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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Monipuolista 
diakoniaa tarvitaan 

Television parisuhdeohjelmia peilataan 
omaan suhteeseen 

Parisuhteista 
tuli tykättyä 

viihdettä 

Televisiossa esitetään toinen 
toistaan värikkäämpiä pa-
risuhdeohjelmia. Ne tah-
tovat hämmentää tavallis-

ta katsojaa, mutta millaisina ne 
näyttäytyvät työkseen parisuh-
deasioita seuraaville ammattilai-
sille. 

Temptation Island Suomi on 
äärimmäinen deittiohjelma, jos-
sa pariskunnille annetaan tilai-
suus testata, kestääkö oma pari-
suhde, vai onko paratiisin kiellet-
ty hedelmä houkuttelevampi. 

– Sarja on asetelmineen ja pettä-
misteemoineen television parisuh-
deohjelmista ehkä erikoisin, vaik-
ka varsinainen pettäminen ei ohjel-
massa pääsekään toteutumaan, Jy-
väskylän seurakunnan perheasiain 
neuvottelukeskuksessa työskente-
levä Pekka Puukko sanoo.

– Pettäminen on neljänneksi 
yleisin syy tulla hakemaan apua 
perheasiain neuvottelukeskuk-
sesta, perheneuvoja vakavoituu.

”Elämää voi elää 
monella tavalla”
Vastikään päättynyt Ylen Elämä 
pelissä -sarja keskittyi parisuh-
teen kohentamiseen. Parisuhde-
taitoja hiottiin järjestetyllä leirillä 
parisuhdevalmentaja Tony Dun-
derfeltin opastuksella. 

– Ohjelmassa oli panostet-
tu vuorovaikutteisuuteen. Elä-
mä pelissä -valmennukseen pää-
sivät myös katsojat osallistumaan 
viikoittaisten sähköpostien avul-
la. Myös netin parisuhdetesti oli 

avoin kaikille, Tampereen yli-
opiston tutkijatohtori Marjo Ko-
lehmainen kertoo.

Alkuvuodesta käynnistynyt 
Kielletty rakkaus -sarja keskittyy 
normista poikkeaviin rakkaus-
tarinoihin, kuten väkivaltaisen 
vangin ja vankilatyöntekijän ro-
manssiin. 

Puukko pitää asetelmaa kiin-
nostavana. Hän muistelee sitä 
vaihetta, kun itse aloitti perhe-
neuvojana. 

– Aika nopeasti ymmärsin, et-
tä tätä elämää voi elää monella 
tavalla. Suvaitsevaisuutta ja ym-
märtämystä toivoisin laajemmin-
kin, kun puhutaan perheestä ja 
parisuhteesta. 

Missä kunnossa
oma parisuhteeni on?
TV-ohjelmien kautta katsoja 
pääsee kurkistamaan, mitä mui-
den elämässä ja parisuhteessa ta-
pahtuu. 

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Diakonialla on kirkossamme pitkä ja kunnia-

kas historia, sillä on myös näkyvyyttä ja vai-

kuttavuutta yhteiskunnassa. Diakoniatyö 

on pyrkinyt ottamaan huomioon kunkin ajan tuo-

mia haasteita ja kehittämään toimintatapojaan sen 

mukaisesti. 

Oulun seurakuntayhtymässä tehtiin 1990-luvun 

lopulla merkittävä diakoninen avaus, kun 

kiinnitettiin erityistä huomiota sekä kasvavan 

vanhusväestön että vammaisten asumisoloihin ja 

kuntoutukseen. Tätä varten perustettiin Caritas-

Säätiö, johon seurakuntayhtymän lisäksi tuli 

mukaan paikallisia yhdistyksiä ja säätiöitä. 

Varsinainen toiminta käynnistyi Kairos- ja 

Caritas-kodeissa, jotka valmistuivat vuosina 

2002 ja 2003. Tänä päivänä se on laajentunut 

lukuisiin uusiin 

toimipaikkoihin Oulussa 

ja sen lähiympäristössä. 

Samalla toiminta on 

monipuolistunut niin, että 

se muodostaa kattavan 

hyvinvointipalvelujen 

kokonaisuuden. 

Oulun Caritaksen 

kehitystarina on syntynyt yhtäältä 

seurakuntayhtymän vahvalla tuella. Sen 

rinnalla on kuitenkin syytä korostaa rakentavaa 

yhteistyötä kaupungin kanssa ja verkostoitumista 

erilaisten toimijoiden kanssa. 

Maan hallitus valmistelee parhaillaan sote-

palvelujen uudistusta. Caritas-yhteisön piirissä 

seurataan varmasti hyvin kiinnostuneena 

sen etenemistä. Myös perinteisessä 

seurakuntadiakoniassa on syytä varautua sote-

uudistuksen vaikutuksiin. 

Muutokseen sisältyy usein sekä uhkia että 

mahdollisuuksia. Menestymisen avain on nähdä 

mahdollisuudet ja kääntää ne voitoksi. 

Yhteiskunnan muuttuessa 

diakoniassa tarvitaan 

edelleen toimintatapojen 

muutosta. Perustehtävä 

säilyy kuitenkin samana: 

tehdä lähimmäisen 

rakastaminen näkyväksi, 

auttaa erityisesti niitä, 

joiden hätä on 

suurin ja joita ei 

muulla tavoin 

auteta.

HANNU 
OJALEHTO 

Yhteiskunnan 
muuttuessa 
diakoniassa 
tarvitaan 
toimintatapojen 
muutosta. 

Suvaitsevaisuutta 
ja ymmärtämystä 
toivoisin 
laajemminkin, kun 
puhutaan perheestä 
ja parisuhteesta.

Pekka Puukko
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Vaikein kysymys 
minulle on ollut oppi, 
jonka mukaan jotkut 
pelastuvat mutta 
toiset eivät. 

Riittääkö pelkkä usko?

Kolumni

Aineesi olisi lähtenyt äl-
länä, mutta siitä puut-
tui henkilökