet ovat 
edustettuina seurakuntaneuvos-
tossa, aivan kuten seurakuntalai-
sissakin. 

Äänestysvilkkauden hän ei us-
ko juurikaan nousevan aiemmis-

Keskinäinen   kunnioitus tärkeää
 Oulun poliisin mukaan kirkko ei      asetu lain yläpuolelle turvapaikka-asiassa

Poliisilla ja seurakunnalla ei 
ole minkäänlaista vastak-
kainasettelua Oulussa. Tä-
tä korostaa ulkomaalais-

asioita hoitava rikosylikonstaa-
peli Jouko Autio Oulun poliisi-
laitokselta.

Aution kommentti liittyy 
hämmennykseen, joka syntyi 
pääsiäisenä arkkipiispa Kari Mä-
kisen lausunnoista. Mäkinen to-
tesi 26. maaliskuuta MTV Uutis-
extran haastattelussa, että kirkko 
on valmistautunut kielteisen pää-
töksen saaneiden turvapaikanha-
kijoiden suojelemiseen.  Lausunto 
aiheutti kommentointia etenkin 
sosiaalisessa mediassa: arkkipiis-

pan ilmaisusta todettiin syntyvän 
mielikuva lain rajamailla olevasta 
kirkollisesta toiminnasta.

Autio harmittelee sitä, että 
Mäkisen sanomisesta syntyi joil-
lekuille vaikutelma kirkosta, joka 
asettuu lain yläpuolelle ja virka-
valtaa vastaan.

– Minä en lukenut arkkipiis-
pan kommenttia näin dramaat-
tisesti, sillä tunnen pitkän koke-
muksen perusteella kirkon ta-
van auttaa turvapaikanhakijoita. 
Suuri yleisö ei ehkä sitä tiedä.

Seurakunta on myös 
suojellut muutamia 
henkilöitä. Oulun 
poliisi tietää tämän, 
sillä vuorovaikutus 
seurakunnan kanssa 
on avointa. 

Jouko Autio

Seurakuntalaisilla on 
mahdollisuus äänestää 
seurakuntavaaleissa. 
Jos jotkut eivät 
aktivoidu silloin, miksi 
he äänestäisivät nyt?

Jarmo Husso

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S anna K r o o k ,  w w w. r e f u g e e s we l l co m e .c a

Suomessa kirkkoturvatoiminta on ollut verrattain pienimuotoista. 
Toiminnan lähtökohtana on se, että kaikki seurakunnat auttavat 
avuntarpeessa olevia riippumatta heidän statuksestaan Suomessa. 
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Jaana Pulkkinen on toiminut messuavustajana muutamia vuosia.

Ihmisiä

Apuna laulaen tai tiskaten

Messuavustajina toimivat seurakuntalaiset ovat yhä 
tärkeämpi osa jumalanpalveluselämää. 

Yksi Tuiran seurakunnan messuavustajista on 
Jaana Pulkkinen. Hänellä yhteistyö seurakunnan 

kanssa alkoi musiikin kautta.
– Olemme mieheni Jorman kanssa esiintyneet kirkossa ja 

pitäneet joitain konserttejakin, Pulkkinen kertoo. 
Kun joku sitten kerran pyysi Jaana Pulkkista lukemaan 

myös päivän tekstiä, ”siitä se lähti”. 
Ihmisten edessä puhuminen on Pulkkiselle luontevaa, 

mutta hän tietää, että kaikille se ei sitä ole. Siksi onkin hie-
noa, että avustajille on tarjolla monenlaisia tehtäviä. 

– Jos ei halua olla äänessä, voi jakaa vaikka virsikirjoja tai 
tiskata astioita. Jokaiselle löytyy itselle sopiva tehtävä.

Kirkon keittiötilat ovat tulleet tutuksi myös Pulkkiselle.
– Olen keitellyt kahveja ja joskus olen tiskannut messun jäl-

keen suntion kanssa ehtoollismaljoja, hän naurahtaa.
Pulkkisen mielestä mukavaa on sekin, kun oppii tunte-

maan pappeja, kanttoreita ja suntioita. Kirkosta löytyy silloin 
aina jotkut tutut kasvot. 

– Kun itsellä on jokin tehtävä, tulee lähdettyä helpommin 
messuun, Pulkkinen pohtii.

Tuttujaan hän ei ole messuavustajaksi värvännyt. 
– Avustamisen pitää lähteä itsestä, koska se on kuitenkin 

vapaaehtoistyötä.
Pulkkinen uskoo, että monelta löytyisi intoa tehdä jotain. 
– Ihmiset ovat usein vähän arkoja kysymään, koska ei halu-

ta tuppautua. Nyt ihmisiä kutsutaan mukaan, hän kannustaa. 

ELSI SALOVAARA

Kaikkia jumalanpalveluksen kehittämisestä ja messuavustajana 
toimimisesta kiinnostuneita kutsutaan sunnuntaina 10.4. kello 10 
Tuiran kirkon messuun. Katso ilmoitus s. 15. 

On vähän pelottavaa, jos henki-
nen pahoinvointi ja väkivalta li-
sääntyvät. Vanhemmat ihmiset 
pelkäävät jo nytkin liikkua ilta-
sella. 

Onko se sitten vihaa vai mie-
lenhäiriö vai mitä, että pitää tu-
hota ja polttaa. Hirveältä kuulos-
taa kirkon polttaminen joka ta-
pauksessa.

Katri Juntunen
Kiiminki

On heikentynyt. Jos ihmisen hä-
tää ei huomata ajoissa, voi seu-
rauksena olla peruuttamattomia 
juttuja, kuten nyt Ylivieskassa. 

Moni löytää apua netistä, ter-
veyskeskukseen voi mennä. Lä-
hipiirilläkin on vastuunsa ohja-
ta apua saamaan. ”Toisten asioi-
hin ei saa puuttua” on toisinaan 
huono ohje.

Irja ja Aimo Kallunki
Oulu

Uutisten perusteella voi sanoa, 
että suomalaisten henkinen hy-
vinvointi on huonontunut. Var-
maan resurssit on niin huonot? 

Jokainen on velvollinen autta-
maan tilanteessa, jossa huomaa, et-
tä joku tarvitsisi apua ja ohjausta 
hoitoon. Mutta se voi olla hanka-
laa, varomme toisten loukkaamista.

Sirkka Taskinen
Oulu

Tuomiorovastin vaalista  tiukka äänestys

A
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ta kerroista, vaikka kuinka oli-
si ”hypetystä ja humppaa” vaa-
lien ympärillä.

– Seurakuntalaisilla on 
mahdollisuus äänestää seura-
kuntavaaleissa. Jos jotkut eivät 
aktivoidu silloin, miksi he ää-
nestäisivät nyt?

Välitöntä vaalitapaa seura-
kuntaneuvostossa kannatta-
nut Marjo Kemppainen on eri 
mieltä.

– Viime vaaleissa moni tut-
tavistani, jotka eivät osallistu 
seurakunnan toimintaan ko-
vin paljoa, kävi äänestämässä.  

Kemppaisen mukaan seu-
rakuntalaisia on ehdottomas-
ti kuultava. Hän koki vastak-
kaisen ehdotuksen melkeinpä 
loukkauksena.

– Toki edustan äänestäjiäni, 
mutta nyt tein luottamushen-

kilönä sen päätöksen, että an-
nan seurakuntalaisille mahdol-
lisuuden äänestää.

Vastakkaisista näkemyksis-
tä huolimatta sekä Husso että 
Kemppainen kiittelevät koko-
uksen asiallista ja keskustele-
vaa ilmapiiriä.

– Mitään ei jäänyt hampaan-
koloon, vaikka toivon, että olisi 
rohkeasti kokeiltu uudistumis-
ta, Husso vakuuttaa.

Vaalitavasta päättää lopulli-
sesti piispa Samuel Salmen joh-
dolla kokoontuva Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituli. Sa-
malla se asettaa avoimeksi piis-
pan varahenkilönäkin toimi-
van tuomiorovastin viran. 

Tuomiokapituli kokoontuu 
seuraavan kerran 7. huhtikuuta.  

ELSI SALOVAARA

Gallup
Mikä on tuntumasi: onko suomalaisten henkinen hyvinvointi 
heikentynyt? Osaavatko ihmiset hakea apua kriiseihin?  

TEKSTI JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA

Keskinäinen   kunnioitus tärkeää
 Oulun poliisin mukaan kirkko ei      asetu lain yläpuolelle turvapaikka-asiassa

Piilotus on pikemminkin
kokemus kuin faktaa
Jouko Aution kokemus on, ettei 
kirkko ainakaan Oulussa ole sa-
nan varsinaisessa merkityksessä 
piilottanut kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneita turvapai-
kanhakijoita.

– Yksittäiset turvapaikanhaki-
jat ovat kääntyneet suojelun saa-
miseksi seurakunnan puoleen jo 
vuosien ajan, mutta kyse ei ole ol-
lut missään vaiheessa laajasta toi-
minnasta. 

– Seurakunta on myös suojel-
lut muutamia henkilöitä. Oulun 
poliisi tietää tämän, sillä vuoro-
vaikutus seurakunnan kanssa on 
avointa. 

Aution mukaan sana piilotus 
viittaa pikemminkin turvapai-
kanhakijan henkilökohtaiseen 
kokemukseen kuin konkreetti-
seen piilopaikkaan.

– Piilottaminen on mielestäni 
ennen muuta käännytetyn tur-
vapaikanhakijan tunne ja koke-
mus siitä, että kirkko pitää hänes-
tä huolta ja että hän on turvassa. 

Kirkko toimii oman 
uskonsa mukaisesti
Autio ei lähde kritisoimaan seu-
rakuntia siitä, että ne ovat tarjon-
neet suojaa yksittäisille kielteisen 
päätöksen saaneille turvapaikan-
hakijoille. 

– Kirkolla on oma näkemyk-
sensä ihmisten auttamisesta. 
Ymmärrän, että seurakunnissa 
ei voida arvottaa ihmisten avun-
pyyntöjä siten, että joitakuita tu-
ettaisiin ja toisia ei. Jos turva-
paikanhakija pyytää apua, voiko 

kirkko tehdä muuta kuin selvittää 
pyynnön taustan?

– Arvostan sitä, että kirkko on 
uskollinen omalle näkemyksel-
leen. Kokemukseni on, että vas-
tavuoroisesti kirkko kunnioittaa 
poliisin työtä.

Hetken rauhoittuminen
on inhimillistä
Aution mielestä suojan antami-
nen karkotuspäätöksen saaneel-
le turvapaikanhakijalle on jois-
sakin tapauksissa perin inhimil-
linen ratkaisu. Hän tietää tapauk-
sia, joissa kirkko on voinut tukea 
turvapaikanhakijaa tavalla, joka 
on helpottanut henkilön paluuta 
kotimaahan. 

Kirkon suojan Autio näkeekin 
ennen muuta turvapaikanhakijan 

henkisenä tukemisena, jotta pa-
luu lähtömaahan onnistuisi. Kir-
kon suojassa voidaan myös kerra-
ta kaikessa rauhassa, onko kaik-
ki asianhaarat otettu turvapaik-
kaprosessissa huomioon. 

– Tällainen auttaminen ei ole 
mielestäni ongelma. Ongelma 
syntyy, jos kirkossa ei kunnioi-
teta yhteiskunnan oikeusasteissa 
laillisin perustein tehtyä käänny-
tyspäätöstä. 

Herkkäuskoinen apu
ei ole kirkon toimintaa 
Autio ei näe, että erityisesti kirk-
ko tarjoaisi turvapaikanhakijoil-
le apua naiivein perustein. 

– Yksittäisillä ihmisillä saat-
taa olla epäammatillista autta-
misenhalua mutta tämä ei lii-
ty erityisesti kirkkoon. Sellaista 
näkee joskus yhtä lailla muualla, 
esimerkiksi järjestöissä toimivien 
kansalaisten parissa.

Aution mukaan onkin tärke-
ää huolehtia siitä, että auttamis-
työssä auttajan henkilökohtainen 
myötätunto ei mene yli ammatil-
lisuuden.

– Tässä pitää olla skarppina, 
myös kirkossa, hän huomauttaa. 

Viime vuonna päivitetyissä 
Kirkko turvapaikkana -oppaas-
sa todetaan, että seurakunta tai 
luostari ei oma-aloitteisesti ha-
keudu kirkkoturvatilanteisiin. 
Oululaispoliisi pitää tätä näke-
mystä tähdellisenä.

– Jos kirkon suojaa mainostet-
taisiin, se ei olisi minusta yksin-
kertainen asia. 

RIITTA HIRVONEN

Kirkko ei ole ollut minun työni 
vastustaja. Kaksi yhteiskunnan 
tukipilaria ei voi kääntyä toisiaan 
vastaan, poliisi Jouko Autio toteaa.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Helatorstaina 
pääsee vihille 
tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkossa järjes-
tetään vihkihetki helatorstai-
na 5.5. kello 15–17. Vihkihet-
keen ei ilmoittauduta etukä-
teen, vaan parit vihitään saa-
pumisjärjestyksessä. 

Mukaan tarvitaan esteet-
tömyystodistus, joka on han-
kittu viimeistään seitsemän 
vuorokautta ennen vihkimis-
tä jommankumman vihittä-
vän kotiseurakunnan kirkko-
herranvirastosta. 

Vihkipari voi kutsua kirk-
koon läheisiään todistamaan 
vihkihetkeä, mutta tarvittavat 
kaksi todistajaa löytyvät myös 
seurakunnan puolesta. 

Vihkimisen jälkeen on tar-
jolla hääkakkua ja kahvit hää-
parille sekä kahdelle todista-
jalle tuomiokirkon kryptassa. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit 
ovat maksuttomia.

Miehen ääni
kuuluu 
Hailuodossa
Näyttämöteos Häpeän miehet 
esitetään lauantaina 9. huhti-
kuuta kello 20 Hailuodon kir-
kossa. Anne-Maria Haapalan 
näytelmä kertoo seitsemäs-
tä yksinäisestä miehestä, jotka 
saavat omissa hautajaisissaan 
puheenvuoron. Tarinat kuul-
laan miesten itsensä kertomi-
na kirkon saarnastuolista ikään 
kuin muistopuheina.

Esityksen teemoja ovat yk-
sinäisyys, puhumattomuus, 
syyllisyys ja häpeä. Näytelmän 
kertojina ovat muun muassa 
työtön, leski, homoseksuaali ja 
sotainvalidi. 

Esityksen taustalla on aja-
tus siitä, että suomalaisessa 
kulttuurissa miehekäs mies 
hallitsee tunteensa, ja hä-
nen on oltava kaikin keinoin 
vahva, vaikka mieli käsittelee 
koet tua elämää. 

Rakkaus roihuaa
parisuhde-
blogeissa
Osana Suomen ev.lut. kirkon 
parisuhdetyötä on aloitettu 
blogi www.rakkaudenroihu.fi.

Nettiosoitteessa kiinnosta-
va joukko kirjoittajia tuo esil-
le omia ajatuksiaan ja koke-
muksiaan parisuhteesta ja sen 
puutteesta monista eri näkö-
kulmista. 

Osa kirjoittajista tekee työk-
seen perheneuvontaa, paritera-
piaa tai parisuhdekursseja. 

Blogi on osa kirkon Pari-
suhteen palikat -verkkosivu-
ja (www.parisuhteenpalikat.fi). 
Sivustolla  teemoina ovat muun 
muassa sitoutuminen, seksuaa-
lisuus, tunteet, luottamus ja an-
teeksianto.

Ruoka tuo ihmiset yhteen 
 Aamupuuroakatemiassa jaetaan aamiaista ja elämänkokemuksia

Haukiputaan seurakun-
nassa viikoittainen aa-
mupuurojakelu muuttui 
vuoden alussa Aamu-

puuroakatemiaksi. 
Aamiaisen lisäksi on tarjolla 

mahdollisuus keskustella elämän 
eri aihealueista. 

Puurotarjoilusta huolehtivat 
Putaan Martat ja päivän aiheeseen 
johdattelevat vaihtuvat alustajat.

– Ruoka tuo ihmiset yhteen. 
Toivomme ihmisten jakavan 
omia elämänkokemuksiaan, elä-
mänviisauksiaan sekä selviyty-
miskeinojaan elämässä, luonneh-
tii Haukiputaan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Johanna Ke-
rola. 

Aamupuuroakatemiaan ovat 
kaikki tervetulleita.

Ylijäämäruoan jakelu 
vaihtui keskusteluun
Alun perin aamupuurotoimin-
ta aloitettiin vuosi sitten tammi-
kuussa. Ajatuksena oli tarjota toi-
mintaa kaikille, joilla on mahdol-
lisuus kokoontua maanantai-aa-
muisin puuron ääressä. 

– Alkuun osallistujia oli kym-
menkunta, mutta myöhemmin 
osallistujia on ollut toisinaan jo-
pa viisikymmentä, Kerola kertoo.

Aamupuuron yhteydessä jaet-
tiin kauppojen ylijäämäruokaa. 

Seurakunnassa heräsi kuiten-
kin huoli, ettei ruoka-apu tavoita 
sitä eniten tarvitsevia. Siksi ylijää-
märuoan jakamisesta luovuttiin 
tämän vuoden alussa. 

– Tällä hetkellä Haukiputaan 
seurakunnan diakoniatyö kar-
toittaa asiakkaistaan kotitalou-
det, jotka tarvitsevat ruoka-apua. 
Näin ylimääräruokaa saavat myös 
ne, jotka eivät pääse hakemaan si-
tä jakeluaikoina. 

Ku va t :  M e r ja  L i i ka n e n

Köyhyys voi olla myös 
yksinäisyyttä ja 
kontaktien puutetta.

Johanna Kerola

Aiheita parisuhteesta 
itsetuntoon 
Ylijäämäruoan jakelun loputtua 
aamupuurolla panostetaan kes-
kusteluun. 

– Köyhyys voi olla myös yksi-
näisyyttä ja kontaktien puutetta, 
jolloin ihminen kaipaa elämäl-
leen sisältöä. Aamupuuroakate-
miassa tämä kaikki on pyritty ot-
tamaan huomioon, Johanna Ke-
rola pohtii.

Osallistujat voivat toivoa kes-
kustelujen aiheita. Alkuvuonna 
keskusteluja on käyty muun mu-
assa itsetunnosta ja myönteisestä 

ajattelusta sekä vapaaehtoistyös-
tä. Keväällä osallistujien kanssa 
on tarkoitus puhua vielä ainakin 

ensiavusta, mielenterveydestä se-
kä isovanhemmuudesta. 

Kevätkauden päättää yhteinen 
retki Kiimingissä sijaitsevaan lei-
rikeskus Suvelaan. 

Alusta asti aamupuuron tarjoi-
lut ovat olleet paikallisten mart-
tojen käsissä. Martat myös osal-
listuvat Aamupuuroakatemian 
suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Syksyllä martat vetivät aamu-
puurolle osallistuville ruokakurs-
sin, josta tullut palaute oli positii-
vista. Tarkoitus on myös jatkossa 
toteuttaa samanlaista toimintaa. 

PÄIVI KLASILA, KAISA LEHTINIEMI,
MERJA LIIKANEN, SENNI SAVOLAINEN 

Kirjoittajat ovat Oulun Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Lisätietoja seurakuntien tarjoamista 
aamupaloista ja ruokailuista löytyy 
sivuilta 10–19. 

Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola alusti 
keskustelua parisuhteesta Parisuhteen 
palikoiden avulla. Keltainen palikka 
kuvastaa tunteita.

Putaan Marttojen Anni Jämsä, Suoma Latvalehto, Raija Seppänen ja Kerttu Holma-Koskela olivat puuronkeittovuorossa. Martat ovat olleet mukana aamupuurotoiminnassa 
Haukiputaalla alusta alkaen.

Maaliskuun alusta lähtien Oulunsalon 
seurakunnan Pysäkillä on keitetty tiis-
taiaamuisin iso kattilallinen puuroa. 
Ensimmäinen kuukausi on osoittanut, 

että Diakonian aamupuurolle on selkeä tarve.  
– Ajattelimme alkuun, että olisi hienoa, jos sai-

simme muutamia kävijöitä. Ensimmäisten ker-
tojen jälkeen kävijämäärä sitten pompsahti, Ou-
lunsalon seurakunnan diakonissa Riitta Markus-
Wikstedt kertoo.

Kävijöitä on ollut parhaimmillaan yli kaksi-
kymmentä. Suurin osa on yksineläviä pienituloi-
sia miehiä, mutta naisten määrä on lisääntynyt ko-
ko ajan. 

– Yksinäisyys on ihan yhtä hyvä syy tulla puu-
rolle kuin taloudellinen puute, Markus-Wikstedt 
painottaa.  

Monet kävijät tulevat tapaamaan tuttuja puu-
ron ja tuoreiden sämpylöiden äärelle. Koska keitti-
öön on saatu avuksi vapaaehtoisia, molemmat dia-
konissat ehtivät olla juttuseurana. 

– Moni syöjistä on sellainen, joka ei muutoin 
seurakunnan tilaisuuksissa käy, joten on hyvä tul-
la tutuksi.

Diakonian aamupuuro on tarjolla Pysäkillä 
(Kauppiaantie 5) tiistaisin kello 9–10. Oulunsa-
lossa tarjotaan lisäksi Toimitalossa kokoontuvan 
seurakuntakerhon yhteydessä kerran kuussa arki-
lounas, jonne tervetulleita ovat muutkin kuin ker-
holaiset. Hinta on 6 euroa, johon sisältyy ruoka, 
jälkiruoka, kahvi ja leivonnainen. Seuraava arki-
lounas on 28. huhtikuuta.

ELSI SALOVAARA

Oulunsalossa aamupuuro maistuu erityisesti miehille
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• 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

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Metsolakodit tarjoavat viihtyisää 
vuokra-asumista, palveluja omaan 
kotiin tarpeen mukaan sekä moni-

puolista toimintaa ikäihmisille. 
Kysy vapaita asuntojamme: 

• Metsolan Kartano 
- Puolivälinkangas

• Metsolan Hovi - Hintta
• Oulun Rohdos - Keskusta 

www.metsolakodit.fi
Soita 050 563 1551

Torstaina 14.4.2016 klo 13.00-15.00 
Pelastusarmeijassa, Pakkahuoneenkatu 17, Oulu

Asiantunteva lakimies jakaa tietoa testamentti- ja perintöasioista.

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
  
            TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Testamenttiasiain
infotilaisuus

Oulun seurakuntien vuo-
den 2015 tilinpäätös oli 
noin 29 7000 euroa yli-
jäämäinen. 

Talousarvioon verrattuna ku-
lut alittuivat lähes miljoonalla 
eurolla. Ylijäämäinen tilinpäätös 
johtui verotulojen kasvusta ja tiu-
kasta taloudenpidosta sekä kiin-
teistöjen ja irtaimiston myynti-
tuotoista.

Kirkollisverotulot kasvoivat 
peräti 5,2 prosenttia. Toimintaku-
lut, 34,1 miljoonaa euroa, laskivat 
edellisestä vuodesta 1,33 prosent-
tia eli 0,5 miljoonaa euroa. 

Toimintatuotot kasvoivat 720 
000 eurolla edellisestä vuodesta. 
Talouden turvaamisohjelmaan si-
sältyvien kiinteistöjen ja irtaimis-

Oulun seurakuntien 
tilinpäätös on ylijäämäinen

Trumpetti soi sunnuntaina 
Madetojan salissa

The Good, the Bad and the 
Trumpet -konsertissa 
kuullaan puhallinorkes-
terimusiikkia kolmen ko-

koonpanon esittämänä sunnun-
taina 10.4. kello 16 Madetojan sa-
lissa (Leevi Madetojan katu 1–3).

Yhteiskonsertissa esiintyvät 
Puhallinorkesteri Virtuoso ja 
Tervakaupungin Puhaltajat Ou-
lusta sekä Ykspihlajan Työväen 
Soittajat Kokkolasta. Orkestereita 
johtavat Kaisa Ekdahl, Esa Lappi 
ja Sauli Orbinski.

Konsertin solistina toimii 
trumpetisti Esko Heikkinen, 

joka on tunnettu muun muassa 
UMOn ja Espoo Big Bandin va-
kiosoittajana. Hän on työsken-
nellyt myös studiomuusikkona 
sekä rivimuusikkona pienem-
missä yhtyeissä. Lisäksi Heik-
kinen on toiminut kapellimes-
tarina useissa ammattilaissoit-
tokunnissa, kuten Poliisisoitto-
kunnassa. 

Maksuton konsertti soveltuu 
koko perheelle. Ovelta ostetta-
va käsiohjelma maksaa 5 euroa. 
Konsertin järjestävät yhteistyössä 
Oulun seurakunnat, Oulun kon-
servatorio ja Oulu-opisto. 

Tyrnäväläiset juhlivat uutta tilaa

Yli sata ihmistä osallistui 
sunnuntaina Tyrnävän 
seurakunnan uuden toi-
mitalon siunaamisjuh-

laan.  Tilaisuutta saattoi seurata 
myös suorana videolähetyksenä 
älypuhelimesta. 

Seurakuntatalon siunasi käyt-
töön kirkkoherra Timo Liikanen, 
joka korosti puheessaan, että tilat 
on tehty ennen kaikkea seurakun-
talaisia varten. 

Liikasen mukaan uuden raken-
nuksen myötä tyrnäväläisten käy-
tössä on pitkäksi aikaa eteenpäin 
asianmukaiset, terveet kokoontu-
mistilat. Seurakuntatalon kustan-
nusarvio on 1,5 miljoonaa euroa. 

Kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen (kuvassa lehden etusi-
vulla) esitti sunnuntain juhlassa 
oman tervehdyksensä laulamalla 
kaksi laulua.

Kirkkovaltuuston varapuheen-

johtaja Ilkka Ylitalo (kuvassa) 
kiitteli toimitalon rakentamiseen 
eri tavoin osallistuneita henkilöi-
tä ja muita yhteistyökumppaneita.

Juhlavieraille oli tarjolla lohi-
keittoa ja kakkukahvit. Tarjotta-

vaa riittää myös niille, jotka tu-
tustuvat uuteen toimitilaan tors-
taina 7. huhtikuuta. Ovet ovat 
avoimet kello 14–18.

RIITTA HIRVONEN

To r s t i  Vu o r ma

ton myyntituotot olivat 0,5 mil-
joonaa euroa. Henkilöstömenot 
laskivat 0,5 miljoonaa euroa. 

Rahoitustuotot laskivat hie-
man edellisestä vuodesta ja oli-
vat 1,286 miljoonaa euroa. Inves-
tointeihin käytettiin 2,5 miljoo-
naa euroa. 

– Vuoden 2015 tilinpäätökses-
sä alijäämäkehitys saatiin kat-
kaistua ainakin toistaiseksi Ou-
lun seudulla virinneen kasvun 
ansiosta. Suomen talouskasvu jää 
kuitenkin tulevinakin vuosina al-
haiseksi, sanoo Oulun seurakun-
tien talousjohtaja Arja Ahonen. 

Seurakuntayhtymän tavoittee-
na on tasapainottaa talous pysy-
västi vuoteen 2018 mennessä.  

– Talouden turvaaminen Ou-
lun seurakuntayhtymässä jatkuu. 
Esimerkiksi työntekijöiden loma-
rahasta leikataan 30 prosenttia jo 
tänä vuonna. Säästöt pyritään 
toteuttamaan siten, että ne vai-
kuttavat mahdollisimman vähän 
seurakuntalaisiin ja seurakuntien 
toimintaan, Ahonen toteaa.

Alijäämäkehitys 
saatiin katkaistua 
ainakin toistaiseksi 
Oulun seudulla 
virinneen kasvun 
ansiosta. 

Arja Ahonen

S a nna K r o o k
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 10.4. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta kertoo pai-
menpoika Daavidista, josta kas-
voi viisas kuningas.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 10.4.  Jumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta ja Oulunsa-
lon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 10.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta kertoo pai-
menpoika Daavidista, josta 
kasvoi viisas kuningas.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa nuorisotyönohjaa-
ja Pertti Putila kertoo Kymppi-
leiristä, johon voi ilmoittautua 
Oulun seurakuntien verkkosi-
vujen kautta 15.4. saakka.  Uu-
sinta ke 13.4. klo 15.15.
 

nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Pe 8.4. aamuhartauden pitää 
Medialähetys Sanansaattaji-
en aluepäällikkö Arja Savuoja 
Oulusta.
Su 10.4. klo 10 jumalanpalve-
lus Hartolan kirkosta. Virret: 
128:2-4, 374, 233

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kello 
15.10 ja uusintana maanantaisin 
kello 11.05.

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi 

La 9.4. klo 18 Valo-ilta. Su 10.4. klo 11 Juma-
lan palvelus, Mikko Saukkonen, Kempeleen
solu, Pirkko Junnila ja Ulla Rasinkangas. Lasten-
ko koukset ja seimi. Ke 13.4. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta / Davar, Vesa Liljamo, Arto Ruka-
 järvi, Timo Herronen. To 14.4. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.� 

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. 
La 9.4. klo 11-13 Leipää ja evankeliumia. T-C. 
Ma11.4. klo 15-18 Majakka-kahvio.
Ti 12.4. klo 18 Majakka-ilta. TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
La 9.4. Kumppanuuskeräyksen kerääjiä keskustassa ja marketeissa. 
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Vierailijana kokelas Eliel Vargas.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

To 7.4. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, musiikki: Jukka Väliheikki. Pe 8.4. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 10.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s 
Club, Petri Mettovaara, Risto Wotschke, aihe: Efesolaiskirje osa 7, Ef: 3:14-17. 
Ke 13.4. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 14.4. klo 19 Lähde-ilta, 
Risto Wotschke, Efraim ja Rachel Naggari Israelista. Tervetuloa!

Yhdistykset

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: su 10.4 klo 15.00 Montin-salissa, 
Kirkko niementie 6, Kiiminki, pe 15.4 klo 18.00 Sirkka ja Pekka 
Honkasella Siivikossa, Pudasjärvellä
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 7.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 10.4. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 13.4. klo 14 Toimintapiiri.

Aiheena: Hyvä Paimen rakastaa 
minuakin - miten? - miten?

     Sunnuntain 
 Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 10.4. klo 15

Mitä on elää Hyvän Paimenen rakasta-
vassa hoidossa elämän koulussa? 
Puheenvuoroja käyttävät 
Maija-Liisa Pohti & Juhani Seppänen.

Tuomiokirkkoseurakunta

Kahvitarjoilu Tervetuloa!

”Jeesus sanoi heille: Lähtekää minun mukaani. 
Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” (Matt.4:19)
La 9.4.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattu-

tunti ja saarna Kari Nikkarinen, klo12.30 seurakuntakokous (vuosikokous) ja salaatti-
lounas. La 16.4. klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Anne Heimo ja saarna 
Marko Huurre klo 13 salaattilounas. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous.  
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Monet muistavat lau-
laja Jaana Pölläsen 
vuosituhannen vaih-
teesta Seinäjoen Tan-

gomarkkinoiden tangoprinses-
sana. 20-vuotisen uransa aika-
na hän on tulkinnut monentyy-
listä musiikkia. Oman elämän-
sä käänteiden myötä Jaana Pöl-
länen on löytänyt itsestään evan-
kelistan kutsumukseen. 

Jaana Pöllänen esiintyy Yli-
kiimingissä lauantaina 16. huh-
tikuuta ja Kempeleessä 17. huhti-
kuuta. Pölläsen säestäjänä toimii 
hänen puolisonsa Ville Uusitalo. 
Ylikiimingissä Pöllänen on vie-
raillut viimeksi viisi vuotta sit-
ten, Kempeleen konsertti on hä-
nelle ensimmäinen.

Laulujen lomassa kuullaan 
rohkaisevia välähdyksiä paris-

kunnan elämästä tilanteista, jol-
loin omat inhimilliset eväät eivät 
enää ole riittäneet, vain ainoas-
taan usko ja rukous ovat kanta-
neet päivästä seuraavaan. 

Näitä tilanteita ovat olleet 
muiden muassa keskoskaksos-
ten eloonjäämistaistelu, Jaanan 
pelastuminen neliraajahalvauk-
selta ja selviytyminen aivoin-
farktista. 

Hämärtyvässä kevätillassa 
tullaan kuulemaan valoisia väl-
kähdyksiä ja lohdutuksen sanoja 
kotimaisten ja ulkomaisten gos-
pelklassikoiden siivittämänä.

Sanoin ja sävelin – Valoksi elämäsi 
polulle la 16.4. klo 18 Ylikiimingin 
kirkossa ja su 17.4. klo 17 Kempeleen 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Jaana Pöllänen konsertoi 
Ylikiimingissä ja Kempeleessä

Gospelmuusikko Pek-
ka Simojoki konsertoi 
perjantaina 8.4. kello 18 
Tuiran kirkossa. Kon-

sertissa kuullaan lauluja Simo-
joen omasta tuotannosta mies ja 
kitara -kokoonpanolla. Konsert-
tiin on vapaa pääsy. 

Simojoki on yksi tämän het-
ken tuotteliaimpia ja tunnetuim-
pia suomalaisia gospelmuusikoi-
ta. Hän on kirjoittanut yli 700 

hengellisen laulun lisäksi messu-
ja ja musikaaleja. Keikoilla hän 
on esiintynyt vuodesta 1979 läh-
tien.

Simojoki on julkaissut eri ko-
koonpanojen kanssa noin 70 ää-
nitettä – lastenlauluista rock-
musiikkiin. Hän on saanut usei-
ta kultalevyjä, platinalevyn se-
kä monia muita tunnustuksia ja 
palkintoja.

Pekka Simojoki 
konsertoi Oulussa Ve x i  S av i j o k i

S i r p a  R y y p p ö

Haastattelimme Jaana Pöllästä vuosi 
sitten numeroon 12/2015. Haastattelu 
löytyy nettisivujemme arkistosta.
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Millä tavoin katson ihmisiä?
Kummalla puolella lammastarhan aitaa sinä olet? Oletko turvallisesti oman laumasi 
keskellä vai lauman ulkopuolella susien armoilla? Minä taidan olla oman laumani jou-
kossa suojassa susilta, hyvän ja vastuullisen paimenen hoidossa.

Maailmassa – myös turvalliseksi luulemassani Euroopassa – on suuri määrä laumas-
taan erossa olevia lampaita palkkarenkien huonon ja vastuuttoman toiminnan vuoksi. 
Sodat ja väkivalta ovat ajaneet valtaisan joukon ihmisiä epätoivoiselle matkalle, pako-
matkalle susien armoille.

Uutiset vyöryttävät kuvia heistä. Näen ne toki, mutta millainen on katseeni. Kat-
sonko heitä torjuvasti vai myötätunnolla?

Martti Lutherin aikalainen, Avilan Teresa on todennut, että meidän silmämme ovat 
tässä maailmassa ne silmät, joilla Kristus katsoo maailmaa myötätuntoisesti ja säälien. 
Onko minun katseeni Kristuksen katse?

Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän: ”Kaitsekaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille 
uskonut.” (1. Piet. 5:2). Hänelle ei riitä, että pidämme huolta vai omasta porukastamme, 
meistä samanlaisista ja samoin ajattelevista ja uskovista. 

”Minulla on myös muita lampaita”, Jeesus sanoo. ”Sellaisia, jotka eivät ole tästä tar-
hasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa.”

Avilan Teresa haastaa: Kristuksella ei ole maailmassa hyvän tekemiseen ja siunauk-
sen välittämiseen muita käsiä kuin meidän kätemme. Myötätuntoinen katse ei riitä, tar-
vitaan toimia.

Kertomus hyvästä paimenesta on toimintaohje kristitylle. Se haastaa pitämään huolta 
sekä omista että vieraista apua tarvitsevista.

Avilan Teresan hymni muistuttakoon meitä kutsumuksestamme: ”Kristuksella ei ole 
muuta ruumista kuin sinun ruumiisi. Ei muita käsiä tai jalkoja maailmassa kuin sinun 
kätesi ja jalkasi. Sinun silmilläsi hän katsoo myötätuntoisesti tätä maailmaa, sinun 
jaloillasi hän kiiruhtaa tekemään hyviä töitä.”

ANNELI VARTIAINEN
Kansliapäällikön erityisavustaja

Kirkkohallitus

Sunnuntai 10.4.2016
Psalmi: Ps. 23
1. lukukappale: Hes. 34:11-16
2. lukukappale: 1. Piet. 2:21-25
Evankeliumi: Joh. 10:11-16

Ps. 23 
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut 
vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian 
tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien 
eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni 
loppuun asti.

1. Piet. 2: 21-25
Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille 
esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
    - Hän ei syntiä tehnyt,
    hänen suustaan ei valhetta kuultu.
    Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut 
herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan 
uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. 
Itse, omassa ruumiissaan, hän ”kantoi meidän 
syntimme” ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois 
synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. ”Hänen 
haavansa ovat teidät parantaneet.” Te olitte 
”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette 
palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.

Joh. 10: 11-16
Jeesus sanoo:
    ”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka 
panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. 
Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat 
hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden 
tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa 
lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska 
palkkapaimen ei välitä lampaista.
    Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani 
ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja 
minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden 
puolesta. Minulla on myös muita lampaita, 
sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin 
minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun 
ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.”

Sanan aika
F r e e ima g e s  /  B a i l l y  E l o d i e
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Kotimaisen popin ja rockin 
lyriikkaa kuullaan Kastellissa

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.4.2016

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 17, 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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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
   Johanna Kari, 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: Elia Johannes 
Mankinen, Robert Schnei-
der, Alice Mariko Hosio, Aa-
tos Urho Alvari Järvimäki.
Haukipudas: Lauri Pauli 
Kaarlo Niskanen, Sisu Ukko 
Eemeli Rauma, Kimi Tapani 
Kaikkonen, Diana Aino Kaa-
rina Suomala, Laura Emilia 
Yrttiaho.
Karjasilta: Elmeri Heimo Jo-
hannes Hautaniemi, Jemina 
Marja Katariina Karhu, Elle 
Sofia Karhumaa, Venni Ilma-
ri Sandgren, Maija Iida Eli-
na Vuorela, Elias Juhani He-
lomaa, Jenny Helmi Johanna 
Kantola, Minea Bertta Livia 
Määttä, Elsi Helena Nissilä, 
Arttu Olavi Pietikäinen.

Kastellin kirkossa 
(Töllintie 38) kuul-
laan suomalaista 
pop- ja rocklyriik-

kaa lausuttuna ja laulettu-
na sunnuntaina 10.4. kello 
18 alkavassa runoillassa. 

Rakennan sun sydämee-
si talon – PopRock! -lyriik-
kailta pitää sisällään tun-
nettujen suomalaisten pop- 
ja rocklyyrikoiden sanoi-
tuksia. 

Leikkaa talteen!

Kiiminki: Toni Niko Ola-
vi Haapala, Isla Viveka Ani-
simaa, Eeli Oliver Anisimaa, 
Eetu Matias Sorvoja, Oskar 
Alarik Hökkä, Viivi Matilda 
Raita, Helka Elina Karjalai-
nen.
Oulujoki: Minea Olivia Ait-
to-oja, Oliver Iisakki Hauta-
mäki, Nooa Vilhelmi Leskelä, 
Joosua Vilhelmi Hanhela, Hu-
go Manuel Hänninen, Vilja-
mi Kalle Ilmari Leipivaara, Si-
su Petteri Timoska.
Oulunsalo: Jooa Oliver Hau-
kipuro, Jimi Julius Joonatan 
Jumisko, Selina Ofelia Löp-
pönen, Heljä Aino Onerva 
Mielityinen, Inka Mikaela 
Mätäsaho, Milena Elle Isel-
la Savela.

Tuira: Amei Atem Aywel, Lok 
Atem Aywel, Nyachok Atem 
Aywel, Tito Atem Aywel, 
Moses Charles Bandi, Neela 
Kerttu Linnea Halunen, Ina-
ri Elisabet Hietamäki, Elli Ali-
na Karppinen, Julia Katarii-
na Kinnunen, Adau Akol Ma-
jok Majok, Deng Akol Ma-
jok, Venla Aurora Ojala, Aar-
ne Joel Ollila, Ville Hugo Jo-
hannes Päkkilä, Eevi Usva 
Emilia Valtanen, Aliina Kris-
tiina Åkerman, Ronja Maria 
Karhu, Maija Helmi Matlee-
na Luoma, Anton Oliver Mus-
tonen, Eeli Mikael Oikarinen, 
Ella Josefiina Oikarinen, Fan-
ni Sofia Rajala, Viveca Elisa-
beth Desiree Sulasalmi, Nita 
Helga Marjaana Tikkanen, 
Ella Olivia Timlin.

Vihityt
Karjasilta: Ari Juha Heikkilä 
ja Silja Eliina Pakkanen, Tom-
mi Erik Mehtälä ja Jenna Eli-
na Taavitsainen, Veli-Pekka 
Leppäjärvi ja Marjo Johanna 
Valkama.
Oulujoki: Severi Johannes 
Karppinen ja Annaliisa Kyl-
mänen.
Tuira: Sami Petteri Satomaa 
ja Salla-Maarit Huttunen, 
Teemu Juhani Ulvi ja Marika 
Tellervo Mertala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helka Peso-
nen 59, Anja Elsa Eriika Höy-
nä 88, Sirkka Aili Pinosto 92.
Haukipudas: Tuomo Kalervo 
Ylitalo 63, Heikki Petteri Sii-
pola 68.
Karjasilta: Ossi Helmer Nie-
mi 81, Pentti Piippo 69, Eeva 
Kyllikki Kaijala 81, Martti Roi-
ninen 90, Tero Kalervo Sak-
ki 52, Eeva Kyllikki Sirviö 88.
Kiiminki: Maila Tuulikki Tilus 
75, Taisto Heikki Olavi Häli-
nen 59.
Oulujoki: Saara Kyllikki Heik-
kilä 70, Keijo Kauko Kalervo 
Stefanius 61, Nooa Lahtinen 
1 päivä.
Tuira: Seppo Kalevi Järven-
pää 70, Martti Johannes Koi-
vula 78, Ahti Johannes Soro-
nen 69.

kä herkkyys, kuvailee Kar-
jasillan seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Esa Arbe-
lius (kuvassa).

Tilaisuudessa kuullaan 
muun muassa Pauli Han-
hiniemen, Mariskan, To-
ni Wirtasen, Juice Leski-

sen, Jouni Hynysen ja Chi-
sun lyriikoita. Lausuttujen 
tekstien lisäksi kuullaan 
kappaleita bändin esittä-
mänä.

Esa Arbeliuksen mu-
kaan kristinusko tarjoaa 
kielen, joka on sekä runol-
linen että musiikillinen. 

– Useimmiten pop- ja 
rockmusiikkia esitetään 
klubeilla tai festareilla. 
Mutta nämä laulut ovat ny-
kypäivän virsiä ja sopivat 
myös kirkkoon. 

– Lisäksi tutut biisit saa-
vat lausuttuina uusia ulot-
tuvuuksia. Kannattaa tulla 
aistimaan, miltä kuulosta-
vat esimerkiksi Apulannan, 
Kotiteollisuuden, YUP:n 
tai CMX:n biisit lausuttui-
na, Arbelius sanoo.

Tekstejä lukevat Arbe-
liuksen lisäksi Marjukka 
Hamari, Riina Moilanen 
ja Juha Vähäkangas. Mu-
siikista vastaa Esa Rättyän 
johtama bändi.

Lyriikkailtaan on va-
paa pääsy. Halutessaan voi 
maksaa vapaaehtoisen oh-
jelmamaksun Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Aviosuhteen katsastusasema
keskiviikkona 13.4. klo 18 

Oulunsalon seurakunnan Toimitalo.
Luottamusilta! Huoltoa ja inspiraatiota yhteiselä-

mään! Kuinka lujitan luottamusta? 
Voiko menetettyä luottamusta saada takaisin? 

Ilta alkaa salaatti-iltapalalla. Lastenhoito järjestetty.

 www.romuromantiikkaa.fi. 

Ilmoittautuminen sekä tieto lastenhoitotarpeesta: 
tekstiv. p. 044 7453 847 tai info@romuromantiikkaa.fi.

K im m o K i e k s i

Nämä laulut 
ovat nykypäivän 
virsiä ja sopivat 
myös kirkkoon.

Esa Arbelius

– Lyriikoissa on paljon 
hengellistä sisältöä ja us-
konnollista kieltä. Niissä 
käsitellään syvällisiä asioi-
ta, kuten kysymyksiä Ju-
malasta ja olemassaolosta. 
Sanoituksissa kuuluu elä-
män kauneus ja karuus se-

Vinkki: Nuorisotyönohjaaja Esa Arbelius kertoo lyriikkaillasta myös 
Youtubesta löytyvällä videolla.
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Kuorokonsertti 
keskiviikkona 27.4. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 

Oulun tuomiokirkon kamarikuoro ja solistit 
konsertoivat kansallisen Veteraanipäivän iltana. 

Ohjelmassa monipuolisesti kuoromusiikkia, 
sekä yksinlaulua ja urkusooloja. 

Urkurina Miikka Lehtoaho. 
Musiikin johto Lauri-Kalle Kallunki.

A
rkisto

, K
irko

n ku
vap

an
kki  / M

atias P
artan

en

Raamattu-
luentosarja

Aiheena ovat erilaiset 
näkökulmat muukalaisuuteen

Kellon seurakuntakodissa, Kylätie 8

ke 6.4. klo 18
Muukalaisuus Vanhassa  
testamentissa
kappalainen Martti Heinonen
Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuu-
dessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne 
asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne 
ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin 
olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän 
Jumalanne. 3. Moos. 33–34.

ke 13.4. klo 18
Sota, rauha ja levottomuudet –  
täytyykö pahalle tehdä vastarintaa?
teologi, rap-artisti Lauri Kemppainen
 
ke 20.4. klo 18
Kirkko levottomassa maailmassa
pastori Pekka Aittakumpu

ke 27.4. klo 18
Vihapuhetta vai rakkautta? 
kirkkoherra Jaakko Tuisku

ke 4.5. klo 18 
Kahden maan kansalainen  
matkalla kohti parempaa elämää
Pastori Pekka Mustakallio

Jumalanpalvelukset 
Messu su 17.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Pudasjär-
ven kirkkokuoro, johtaa Juk-
ka Jaakkola. 70 vuotta täyt-
tävien syntymäpäiväjuhla. 
Messu su 17.4. klo 13 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Ma-
ri Flink, Jouni Pikkarainen. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 

Harrastukset ja kerhot

Heinäpään eläkeläis-
ten kerho torstaisin klo 
10.30–12 Heinätorin srk-
talo.
Intiön eläkeläisten ker-
ho to 14.4. 12.30 Intiön 
srk-koti.
Kaikille eläkeläisille 
avoin kerho hartauden, 
keskustelun ja kahvikup-
posen äärellä. 

Ennakotieto:

Elossa-kahavila 
pe 22.4. klo 19–23.30 
Keskustan srk-talo. 

Kaikille avoin yhteinen 
perjantai-illan kahavila 

Oulun keskustassa. 
Illan vieraana klo 21 
MULLA ON USKO – 
Heikki Mustakallio 
& Minna Kantola.

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

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit 
torstaisin klo 9–10 Keskustan 
srk-talo. Päihde ja kriminaali-
työn diakonin aamukahavit 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 puhelimitse 044 
3161 419 tai käymällä paikan 
päällä Keskustan srk-talossa.

Dialogues-kuvataidenäyttely 
kuvataiteilija Sanna Huhtela
Hiirosenkoti, Merikotkantie 7.
Osana kulttuurikummihanketta järjestettävä kuvatai-
denäyttely, jonka tarkoitus on kommentoida margi-
naaliryhmien arvostusta ja taiteen tasa-arvoista saa-
vutettavuutta. Osa taidenäyttelyn tuotosta Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.
Myyntinäyttely, joka avoinna sunnuntaisin 3.4., 10.4., 
17.4. ja 24.4. klo 13–16 Hiirosenkoti, Merikotkantie 7, 
sisäänkäynti H-ovesta talon päädystä.
Myytävänä myös taideteoksista tehtyjä postikortteja.

"Jumalan kansan 
koti-ikävä"
lauantaina 16.4. klo 18 Kastellin kirkossa

Saarna:  
Juhani Lavanko
Liturgi:  
Satu Kreivi-Palosaari
Esirukousvastaava:  
Juha Tervaskanto
Juontaja:  
Jorma Laapotti
Musiikissa 
Taina Voutilainen ja 
mainio nuorten bändi 
Oulujoki Allstars

Turvapaikanhakijat tarjoilevat iltapalaksi 
eksoottisia makuja kotiseudultaan.

Tervetuloa!

Majatalo-konsertti  
pe 8.4.2016 klo 18 Tuiran kirkossa 
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. 

Pekka Simojoki

Ke 13.4. 
Sota, rauha ja levottomuudet – 
täytyykö pahalle tehdä vastarintaa?
Mitä sota, rauha ja levottomuudet voivat 
opettaa meille, jotka elämme levottomassa 
ajassa. Mitä ratkaisuja ja oikeita tekoja 
aikamme tarvitsee? Teologi ja rap-artisti Lauri 
Kemppainen johdattaa erilaisiin käsityksiin 
oikeutetusta sodasta ja pasifismista kristinuskon 
historiassa.

Ke 20.4. 
Kirkko levottomassa maailmassa
Pastori Pekka Aittakumpu

Ke 27.4. 
Vihapuhetta vai rakkautta?
Kirkkoherra Jaakko Tuisku 
 
Ke 4.5. 
Kahden maan kansalainen 
matkalla kohti parempaa elämää
Pastori Pekka Mustakallio 

Partioilta aikuisille ja perheille 
su 10.4. klo 18–19.30 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Syty nuotio, pala nuotio! Nuotioherkkuja! 
Aikuisten ja perheiden partioillassa keskitytään 
nuotion sytytyksen mysteeriin ja tehdään 
nuotiolla herkkuja. Partioilta vietetään ulkona. 
Säänmukainen varustus, puukko ja muki mukaan. 
Lisätietoja SaPa, p. 040 5747 116, 
sanna.parkkinen@evl.fi.

Diakonian aamu tiistaisin 
klo 9–11. Keskustan srk-ta-
lo Työttömien ja vähäva-
raisten maksuton aamupa-
la ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala tarjolla klo 
10.30 asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria keskiviikkoisin klo 
11–12.15 Heinätorin srk-talo. 
Aterian hinta 2 €.

Keskustan perhekerho 
toorstaina 14.4. klo 10–11.30 Keskustan srk-talo.

 
Heinäpään perhekerho 

tiistaina 19.4. klo 10–11.30 Heinätorin srk-talo.

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. Kerho alkaa 
yhteisellä hartaushetkellä, jonka jälkeen kahvitellaan, 

askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon 
pieneen yhteiseen laulu/lorutuokioon. 

Osallistuminen on maksutonta. 
Lisätietoja: Tea Lakkala, p. 050 5207 757. 

Eläkeläisten leiri 
ma–ke 16.–18.5. Rokualla. 

Leirin hinta 47 € / hlö. Hintaan sis. täysihoito, 
matkat ja vakuutus srk:n jäsenelle. Etusijalla 

tuomiokirkkoseurakuntalaiset.
Ilmoittautumiset: www.oulunseurakunnat.fi/ta-

pahtumat/2016-05-16/tuomiokirkkoseurakunnan-
elakelaisten-leiri-rokualla.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Sleyn messut klo 17 Heinätorin srk-kodissa

17.4. Aki Lautamo (pyhäkoulu)
1.5. Toimittaa Samuel Korhonen, saarnaa Jaakko Lounela 

(pyhäkoulu)
15.5. Esa Luomaranta (pyhäkoulu)

29.5. Olavi Rimpiläinen

Leikkaa talteen!
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Raamattu-
luentosarja

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 11.4. klo 11–
12 Jäälin kappelilla.
Naisten kasvuryhmä ti 12.4. 
klo 13 Jäälin kappelilla.
”Olkkarin rupatteluklu-
pi” ke 13.4. klo 13–15 Seni-
oritalon olohuoneessa (Ter-
veystie 3, Kiiminki). Kappa-
lainen Seija Helomaa ker-
too matkastaan Nepaliin ku-
vin, sanoin ja sävelin. Olkka-
rin rupatteluklupi on tarkoi-
tettu kaikenikäisille eläkeläi-
sille. Rupatteluklupin ohjel-
massa on teemallista rupat-
telua, hartaus, yhteislaulua 
ja kahvittelua. Kauempana 
asuvilla on mahdollisuus ti-

vik Joni; Valkoinen Toyota 
vei vaimoni.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.4. klo 13 srk-keskuksen 
Frosteruksessa (ent. monitoi-
misali).

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30-11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan van-
halla koululla. Lisätietoja p. 
040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi. Wirkkulan 
perhekerhoa ei ole 8.4. 
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.4.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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

Perhemessu su 10.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marika 
Huttu, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Sari Wallin, 
Jäälin koulun kuoro.
Messu su 10.4. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Marika Huttu, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Sari Wallin, kirkko-
kuoro. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja Vanhat valokuvat 
puhuvat-tilaisuus.
Raamattupiiri to 14.4. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 11.4. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Lou-
nas 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 11.4. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.  
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.4. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jari Flink, avus-
taa Pekka Mustakallio, dia-
konina Heli Puuperä, kantto-
rina Hannu Niemelä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa, Haukiputaan ry. 
Rukouspiiri to 7.4. ja 14.4. 
klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 13.4. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa. 

Musiikkitilaisuudet
Barokkimatinea la 9.4. klo 
16 srk-keskuksessa. Trio De-
bonair: Teemu Huunonen 
huilu, Virpi Arhama cemba-
lo ja Neel Kok sello. Barok-
kimusiikkia Agricolan päi-
vään. Konserttia tukee Suo-
men Kulttuurirahasto. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 7.4. klo 13 srk-keskuk-
sessa ja to 7.4. klo 13 Kellon 
srk-kodilla. 
Lähetyspiiri pe 8.4. klo 12.30 
srk-keskuksen Poijussa (ent. 
neuvotteluhuone).
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
11.4. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. Neulotaan ja kahvitel-
laan diakonian ja lähetys-
työn hyväksi. Kahveista jo-
kainen huolehtii vuorollaan. 
Piirissä on hartaus. 
Lukupiiri ma 11.4. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
ne Poijussa. Kirjana Skiftes-

13–15 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-
mintaa ja tarkoitettu ala-
kouluikäisille tytöille ja po-
jille.  Tuvassa voit viettää ai-
kaa läksyjä tehden, leikki-
en, pelaten ja pientä välipa-
laa syöden. Tupaan ei tarvit-
se ilmoittautua etukäteen ja 
se on maksutonta toimintaa. 
Lisätietoja Elisa Manninen, p. 
050 5133 225. 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
11.4. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin aamupuuro ja kah-
vi, jonka jälkeen keskustelua 

elämän eri alueilta.  Klo 9.50 
aamuhartaus, klo 10 tarjol-
la puuroa, leipää ja kahvia. 
Kauhan varressa Puttaan 
Martat. Vierailijana Päivi 
Heikkilä Hyvän mielen talol-
ta. Puhutaan mielentervey-
destä. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita.
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
srk-keskuksessa, p. 044 7310 
232 Ajanvaraus taloudellisen 
avun hakemiseksi. Diakonia-
toimistoon voi tulla myös 
käymään. 

Muut menot
Eläkeläisten leiri 23.-25.5. 

keskiviikkona 13.4. klo 18 Kellon srk-kodilla. 
Kevään raamattuluentosarjan aiheena ovat erilaiset nä-
kökulmat muukalaisuuteen. Sota, rauha ja levottomuu-
det – täytyykö pahalle tehdä vastarintaa? Mitä sota, 
rauha ja levottomuudet voivat opettaa meille, jotka 
elämme levottomassa ajassa. Mitä ratkaisuja ja oikei-
ta tekoja aikamme tarvitsee? Teologi ja rap-artisti Lau-
ri Kemppainen johdattaa erilaisiin käsityksiin oikeute-
tusta sodasta ja pasifismista kristinuskon historiassa.

Rokuan leirikeskuksessa. Lei-
rin hinta 47 € sis. matkat, täy-
sihoidon ja vakuutuksen, jo-
ka koskee Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäseniä. Lisätieto-
ja Minna Similä p. 040 8668 
319. Järj. Haukiputaan seu-
rakunta ja Oulun seurakun-
tayhtymän kuulovammais-
työ. Leirille etusija haukipu-
taalaisilla eläkeläisillä.  
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurakuntapäivä su 
10.4. klo 13 ry:llä, eläkepiiri 
ti 12.4. klo 13 kirkossa. Kel-
lo: ompeluseurat pe 8.4. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 10.4. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: seurat 
su 10.4. klo 17 ry:llä.

lata kyyditys Seija Lommalta 
ma 11.4. klo 15 mennessä, p. 
040 5793 247. 
Nuorten Yökahvila pe 15.4. 
klo 18.30–22 Jäälin kappelissa.
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18–
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkin kesto 
n. tunti.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 10.4. klo 
17 seurat ry:llä, Kari Louhisal-
mi, Olavi Ikonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 17.4. klo 14 Mon-
tin-salissa, Pekka Kyösti. 
Siionin virsiseurat su 10.4. 
klo 15 Montin-salissa.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 10.4. klo 11–13 Kellon srk-kodilla. 
Tarjolla perunamuusia, mureketta ja ruskeaakastiket-
ta lisukkeineen. Jälkiruokana kahvi ja uuniomenapais-
tosta vaniljakastikkeella. Ruoka on laktoositon ja glu-
teeniton. Hinta 10 € / aik, 5 € / lapsi ja alle 5-v. ilmai-
seksi. Paikan päällä myynnissä myös arpoja ja yhteis-
vastuu tuotteita. Ruoan valmistaa Kellon diakonia- ja 
lähetyspiiri yhteistyössä Kellon Marttojen kanssa. 

Vanhat valokuvat puhuvat -tilaisuus
sunnuntaina 10.4. klo 14–15.30 Jäälin kappelissa. 
Messu klo 13, kirkkokahvit ja sen jälkeen 
Pentti Jokikokko kertoo 
Kiimingin historiaa 
vanhojen 
valokuvien
avulla, 
yhteistyössä 
Kiiminki-Seura 
ry:n kanssa.

Hyvinvointipäivä
 lauantaina 9.4. klo 12–16 Jäälin kappelissa

Tule nauttimaan pienestä hoitohetkestä

- Hyvää ruokaa
- Kasvohoitoja
- Jalkahoitoja

- Fysioterapeutti
- Muotinäytös

- Laukkuesittely
- Hiljentymishuone

- Myyntipöytä ja arvontaa
- Erilaista hyvinvointiin 

liittyvää ohjelmaa
- Myytävänä käsitöitä ja leivonnaisia

Voit tulla myös lasten kanssa, lastenhoito on järjestetty.
Tapahtuman tuotto käytetään Kiimingin seurakunnan 

lähetystyön ja missionuorten tukemiseen. 

Haluatko kuulla konsertissa 
oman hengellisen laulusuosikkisi?
Sunnuntaina 15.5. klo 19 järjestetään konsertti 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa, johon voi kertoa  
laulutoiveita sähköpostitse 24.4. mennessä 
osoitteeseen sari.wallin@evl.fi
Toivelauluja esittävät Ruskakööri, 
Vanamot ja yksinlaulajat.

Freeim
ag

es

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Onko sinulla runo, laulu, puheenvuoro, 
joka kaipaa päästä ilmoille?
Sanan ja rukouksen illassa 1.5. iloitsemme keväästä ja an-
namme Taivaan Isän käsiin kaiken sen, mitä uuteen elä-
mään heräävä luonto meissä esiin nostaa. Jos sinulla on 
sellaista, minkä haluat meille kaikille jakaa, ota yhteyt-
tä etukäteen: seija.helomaa@evl.fi. Rakennetaan yhdes-
sä sellainen rukoussunnuntain Sanan ja rukouksen ilta, 
jossa voimme kaikki rakentua ja tulla ravituiksi. 
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Juha So-
ranta. Puurosunnuntai. Kirk-
kokahvit. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja rukouk-
seen.
Messu su 10.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustavat Heikki Karp-
pinen, Paula Rosbacka ja Rii-
na Moilanen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Vaellusryhmän 
rippikoululaiset avustavat. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 10.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen- Nyyssönen, 
avustaa Esa Nevala, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 10.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Kappelimessu su 10.4. klo 
12, Maikkulan kappeli. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Riitta Yliluoma, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Kolehti pakolaisten ja vieras-
työläisten parissa tehtävään 
raamattutyöhön Lähi-Idäs-
sä ja Persianlahden alueella, 
Suomen Pipliaseuran kautta.
Arabiankielinen hartaus su 
10.4. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 7.4. 
klo18, Kastellin kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
7.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 12.4. klo 13, Kastellin 
kirkko.
Lähetyspiiri ti 12.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Vieraana Anu Fedotoff, jo-
ka kertoo Kirkon Ulkomaa-
navun yhteyshenkilömatkas-
ta Ugandaan. 
Raamattupiiri ke 13.4. klo 
18 Karjasillan kirkon koulu-
tussali. 
Raamattupiiri to 14.4. klo 
18, Kastellin kirkon pappila. 
Maikkulan raamattupiiri to 
14.4. klo 18, Maikkulan 
kappeli.
Herättäjäyhdis-
tyksen seu-
rat ja Oulun 
Virsikuoron 
25-vuotisjuh-
la su 17.4. klo 
15, Karjasillan 
kirkko.
Rauhanyhdis-
tys: Ompeluseu-
rat pe 8.4. klo 18 Kas-
tellin kirkko ja klo 19 Maik-
kulan kappeli, to 14.4. klo 18 
Kaukovainion kappeli. Kirk-
koseurat pe 15.4. klo 19 Kas-
tellin kirkko. Puhujina Niilo 
Rauhala ja Niilo Nissilä.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 7.4. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 7.4. ja 14.7. 
klo 17, Kaukovainion kirjas-

to (Hiirihaukkatalo). 
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 11.4. klo 13, Karjasil-
lan kirkko. Oletko kiinnostu-
nut toimimaan diakonian va-
paaehtoistehtävissä Karjasil-
lan seurakunnassa? Tule mu-
kaan yhteiseen kokoontumi-
seemme, jossa tapaat muita 
vapaaehtoisia ja saat tietoa 
ajankohtaisista tehtävistä. 
Diakoniaryhmä ti 12.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 

kohtaamispaikka.
Eläkeläisten ker-

ho to 14.4. klo 
13, Kaukovai-
nion kappeli.  
Eläkeläis-
ten kerho 
to 14.4. klo 
13, Kastellin 

kirkko. 
Lapsille ja lapsi-

perheille
LähetysSeikkailuPy-

his su 10.4. klo 10, Kastellin 
kirkko. 
LuontoPyhis su 10.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Perhekerhot Kaakkurissa ti 
12.4. klo 10 ja ke 13.4. klo 
9.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Perhekerho Kaukovainiolla 
ke 13.4. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli.
Pappilan parkki to 14.4. klo 
13, Kastellin kirkko. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka.

 
Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuurot pe 8.4. klo 9 
Pyhän Andreaan kirkko, to 
14.4. klo 9 Kaukovainion 
kappeli ja pe 15.4. klo 9 Py-
hän Andreaan kirkko. Tule 
mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä, kahvia  ja teetä. 

Palvelupiiri 
Auttavat kädet 
ma 11.4. klo 13, 

Karjasillan kirkko. 
Oletko kiinnostunut 
toimimaan diakonian 

vapaaehtois-
tehtävissä? 

Puurosunnuntai
Huhtikuussa Karjasillan kirkossa on tarjolla  
sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen ennen  

klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuro-
sunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja kaik-
enikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa aami-
aista. Tarjolla on puuron lisäksi, leipää ja leikkeleitä, kahvia ja 
teetä. Puuroaamiainen on maksuton.

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa:
3.4. / 10.4. / 17.4. / 24.4.

Elämä edessä -yhteisvastuuilta 
tiistaina 19.4. klo 18 Maikkulan kappelissa.

Illassa kuullaan nuorten kirjoittamia tekstejä ja ajatuk-
sia syrjäytymisestä sekä nuorten esittämää musiikkia. 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Maikkulan yhte-
näiskoulu ja Karjasillan seurakunta. Tilaisuudessa on 
myynnissä arpoja Yhteisvastuun hyväksi. Lisäksi tarjol-
la iltapala, josta voi maksaa vapaaehtoisen maksun Yh-
teisvastuukeräykselle. Tervetuloa.

Kastemessu 
sunnuntaina 24.4. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa

Kaste on sekä perheen että seurakunnan juhla.  Messun yh-
teydessä kastaminen on vanha kristillinen perinne. Kaste-
messu tarjoaa mahdollisuuden järjestää kastejuhla messun 
yhteydessä. Kasteelle ovat tervetulleita kaikki ikään katso-
matta. Kastemessun jälkeen seurakunta tarjoaa juhlakahvi-
tuksen kastettujen perheille ja läheisille. Ilmoittautumiset 
20.4. mennessä osoitteeseen karjasillanseurakunta@evl.fi.

Nyt tutut biisit saavat uusia ulottuvuuksia. Miltä kuu-
lostavat Apulannan, Kotiteollisuuden, YUP:n, CMX:n tai 
Juice Leskisen kappaleiden sanat luettuina? Tule otta-
maan selkoa! Tekstejä lukevat Riina Moilanen, Marjukka 
Hamari, Esa Arbelius ja Juha Vähäkangas. Musapuoles-
ta huolehtii Esa Rättyä bändin kanssa. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu Yhteisvastuukeräykselle. Vapaa pääsy!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 8.4. klo 
19 Hintan srk-talo. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Jouni Heikinheimo ja Pekka 
Leskinen. 
Messu su 10.4. klo 10 Hintan 
srk-talo. Toimittaa Satu Saa-
rinen, saarna Riitta Kentala, 
avustaa Marika Alakopsa ja 
Pekka Leskinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Messu su 10.4. klo 12 Huone-
suon srk-koti. Toimittaa Satu 
Saarinen, saarna Riitta Ken-
tala, rippikoululaiset, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Sanna Komulai-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 12 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Sanna Komu-
lainen, kanttorina Leo Rah-
ko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 11.4. klo 
9–11 joko p. 040 7033 690 tai 
Myllyojan srk-talossa, Koi-
vumaantie 2. Keskustelu- ja 
muissa asioissa voi ottaa yh-
teyttä alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 11.4. 
klo 10.30–12  Myllyojan srk-
talo.  Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka maksuttoman aa-
mupalan merkeissä. Muka-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.4.2016

na seurakunnan työntekijä 
ja vapaaehtoisia. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 8.4. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 
Eläkeläisten kerho ma 11.4. 
klo 12 Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 11.4. 
klo 13 Hintan srk-talo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.4. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 
Eläkeläiskerho ti 12.4. klo 10 
Ylikiimingin srk-talo.
Fransupiiri ti 12.4. klo 17 
Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 12.4. klo 17 

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.4. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pekka 
Kinnunen, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt,  kanttorit Pir-
jo Mäntyvaara ja Eeva Maija 
Sorvari, musiikkiavustus Lapsi-
kuoro, Radio Dei, kirkkoväärti 
Jorma Uusi-Illikainen. 
Hartaus ke 13.4. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Eeva Maija Sorvari.  
Seurakuntakerho to 14.4. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Jukka Joensuu ja Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus to 14.4. klo  11.30 
Teppola, Riitta-Markus-Wik-

stedt, Eeva Maija Sorvari. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
11.4. klo 9.30 Toimitalolla. 
Perheiden askarteluilta Sa-
lonpään kylätalolla ma 11.4. 
klo 17. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 14.4. klo 
9 Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 14.4. 
klo 9.30.

Harrastukset ja kerhot 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta matkaryhmän lähetys-

Virsilauluilta 
to 14.4. klo 18, Hintantie 84 (Eeva ja Pentti Hukkanen). 
Lauletaan yhdessä virsiä, säestää Sanna Leppäniemi. 
Puhe Pentti Kortesluoma. Myytävänä arpoja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Virsilauluilta Virkkulalla 
pe 15.4. klo 19 Anita Virkkulalla, Pekkalanperä 28. Vir-
ren veisuuta, kahvit, arpajaiset Veisataan virsiä Yhteis-
vastuun hyväksi Leo Rahkon johdolla. Arvonnalla ja 
kahveilla kerätty tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

kahvila – kohtaamispaikka 
la 9.4. klo 18 Keskustan srk-
talolla. 
Askartelukerho alakoululai-
sille ma 11.4. klo 15.30 Salon-
pään kylätalolla.
Askartelukerho 0.–2.-lk Re-
pussa ti 12.4. klo 13. 
Askartelukerho 3.–7.-lk Re-
pussa ti 12.4. klo 17. 
Askarteluilta perheille Re-
pussa ti 12.4. klo 17. 
Musiikkipiirustuskerho Re-
pussa to 14.4. klo 15. 
Kitarapiiri to 14.4. klo 16 Re-
pussa.
Nuorten yökahvila pe 8.4. ja 
15.4. klo 17–22  Repussa. 

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Pe 8.4. klo 19 nuorten 
perjantai ry:llä. Su 10.4. klo 16 
seurat ry:llä.  Ti 12.4. klo 18.30 
lauluseuroja kodeissa: Keski-
kylä ry. Ke 13.4. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä.  Pe 15.4. 
klo 19 nuorten perjantai ry:llä.

Kyläkamari 
ma 11.4. klo 11 
Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolel-
ta. Paikalla myös SPR:n 
Terveyspointti.

Diakonian 
aamupuuro 
ti 12.4. klo 9–10. Aamu-
puuro on tarkoitettu 
vähävaraisille ja yksinäi-
sille oulunsalolaisille. 
Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Kässykerho 
ke 13.4. klo 13–15. 
Ohjaaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: 
Riitta, p. 044 7453 848, 
Katriina, p. 044 7453 853. 

Aviosuhteen 
katsastusasema

ke 13.4. klo 18 Toimitalolla.
Luottamusilta! Kuinka lujitan 

luottamusta? Voiko menetettyä 
luottamusta saada takaisin? 
Ilta alkaa salaatti-iltapalalla. 

Lastenhoito järjestetty.
 www.romuromantiikkaa.fi. 
Ilmoittautuminen sekä tieto 

lastenhoitotarpeesta: 
tekstiv. p. 044 7453 847 tai 
info@romuromantiikkaa.fi.

GOSPELMESSU
perjantaina 8.4. klo 19 
Oulunsalon kirkossa.
Liturgi  Päivi Liiti, saar-
na Kirsi Järvelin, avus-
tavat Jussi Saviharju 
ja Sanna Korhonen. 
Kanttori Pirjo Mänty-
vaara ja Gospelryhmä. 
Messun jälkeen iltapa-
la kirkossa. 

Oulunsalon seurakunnan 

retki Nurmekseen 
ma–ti 25.–26.4.
Käymme tutustumassa Bomban taloon, Nurmeksen 
kirkkoon ja Paltamon vanhaan kuvakirkkoon.
Retken hintaan 50€ / henkilö, sisältyy kuljetus, 
majoittuminen 2hh huoneissa, maanantaina 
lounas ja päivällinen, sekä ti aamupala hotellissa.
Ilmoittautuminen 11.4. mennessä, 
p. 044 7453 848 / Riitta ja p. 044 7453 853 / Katriina.
Matkalle mukaan otetaan 36 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retkellä mukana Jukka Joensuu ja 
diakonissat Riitta Markus-Wikstedt ja Katriina Sipilä.

Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen naisten ja tyttö-
jen käsityökerho suomalaisil-
le- ja maahanmuuttajanaisille. 
Aikuisten kuntopiiri ke 13.4. 
klo 17 Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 14.4. 
klo 10  Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 14.4. klo 11 
Yli-Iin srk-talo.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Kahvilapuoti 
torstaina 14.4. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Pienellä rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löytyy va-
likoima käsitöitä ja lahjatavaroita. 
Tuotto jaetaan puoliksi diakonian ja lä-
hetyksen kesken. Kevään aikana otetaan 
nimiehdotuksia vastaan kahvilapuodissa. 

Freeim
ag

es

Työttömien ja vähävaraisten ateria 
keskiviikkona 13.4. klo 11–12 Myllyojan srk-talossa. 
Tarjolla lämmin ateria ja kahvitarjoilu. 
Halutessasi voit maksaa ateriastasi 2 euron maksun 
Yhteisvastuukeräykselle. 

Isä-lapsisähly 
maanantaina 11.4. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa. 
Isä-lapsisähly on suunnattu ala-
koululaisille lapsille ja heidän 
isilleen. Kerhoon on tervetullut 
myös ilman vanhempaa. Muka-
na ovat kerhonohjaajat Matias 
ja Olli. Välineitä löytyy paikan 
päältä, tarvitset mukaasi vain lii-
kunnalliset vaatteet. Kenkiä ei tarvitse 
olla. Ei etukäteisilmoittautumista. 
Lisätietoja: Oulujoen seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Marika Alakopsa, p. 040 7186 925, marika.alakop-
sa@evl.fi.

Iltaperhekahvila 
keskiviikkona 13.4. Hintan seurakuntatalossa. 
Uudenlainen kohtaamispaikka lapsiperheille. Voit 
leikkiä, seurustella ja osallistua yhteiseen tekemiseen. 
Mainio paikka tutustua muihin lapsiperheisiin. 
Voit tulla kahvilaan ja lähteä kotiin vapaasti 
iltakuuden ja -kahdeksan välillä. 
Jokaisessa illassa tarjoillaan iltapala. 
Illat ovat maksuttomia eikä nii-
hin tarvitse ilmoittautua. 
Iltaperhekahvila on 
avoinna Hintan srk-
talolla kerran kuus-
sa keskiviikkoiltai-
sin. Seuraava ilta 
on 11.5. 

K
irko

n ku
vap

an
kki / Jaan

i Fö
h

r

Lähetystyön 
rippikoulusunnuntai 
10.4. Toimitalolla
I ryhmä klo 11.30–13.30.
II ryhmä klo 14–16.
Voit tarkistaa ryhmäsi 
nuorisotyönohjaajilta.
Tervetuloa tutustumaan 
maailmanlaajuiseen lä-
hetystyöhön YWAM- 
missionuorten ja seura-
kunnan lähetyssihtee-
rin kanssa. Esitys avoin-
na myös yleisölle alk. klo 
14. Lisätietoja: Virpi Luo-
tolampi, p. 044 5760 019.
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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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, avustavat Petteri Tuulos 
ja Juha Valppu, kanttori Lau-
ra Räihä. Kirkkokahveilla kes-
kustellaan Tuiran kirkon ju-
malanpalveluselämän kehit-
tämisestä.
Messu su 10.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Soili Pitkänen, avustaa 
Minna Salmi, kanttori Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, saarna uskonnon-
opettaja Mirjami Berg, kant-
tori Laura Räihä. 
Messu su 10.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Merja 
Ollila, kanttori Anu Arvola-
Greus. 
Iltamessu su 10.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 13.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttori Heikki 
Jämsä.  
Hartaus pe 8.4. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 8.4. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 14.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian ateria to 7.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 7.4. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 
Diakonian aamupala ma 
11.4. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. 
Juttutupa ma 11.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li.  Vierailu Koskelaan, lähtö 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelilta.
Juttutupa ma 11.4. 11–12.30 
Koskelan srk-koti. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 11.4. klo 14–15, Tuiran 
kirkko. Tule keskustelemaan 
ja viettämään päiväkahvihet-
ki muiden eläkeläisten seu-
rassa Tuiran kirkon Suvanto-
salissa. Mukana dia-
koni Paula Mikko-
nen. 
Diakonian aa-
mupala Tui-
rassa ke 13.4. 
klo  10–11, Tui-
ran kirkko. 
Olohuone ke 
13.4. klo 17–
18.30, Tuiran kirk-
ko. 
Diakonian ateria to 14.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 14.4. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 

Juttutupa ma 18.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kevätretki Iihin.

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 7.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjinä pastori Riit-
ta Louhelainen ja 
Leo Tolonen. 
Eläkeläisten ker-
ho to 7.4. klo 
14.4. klo 13–
14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seniorien laulupiiri 
to 7.4. klo 14–15.30, Ra-
jakylän srk-koti. Laulamme 
yhteislauluja kanttori Tomi 
Heilimon säestyksellä. Kah-
vittelua ja hartaus.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 7.4. ja 14.4. klo 17, Raja-
kylän srk-koti. Vetäjänä toi-

mii Jarmo Luoto. Tar-
kemmat tiedot 

pastori Riitta 
Louhelainen, 
p. 040 5850 
818. 
Käsityöker-
ho pe 8.4. klo  

9.30–11.30, Py-
hän Tuomaan 

kirkko. 
Puutyökerho ma 11.4. ja 

ke 13.4. klo 9, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, kellaritila.
Juttutupa 11.4.  klo 10.30, 
Koskelan srk-koti. 
Käsityökerho ma 11.4. klo 

12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Käsityökahvila ti 12.4. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 12.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Reino 
Tenhunen. 
Käsityökerho ke 13.4. klo15 

Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamat-

tupiiri ke 13.4. klo 
17, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ys-
tävänkammari. 
Tuiran seurakun-

nan nuorten ava-
rit ke 13.4. klo 18–

21, Tuiran kirkko. Avarit 
ovat avoimien ovien toimin-
taa keskiviikko-iltaisin Tuiran 
kirkon nuorisotilassa. Päih-
teettömät ja energiajuoma-
vapaat illat koostuvat yhdes-
sä pelailusta ja hyvästä seu-
rasta. Lisätietoja illoista Ans-
si Putilalta, p. 050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 14.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheil-
le  to 14.4. klo 17.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.

Musiikkitilaisuudet
Pekka Simojoen konsertti 
pe 8.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tilaisuuden jälkeen kahvitar-
joilu. Vapaa pääsy. 

Jumalanpalveluselämän 
kehittäminen 

Tuiran kirkossa su 10.4. klo 10–13. 
Tervetuloa kehittämään Tuiran kirkon 

jumalanpalveluselämää! Kutsumme kaikkia 
seurakuntalaisia mukaan messuun Tuiran kirkkoon 

ja sen jälkeen kirkkokahville. Kahvin lomassa 
pohdimme millaista jumalanpalveluselämää 

toivomme Tuiran seurakunnassa. Lue juttu s. 5.

Tuiran 
srk:n perheleiri 
Rokualla 4.–6.5.

Ilmoittautuminen 
28.3.–10.4. www.ou-
lunseurakunnat.fi/

tapahtumat.

Yhteisvastuukeräys 
perjantaina 15.4. klo 10–20 Tuiran kirkossa. 
Tule kevään viimeiseen lipaskeräyspäivään mukaan! 
Voit ilmoittautua kerääjäksi diakonissa Saila Luukko-
selle, p. 040 5747 092.

Renkaat vaihtoon 
keskiviikkona  20.4.
klo 16–20, SEO,
Kaarnatie 30.
Vaihdata autoosi kesären-
kaat ja tue Yhteisvastuu-
keräystä. Mukana Tuiran 
seurakunnan diakoni Sa-
mi Riipinen ja vapaaeh-
toisia renkaanvaihtajia.
Vaihtotyön hinta 20 €.
Soita ja varaa aika
renkaanvaihtoon ma–ti 18.–19.4. 
Sami Riipiseltä, p. 040 5747 149. 
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Olohuone 
keskiviikkona 20.4. klo 17–18.30 Tuiran kirkossa. 
Nojatuolimatka Ugandaan. Diakonissa Anu Fedotoff 
kertoo sanoin ja kuvin tämän vuoden Yhteisvastuun 
kohdemaasta ja vierailusta siellä. Vapaaehtoinen kah-
vimaksu Yhteisvastuukeräykselle. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

YV-konsertti  
to 21.4. klo 18, Tuiran kirkko. Konsertissa esiintyvät 
Pertti Haipola ystävineen. Tilaisuudessa on kahvitar-
joilu sekä arpajaiset.

Yhteisvastuuleluja myytävänä 
Puisia käsintehtyjä koira- ja kettuleluja myytävänä 
arkipäivisin klo 9–16. Tuiran kirkossa.
Leluja tekemään tarvitaan myös lisää työväkeä. 
Lisätietoja diakoni Pentti Kinnuselta, p. 040 7239 174.

Naistenpäivä
johon myös miehet ovat tervetulleita, 
Rajakylän srk-kodilla lauantaina 9.4. 
Tule viettämään kanssamme 
iltapäivää Eliina Heinosen luennon 
"Kun Jumala ei vastaa 
rukouksiin" äärellä.

Tilaisuus  alkaa kahvituksella 
klo 12.30. Musiikista vastaa 
kanttori Heikki Jämsä. 
Tilaisuuden jälkeen 
mahdollisuus 
sielunhoidolliseen 
keskusteluun.

Perhetapahtuma 
sunnuntaina 10.4. klo 14–16 Ritaharjun koululla. 
Perhetapahtuma Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Rita-
harjun koulun aulatilassa ja sisäpihan alueella. Tapah-
tumassa on mahdollisuus askarteluun, partiotaitojen 
kokeiluun, laululeikkeihin, aarteenetsintään gps-lait-
teiden avulla, muurinpohjalettujen nauttimiseen, on-
nenpyörän pyöräytykseen, lelubasaariostoksiin... Va-
raa mukaan käteistä rahaa. 
Tapahtuman järjestää Tuiran seurakunta ja partiolai-
set. Lisätietoa sanna.tervo@evl.fi. Tervetuloa kaikki 
vauvasta vaariin saakka! 

Anna ja Toivo -nukkekurssi 
ti 19.4. ja to 21.4. klo 17.30 alkaen Tuiran kirkossa. 

Tule tekemään nukke itsellesi 
tai lahjaksi ystävällesi. Nuken hinta 

20 € menee rokotusohjelmiin sekä muuhun 
lasten terveyttä, koulutusta ja suojelua 

edistävään työhön.
Kurssin järjestää Oulun UNICEFin vapaaehtoiset 

yhdessä Tuiran seurakunnan kanssa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.4. mennessä 

Seija Junnonaho, p. 0500 587 622.

A
rkisto / P

ekka H
elin

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve s a R a n t a

Big night out 
la 9.4. klo 16–18
Pyhän Luukkaan 

kappelissa.
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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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 7.–14.4.2016

Sanajumalanpalvelus su 
10.4. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa rovasti Pekka Kin-
nunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Hartaus to 7.4. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Raamattupiiri su 10.4. klo 14 
tai heti jumalanpalveluksen 
jälkeen Rantsilan srk-talossa.   
Lankapiiri ma 11.4. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Porinapiiri ti 12.4. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Syöpäkerho ke 13.4. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Väyrylänsaaren diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 13.4. klo 14 Pihlajistossa.
Järvikylän ja Rivinperän 
diakonia- ja lähetyspiiri to 
14.4. klo 11 Mustakankaalla 
Erkki ja Hilkka Valtasella.
Kirpputori 24.5. asti ma ja ti 
klo 12–17. Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyöl-
le. Lahjoituksia otetaan vas-
taan.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, ke 13.4. klo 10 
Pyhännän, to klo 12 Pulkki-
lan, to 14.4. klo 13 Rantsilan 
ja pe 15.4. klo 10 Kestilän srk-
talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän ja 
Pulkkilan kerhokodissa.
Päiväkerho to klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe klo 9.30 Pulk-
kilan kerhokodissa, pe klo 13 
Pyhännän kerhotilassa. Kes-
tilän kerho perutaan toistai-
seksi.
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa, 
ke klo 16.30 Piippolan srk-ko-
dissa, to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla ja to klo 15.30 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Pekka Simojoen kon-
sertti pe 8.4. klo 18 
Tuiran kirkko, ks. tar-
kemmin s. 11. 
Gospelmessu pe 8.4. 
klo 19 Oulunsalon kirkko, ks. tarkemmin s. 14.
POPROCK! –lyriikkailta ”Rakennan sun sydämeesi ta-
lon” su 10.4. klo 18 Kastellin kirkko, ks. tarkemmin s. 13.
Tuomasmessu la 16.4. klo 18 Kastellin kirkko, ks. s. 11.
Seuraava Luukas-messu pidetään pe 22.4. klo 19. Sen 
suunnittelu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luu-
kas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommenttisi yh-
teiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet paikal-
le jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat val-
miiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen ja 
yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, koska 
juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Elossa-kahavilassa pe 22.4. vieraana klo 21 MULLA ON 
USKO – Heikki Mustakallio & Minna Kantola, Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 9.4. klo 18.30 Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: valta ja vastuu. 
Oulun OPKOn hallitus. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 13.4. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: olen-
ko huono kristitty? Puhe: Aleksi Kuokkanen. 

Viikoittaiset
kerhot

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14 

Saarenkartanossa.

Koululaisten chimes-
ryhmä keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 17 kirkolla.

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 12.4. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 12.4. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. 
Olkkari-ilta ke 13.4. klo 17–19. Mukavaa tekemistä ja 
yhdessäoloa nuorille kehitysvammaisille aikuisille (18–
40-v.). Lisätietoja diakonissa Christalta, p. 040 5156 935.
Perhepiiri to 14.4. klo 12–13.30. Vanha pappila, Jössen 
sali. Vertaisryhmä kehitysvammaisten vanhemmille. 
Nuorten kahvila pe 15.4. klo 16.30–18.30 Keskustan 
srk-talo. 15–17-vuotiaille kehitysvammaisille nuorille. 
Ohjelmassa yhdessäoloa, iloista mieltä, pelailua sekä 
hyvää ruokaa ja juomaa. Mukaan voi tulla yksin tai ka-
verin kanssa.

NÄKÖVAMMAISET
Kokoontumiset, piirit ja Rauhan Tervehdyksen ääni-
lehtityö on tauolla näkövammaistyössä ajalla 11.–30.4. 
Paulan siirtyessä uusiin tehtäviin. Diakonissa Katriina 
Sipilä aloittaa sijaisena näkövammaistyössä 1.5. alkaen, 
jolloin toiminta ja kokontumiset jatkuvat normaalisti.
Kiitos kuluneista vuosista ja yhteisestä kuljetusta mat-
kasta! Runsasta Jumalan siunausta toivottaen, Paula 
Mustonen.
Leiripäivä keskiviikkona 18.5. klo 9–15 Hietasaaren lei-
rikeskuksessa. Ohjelmallinen kevätkauden päätöspäi-
vä Porinakahvilan kanssa. Päivän hinta 7 € sisältää aa-
mupalan, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan tasara-
han. Ilmoittaudu 3.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaisten yhdistykselle p. (08) 3115 653 tai yh-
distys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanot-
to on maanantaisin ja torstaisin klo 9–11 Keskustan 
seurakuntatalon 1. kerroksessa. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
7.4. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Kirjoitustulkkaus. Ker-
hosalissa induktiosilmukka.
Ystäväilta to 14.4.2016 15.30 Palvelukeskus Runola Mu-
kavaa yhdessäoloa, vaihtelevaa ohjelmaa, vierailijoi-
ta, hartaus ja kahvit. Kodeissa eri puolilla Oulua asu-
vat viittomakieliset, tervetuloa yhteiseen illanviettoon 
Runolan asukkaiden kanssa.
Hyvä tietää -luento pe 15.4. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Tietoa ajankohtaisista asioista. Aamukahvi. Lopuk-
si on mahdollista lähteä porukalla ruokailemaan ravin-
tola Pokkiseen.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 11.4. klo 10–12, Keskustan srk-talo, 
Isokatu 17. Päihderyhmä miehille ja naisille. 
Naistenryhmä pe 15.4. klo 13–15, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille. Anu 
Fedotoff kertoo Ugandanmatkastaan sanoin ja kuvin.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 12.4. klo 9–11, Keskustan srk-talo. Olen käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sielun-
hoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai 
tellervo.kianto@evl.fi.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English

English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 10.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvä-
listen ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly 
gathering for international people.  Service every Sun 
at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, 
Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Sanginsuun seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma, ti, ke ja pe klo 10–14, Noke-
lantie 48 B. Astioita, kirjoja, cd-
levyjä ym. kirpputoritavaraa, uu-
sia neuleita, leluja ja puutöitä se-
kä kahvila lähetyksen hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö 
vauvalle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän kaik-
keen ja moneen muuhun voit saada vastauksen Siives-
tä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia ote-
taan vastaan. Tervetuloa ostoksille ja vapaaehtoistoi-
mintaan! Lisätietoa, p. 044 3161 720. 
Lähetystovi pe 8.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö edistää Raa-
matun tuntemusta? Pasi Kurikka.
Lähetystovi pe 15.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö paran-
taa vammaisten ihmisten elämää? Pentti Kortesluoma.

Miesten eroilta 
tiistaina 12.4. klo 17–18.30 Vanha pappila. 
Avointa keskustelua erosta miesten kesken. 
Mies – oletko eroamassa vai oletko eronnut? 
Onko ero helpotus vai järkytys? 
Illat tarjoavat vertaistukea sekä mahdollisuuden 
käydä keskustelua omista kokemuksista. 
Järjestäjät Oulun kaupunki ja Oulun seurakuntayhtymä.

Tule Kymppileirille! 
Kymppileiri on tarkoitettu tänä vuonna 10 vuotta 
täyttäville tytöille ja pojille. Kymppileiri on neljä päivää 
kestävä telttaleiri Rokuan leirikeskuksessa. Leirillä 
uidaan, retkeillään, pelataan – ja tietenkin myös syödään 
hyvin! Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa. 
Suunnitelmissa vauhdikasta ja monipuolista ohjelmaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.4. asti: 
www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri

Chimes-yhtyeen harjoitus 
to 7.4. ja to 14.4. klo 18.15 
kirkolla.
Yhteinen aamiainen pe 8.4. 
klo 7.30–9.30 srk-salissa.
Eläkeliitto ti 12.4. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Petri Par-
tala kertomassa boccian pe-
luusta.
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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 7.–14.4.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 7.4. klo 10 srk-
talossa. Torstaina 14.4. ei ole 
kerhoa.
Lähetysilta ti 12.4. klo 18 
srk-talossa. Aiheena ”Sha-
maani ja kristitty kohtaa-
vat Jakutiassa”, Tapio Pok-
ka. Tarjoilua nimikkolähet-
tien hyväksi.
Kuoroharjoitukset keskiviik-
koisin klo 18.30–20 srk-talos-
sa.
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 14.4. klo 16 srk-ta-
lossa. Muista opetella jokin 
ulkoläksyistä!
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 15.4. klo 17.30–19 srk-
talossa.
Friday night 4.–6.-luokka-
laisille pe 15.4. klo 19–20.30 
srk-talossa. Luvassa monen-
laista puuhaa, Raamattu-
opetus, laulua ja nyyttärit.
Seurakunnan kesätyötä tar-
jolla reippaille nuorille. Va-
paamuotoiset hakemukset 
toimitettava seurakunnalle 
pe 29.4. klo 12 mennessä kir-
jeellä tai sähköpostilla lumi-
joen.seurakunta@evl.fi. 
Työtehtävinä on haudanhoi-
toa, risusavottaa ja ruohon-
leikkuuta.

Hovin koululla. Tyttökerho 
ma klo 15 ja poikakerho ti 
klo 15 Nuppulassa. Kestilän 
kerho perutaan toistaiseksi.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: To 14.4. klo 13.30 kirk-
kokuoro ja klo 15.15 Stellat 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to klo 12, nuori-
sokuoro to klo 14.30 ja lapsi-
kuoro to klo 17.45 srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuo-
ro ke klo 11 ja Stellat ke klo 
15.15 srk-talossa.

Rauhanyhdistys: Pe 8.4. klo 
19 (huom! muuttunut aika) 
raamattuluokat (pienet) P&J 
Jussilalla ja (isot) M&H Niko-
lalla. Su 10.4. klo 12 pyhä-
koulut I Pernulla, II  Kivilom-
pololla ja III J&S Jokitalolla, 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 11.4. 
klo 10–12 puurokerho A&J 
Hirvasniemellä. Ke 13.4. klo 

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 8.4. klo 19 
ja seurat su 10.4. klo 19 (Ti-
mo Aitto-oja) ry:llä. Pulkkila: 
Seurat su 10.4. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 10.4. klo 16 
ry:llä, Erkki Peltoniemi ja Esko 
Ristinen. Lauluseurat ke 13.4. 
klo 18.30 Anna-Mari ja Antti 
Kamulalla.  Rantsila: Ompe-
luseurat pe 8.4. klo 19, seu-
rat su 10.4. klo 18.30 (Jaakko 
Virpi) ja varttuneiden kerho ti 
12.4. klo 12 ry:llä. 

Kitarakonsertti 
su 10.4. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Ilkka Virta, klassisen kitaransoi-
ton yliopettaja.
Konserttiohjelma on barokin 
ajan luuttu- ja cembalomusiik-
kia. Säveltäjät ovat Jaques Bitt-
ner, Silvius Leopold Weiss ja Do-
menico Scarlatti.
Barokkimusiikki soi 8-kielisellä kitaralla mainiosti. 
Normaaliin konserttikitaraan verrattuna kaksi lisäbassoa 
antaa syvyyttä ja mielenkiintoista, luuttumaista sointivä-
riä, mikä tekee oikeutta barokin luuttuvirtuoosien hen-
kevälle musiikille. 

Raamattuluentosarja
pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista
Rantsilan seurakuntatalolla torstaisin klo 18
Jokaisella kerralla tarjotaan ateria 
(vapaaehtoinen ruokaraha)
7.4.   Emmauksen tiellä, Merja Jyrkkä
14.4. Jeesuksen kohtaaminen, Juha Luokkala
21.4. Päämääränä taivas, Jonne Pirkola 
28.4. Hengen todellisuus, Jonne Pirkola
Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta, opetuksesta ja 
hyvästä ruoasta! Järj. Rantsilan kappelineuvosto

 

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.4. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Perhekirkko su 10.4. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. 
Johanna Hietala ja lapsikuoro Stellat avustavat. 

Kastettu: Rasmus Eemil Pikkarainen (Pyhäntä), 
Paulus Jeremia Vikki (Kestilä), Vivian Iida Elmiina 
Niemimäki (Pulkkila), Altti Eerik Koskelo (Pyhäntä),
Inkeri Auroora Palosaari (Pyhäntä)
Kuollut: Pauli Toivo Erkki Kamunen 87 (Pyhäntä), 
Eila Pellilä 80 (Piippola), Pentti Johannes Lyytinen 77
(Pulkkila), Juhani Jaakko Sakari Näsänen 72 (Rantsila)

Messu su 10.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttorina 
Juha Pöykkö, messutii-
mi avustaa.

Kuollut: 
Erkki Heikki Maijala 84

Kastettu: 
Joose Oliver Höyhtyä

 

Kesätyötä 
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta 
täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja 
tiekirkkotoimintaan kesä-heinäkuulle 2016. Työ 
suoritetaan kahden (2) viikon jaksoissa, kolme 
(3) nuorta / kappeliseurakunta. Hakemukset, 
joissa merkintä kappelista viimeistään 15.4.2016 
osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, 
Taloustoimisto, Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila tai 
sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@evl.fi. 
Tiedustelut 
p. 0400 164 675.

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Stand up-koomikko 
Mikko Vaismaa
torstaina 21.4. klo 19 Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopiston auditorio.
Illassa musisoi duo 
Irene Entchev ja 
Jenni Myllylä.  
Vapaa pääsy.

Järj. Piippolan 
kappeliseurakunta, 
Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopisto ja 
Siikalatvan kunnan 
kulttuuritoimi 

 

Metsästysaiheinen

perjantaina 15.4. klo 18 Piippolan Shellillä. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita 

viettämään mukavaa iltaa!

MIESTENILTA

Lähetysilta 
tiistaina 12.4. klo 18 srk-talossa. 
Aiheena ”Shamaani ja kristitty 

kohtaavat Jakutiassa”, Tapio Pokka. 
Tarjoilua nimikkolähettien hyväksi.

19 ompeluseurat P&J Jussilal-
la. Päiväkerhot klo 17–18.30 
ti, ke ja to ry:llä.

Diakoniatyöntekijä Mar-
ja Rantasuomela on vuo-
rotteluvapaalla ja sijaise-
na toimii Tapio Jakkula. 
Hänet tavoittaa tutusta 
diakoniatyöntekijän nu-
merosta 040 7430 382.
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Murtoperä, Isorölli 9. Raa-
mattuluokka 4.–5.-lk pe 8.4. 
klo 18 Pulkkinen, Eeronpol-
ku 5. Raamattuluokka 6.–
8.-lk pe 8.4. klo 18 Vänttilä, 
Airistonkuja 3. Alueellinen 
nuortenilta pe 8.4. klo 19 
ry:llä. Nuorten lasketteluret-
ki la 9.4. klo 8.30 Lähtö ry:ltä 
8.30. Pyhäkoulut su 10.4. klo 
12 Heikkilä, Kasvihuoneentie 
6, Santamäki, Sakko, Taikaku-
ja 8, Linnakangas, Kinnunen, 
Hiekkatie 9, Keskusta-Ollila, 
Tahkola Salli ja Ilkka, Paituri, 
Haapakoski, Pirttikuja 4, Kok-
kokangas-Haapamaa.  Seurat 
Su 10.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 8.4. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 10.4. klo 16 ry:llä.

Seurakunnissa tapahtuu  7.–14.4.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 11.4. klo 
9–11.30. Hinta 5 €/ kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni p. 
0400 279 881 ja Satu p. 044 
7790 037.
Kirkkokuoro to 7.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 11.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 12.4. 
klo 18 Keskustan srk-talon 

Seurakuntaretki Ouluun to 
7.4. Lähtö klo 9.30 S-marketil-
ta. Matka ja lippu (20 €) mak-
setaan autossa. Ilmoita heti 
esteestä, p. 044 7521 226.
Kierrätystori avoinna to 
7.4. klo 15 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit hakea kierrä-
tystorilta tarvitsemaasi il-

Kastettu: Aaro Oskari Eilola, Loviisa 
Annikki Heiska, Pihla Amalia Louhisalmi, 
Kaapo Jalmari Mikkonen, Nelli Karoliina 
Mäki, Pyry Luca Matias Pitkänen, 
Adalmiina Mariel Tanska  

Kastetut: Elias Mikael Saarijärvi, Joakim Iivo Johannes 
Hintsala, Bella Vivian Pantsar, Kalle Akseli Myllykangas, 
Elli Sofi Marika Lindén, Anni Mari Emilia Kumpula
Kuollut: Helvi Elina Halonen 90, Liisa Kyllikki Hyppönen s. 
Petänen 62, Maria Helena Janhunen s. Takkula 64

9.30–11. Lisätietoja diakonis-
sa Marika Kamps. 
ESIKKO vanhemmat ja lap-
set ma 11.4. klo 9.30 Lähe-
tysvintillä.
Lähetysvintti ma 11.4. klo 12 
Lähetysvintillä.
Omaishoitajaryhmä ja hoi-
dettavien toiminnallinen 
ryhmä ma 11.4. klo 13.30. 
Tosikko vanhemmat ja lap-
set ma 11.4. klo 17.30 Vana-
mon Olohuoneessa 
Perhekerho ti 12.4. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Yhdes-
säoloa.
Hyvän mielen päiväkah-
vit ti 12.4. klo 12 Kotikolol-
la. Avoin mielenterveyskun-
toutujien ryhmä. Mukana 
esh Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023 sekä diakonis-
sa Marika Kamps. 
Gospel Gym ti 12.4. klo 19 
Vanamon salissa. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Ohjaaja-
na Riitta Lielahti. 
Vapaa pääsy.
Seurakunta- 
ja perheker-
hoja ei ole 
ke 13.4. työn-
tekijöiden 
suunnittelu-
päivän vuoksi. 
Raamattu- ja 
rukouspiiri ke 
13.4. klo 18.30 Rön-
köllä Piiparinaho 20 A.
Kierrätystori avoinna to 
14.4. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa. Voit hakea kier-
rätystorilta tarvitsemaasi il-

maiseksi tai tuoda tarpeet-
tomaksi käynyttä vaatetta, 
kenkiä, astioita ym.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 8.4. seurakuntatalolla. 
Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 

kokoushuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 13.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ja seurakuntapiiri to 14.4. klo 
12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Aiheena lähiruoka.
Varttuneet to 14.4. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 8.4. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat ITÄ 7.4. klo 18.30 

Hyvän 
mielen 

päiväkahvit 
tiistaina 12.4. 

klo 12 
Kotikololla.

Messu su 10.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Juha Maalis-
maa, messudiakoni Arto 
Pisilä, kanttori Marjo Ir-
jala, musiikkiavustus Ka-
nervat.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Taiteen ja kulttuurin päivä 
to 7.4. klo 10–16 Kirkonkylän srk-kodissa Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. 

Gospel-jumppa 14.4. klo 18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Ohjaajana Riitta Lielahti. Osallistumismaksu 
10 €, sis. ohjattu jumppa sekä kevyt iltapala. Tuotto Yh-
teisvastuukeräykselle.

Evankelista, laulaja Jaana Pölläsen konsertti 
su 17.4. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Sanoin ja Sävelin, Valoksi elämäsi polulle – ajatuksia ja 
rohkaisevia välähdyksiä yhdenkin ihmisen elämän matkal-
ta Taivaan Isän kämmenellä. Rohkaisuksi. Jaana Pöllänen, 
laulu, Ville Uusitalo, säestys. Vapaa pääsy! Käsiohjelma 10 
€. Konsertin jälkeen kahvittelua ja mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen rukoukseen. Lue juttu s. 8.

Parisuhdeluento
pe 22.4. klo 18.30–20.30 Pohjan Kievari
”Matka jatkuu – huolenpitoa parisuhteen hyvinvoinnista”
ks. www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen kaudelle 2016–2017 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 22.5. 
mennessä. Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen päiväker-
hoon, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta.

Urkukonsertti 
su 10.4. klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kuka tuli keksineeksi urut? Mitä urkujen sisällä on? Missä 
on maailman suurimmat urut? Mikä niissä oikein maksaa?

Tunnettuja urkukappaleita ja vastauksia mm. näihin 
kysymyksiin. Urkujen ihmeelliseen maailmaan 

johdattelevat kanttorit Taru Pisto ja Marjo Irjala.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

maiseksi tai tuoda tarpeet-
tomaksi käynyttä vaatet-

ta, kenkiä, astioita ym. 
Lisätietoja dia-

konissa Marika 
Kamps.
Neulekahvi-
la to 14.4 klo 
17.30 Neule-
kahvila käsi-
työn ystäville.

Aamupuuro 
ja ruokajakelu 

pe 15.4. klo 9 al-
kaen seurakuntata-

lolla. Kierrätystori avoinna 
9.30–11.
Ystävärengas pe 15.4. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Partio: La 9.4. Päkmä 16, lip-

Lähetysilta
torstaina 14.4 klo 19 Limingan seurakuntatalolla.

Senegalin terveisiä sanoin ja kuvin – Juha Taanila.
Arvontaa ja iltateetarjoilu

Tervetuloa!

pukunnan pt-kilpailut Partio-
kämpällä. Pe 15.4. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 14–16. 
Pajose Partiokämpällä par-
tiojohtajille, aikuisille johta-
jille sekä pj-oppilaille alkaen 
klo 18. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 8.4. klo 
19 alueellinen nuortenil-
ta Kempeleen ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (5.–6.) 
ry:llä. La 9.4. klo 18.30 raa-
mattuluokka (7.–8.) ry:llä. 
Su 10.4. klo 12 pyhäkoulut ja 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. To 14.4. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä.

Lasten kirkko 
sunnuntaina 10.4. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa ja saarnaa Maisa Hautamäki, 
kanttorina Mika Kotkaranta, 

jumalanpalvelusryhmä Tupos. Tähdet-kuoro. 
Tänä vuonna vuoden täyttävät lapset 

kutsutaan siunattaviksi.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve s a R a n t a
Su o m e n L ä h e t y s s e u ra  /  Pau la  L aa ja la h t i

Lahjaksi saatu –
toivon näkökulmia sävelin ja sanoin
ke 13.4. klo 18 Kirkonkylän seurakuntakodissa
Kanttorit Eija Savolainen ja Marjo Irjala, laulu
Marja-Liisa Jääskeläinen, tekstit
Ohjelmamaksu 5€ Hanna-työlle, kahvitarjoilu.
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Sirkka H

alo
n

en

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

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, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
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

Kansanlaulukirkon lauluilta 
to 7.4. klo 18.30 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Ossi Kaja-
va, Simo Pekka Pekkala. Ha-
lutessasi voit tuoda pienen 
arvottavan.
Aikuisten raamattupiiri su 
10.4. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 12.4. klo 12 rukoushuo-
neella. Muistojen matkassa, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Hartaus ti 12.4. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Soi-
le Tuusa.
Omaishoitajien ryhmä ti 
12.4. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leske-
lä, Sari Stenroth. Samanai-
kaisesti klo 13–15 kokoontuu 
Päiväkeskuksen takkahuo-
neessa toiminnallinen ryh-
mä hoidettaville.
Hartaus ti 12.4. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Soile Tuusa.
Rukouspiiri ke 13.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

Kastettu: Hugo Alfred Mämmi, Lilja Aurora Helenius,
Alma Esmeralda Nikula, Inari Anni Sinikka Tikkanen
Vihitty: 
Veli-Matti Olavi Backman ja Irene Elisabet Kokko.
Kuollut: 
Edit Lempi Vilhelmiina Karhula s. Parviainen 87

Kastettu: Luukas Jyri Matias Saari, 
Silja Sofia Korkiakoski, Leevi Johannes Koivukari

Kuollut: Leo Antero Pisilä 87, 
Ritva Annikki Risteli s. Keränen 74

Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 13.4. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa ti klo 
9.30–11.30, Päivärinteen 
seurakuntasalissa ti klo 10–
12 ja Laitasaaren ry:n tilois-
sa ke klo 12.30–14.30 sekä 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la to klo 10–12. Kylmälänky-
län kappelissa perhekerho pe 

Avoimet ovet
seurakuntatalolla

torstaina 7.4. klo 14–18. 

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin 
ja nauttimaan iltapäiväkahvit.

Hartaus to 14.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaushetket to 14.4. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Soile Tuusa.
Luontomusiikki – konsert-
ti to 14.4. klo 18 kirkossa yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. 
Iltakirkko to 14.4. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala. 
Isovanhempien ja lasten-
lasten leiripäivä la 16.4. 
klo 9.30–14.30 Koortilassa. 
Ilmoittautumiset ma 11.4. 
mennessä Sirpalle, p. 050 
3093 565. 

Messu su 10.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa 
Jukka Joensuu, urut 
Lauri-Kalle Kallunki, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Laitasaaren rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä, 
messun jälkeen toimita-
lon laajennuksen käyt-
töönottojuhla ry:llä.

lauantaina 16.4. klo 9.30–14.30 Koortilassa. 
Ilmoittautumiset ma 11.4. mennessä Sirpalle 

p. 050 3093 565. Muista ilmoittaa lasten iät ja 
mahdolliset erityisruokavaliot!

Luontomusiikki-konsertti 
torstaina 14.4. klo 18 kirkossa. 

Anne Ranta laulu, Petri Aho klarinetti, 
Johanna Kari huilu, Ossi Kajava urut. 

Ohjelmamaksu 10 €, tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

klo 9–11 vapaaehtoisvoimin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kansanlaulukirkon 
lauluilta to 7.4. klo 18.30. Seu-
rakuntapiiri ti 12.4. klo 12. Per-
hekerho torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 7.4. klo 18.30 ompeluseu-
rat Hannele ja Mika Kallio-
koskella sekä Henna-Riikka 
ja Tuukka Spetsillä. Pe 8.4. 
klo 18.30 yhteinen veljesil-
ta Laitasaaren ry:llä. Klo 19 
nuortenilta ry:llä. La 9.4. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä: 4.–6.-lk Romppainen, 7.–
8.-lk Manninen. Su 10.4. klo 
14 seurat ry:llä. Ma 11.4. klo 

18 päiväkerhot ry:llä. Ti 12.4. 
klo 13 lauluseurakerho Aili ja 
Heimo Tihisellä. To 14.4. klo 
18.30 raamattupiiri ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 8.4. klo 18.30 yh-
teinen veljesilta ry:llä. Klo 
19 nuortenilta Muhoksen 
ry:llä. La 9.4. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Saartoala, 
isot Manninen. Su 10.4. klo 
10 messu Muhoksen kirkos-
sa, klo 12 ruokailu ja terveh-
dysten vastaanotto ja klo 13 
juhla ry:llä. Ti 12.4. klo 13 
lauluseurakerho Aili ja Hei-
mo Tihisellä.

w w w.f r e e ima g e s . co m

Sanajumalanpalvelus 
su 10.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Riitta 
Ojala. Kesärippikoulu-
ryhmän kirkkopyhä.
Messu su 10.4. klo 12 
Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Riitta 
Ojala.

Nuttupiiri to 7.4. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuortenilta pe 8.4. klo 18 

Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa. Nuoren seura-
kunnan Veisukirjan lauluilta 
nuorten säestämänä.
Kesäryhmän rippikoulu la 
9.4. klo 10–15 Tyrnävän srk-
talolla ja su 10.4. klo 9–12 
Tyrnävän kirkossa.
Hartaus ke 13.4. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
RaaTuu to 14.4. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Siioninvirsiseurat ma 18.4. 
klo 18 Raili ja Markku Rah-
kolla Masinistinkuja 1.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-

sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 9.4. klo 18 
ry:llä. Su 10.4. klo 14.30 har-
taus VillaTyrnissä ja seurat 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 8.4. klo 19 
ry:llä. Seurat su 10.4. klo 16 
ry:llä.

Kaiken kansan aamupala
keskiviikkona 13.4. klo 7.30–9.30 Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykseen.

lastenlasten leiripäivä
Isovanhempien ja 
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
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 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, 
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Päivän työ
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Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Lastenohjaaja Auli Kipinä ihaili lasten kykyä 
nauttia elämän pienistä asioista.

Työni  on suurelta osin sairaalalapsityötä ja työpaik-
kanani OYS:n lastenosastot. Toimin pääosin las-
ten ja perheiden kanssa  eri osastoilla sekä teen yh-
teistyötä sairaalakou-

lun kanssa.  
Sairaansielunhoidon tii-

min kammarilla on Jenni-
pastorin läksiäisaamukah-
vit. Siispä sairaalan kella-
rikäytäviä pitkin talon toi-
seen päähän, jonne on ko-
koontunut työvuorossa 
olevia  tiimiläisiä. Tun-
nelma on haikea mutta 
kiitollinen.

Työparini Maria-Rit-
van kanssa siirryimme 
työhuoneeseemme jatka-
maan tietokonetöitä. 

Pikainen lounas ja sen jälkeen osastokierros. Pääsiäi-
sen jälkeen lasten neurologinen poliklinikka on yhä sul-
jettuna,  joten kävelemme lastensairaalan puolelle. Osas-
tolla on hiljaista, paljon tyhjiä huoneita, vähän lapsia. 
Erään perheen kanssa vietämme tovin leikkitilassa as-
karrellen ja jutellen. Jumalan kämmenellä -laulu on kai-
kille  ihan tuttu juttu. Hetki perheen kanssa on hyvä.

On joka kerta sykähdyttävää huomata se, kuinka lap-
si sairauden laadusta huolimatta elää täysillä leikkien, as-
karrellen ja nauttien kaikesta mistä vain voi. Kunpa me 
aikuisetkin voisimme kokea edes hiukan lasten huoletto-
muutta ja elämän pienistä asioista nauttimista.

Maria-Ritvan kanssa  jatkamme vielä  tulevan  suun-
nittelua. Teemme työtä yhdessä myös sairaalapastoreiden 
kanssa erilaisten kirkkovuoden tapahtumien merkeis-
sä. Yhdessä Elina-pastorin kanssa suunnittelemamme 
Raamattu-aiheinen akvaarionäyttely sairaalan A5-aulas-
sa on tuonut pääsiäisen tapahtumat tähän päivään sekä 
mahdollisuuden viivähtää, katsoa, miettiä, ihmetellä. 

Näyttelyn maisema muutetaan seuraavaksi luomis-
kertomuksen ihmeelliseksi maailmaksi. Maria-Ritvalla  
on mukanaan rekvisiittaa: oksia, käpyjä, ihastuttava  
pieni mökki. Niiden pohjalta on hyvä lähteä  työstämään 
asetelmaa, joka tuo Jumalan luomakunnan, sen kauneu-
den ja ihmeen, lapsen silmin katsottuna myös meille 
 aikuisille.

Aivan huomaamatta on kotiinlähdön aikaa. Työ-
pöydän siistimisen jälkeen vielä heipat työkavereille. On 
aika ottaa pyörä ja lähteä yli Oulujoen, kotia kohti.

Meillä jokaisella lie-
nee joskus tarve hil-
jentyä Pyhän edessä, 
joskus useammin, 

joskus harvemmin. Mikä voisi-
kaan olla siihen parempi paikka 
kuin kirkko.

Olen silloin tällöin saapunut 
kirkkoon hyvissä ajoin ennen 
messun alkua, jotta voisin rau-
hassa hiljentyä. Vaan kuinkas 
on käynytkään, ympärillä on 
porissut niin monet keskuste-
lukerhot, että hiljentymisestä ja 
keskittymisestä ei ole tullut mi-
tään. Silloin tahtoo “pyhien yh-
teys” karata tavoittamattomiin!

Sen ymmärrän hyvin, jos 
rippikoulunuoriso on rauha-
tonta, selaa ”feisbuukkia” ja 

Hiljentymisrauhaa kirkkoon

Mikähän asia 
lienee niin tärkeä, 
että sitä ei voisi 
jakaa vasta 
messun jälkeen?

kokoontuneen kirkkoon hyvis-
sä ajoin vain saadakseen käy-
dä läpi kuluneen viikon tapah-
tumat toistensa kanssa. Tällai-
nen häiritsee niitä, jotka todella 
haluavat hiljentyä ennen mes-
sun alkua. Usein vasta urkujen 
pauhu hiljentää alleen nuo kes-
kustelukerhot.

Mikähän asia lienee niin tär-
keä, että sitä ei voisi jakaa vasta 
messun jälkeen?

Jos sinua on häirinnyt sama 
seikka, niin pyrkikäämme ai-
nakin omalta osaltamme otta-
maan toiset huomioon niin kir-
kossa kuin sen ulkopuolella.

LEO TOLONEN
Oulu

käy keskustelua vierustoverin-
sa kanssa. Onhan heillä elämän 
eväät vielä niin levällään ja toi-
vossa on, että he ajan kuluessa 
sisäistävät ne hyvät tavat, joita 
kirkossa tulee noudattaa.

Mutta se, että myös osa jo 
täysi-ikäisestä ja vanhemmas-
takin kirkkokansasta näyttää 

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi

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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Rauhan Tervehdyksessä 
3.3. lukija kaipaili lu-
ettavakseen Lutherin 

teoksia. 
Seuraavassa numerossa 

(10.3.) hänelle jo sateli vink-
kejä teosten metsästämiseen 
ja yksi lukijoistamme lupasi 
kiertoon oman Valitut teok-
set -sarjansa.

Nyt myös lukijamme 
Haukiputaalta haluaisi an-
taa kirjojaan lainattavaksi. 

Mikäli sinä haluat saada 
niitä luettavaksi, ota yhteyt-
tä toimitukseen: toimitus@
rauhantervehdys.fi tai 044 
5626 450.

Lisää Lutherin 
mannaa tarjolla

Kiitos kirjoituksesta "Vaan 
onpa ihime!" (RT 24.3.), 
jossa kerrottiin, kuin-
ka kehitysvammaistyön 

pastori Elina Hyvönen kertoo 
pääsiäisen sanomasta selkokie-
lisesti ja havainnollistaen. 

Pastori Elina Hyvösellä on 
halu ja taito tuoda Jumalan Sa-
na kuulijalleen ymmärrettäväs-
sä muodossa. 

Kehitysvammaisillekin hän 

on löytänyt oikean tavan ker-
toa Raamatun sanomasta il-
man vaikeita ja joskus heille pe-
lottaviakin symboleja. 

Erityislapsen äitinä on ilo 
seurata, kuinka innoissaan tä-
mä erityinen kuulijakunta ot-
taa osaa Elinan selkokieliseen 
puheeseen. Hänen toimintan-
sa on mielestäni esimerkillistä.

Tuula Kiira 

• Joku aika sitten lehdessä ky-
seltiin Luther-teosten perään.

Itse olen löytänyt netis-
tä kirjakaupasta cd-romin, 
missä on useita Lutherin 
teoksia. Näitä voi siis tilata 
jostakin kirjakaupasta.

Lehden lukija

Kiitokset Elina-pastorille 
erityislapsen äidiltä


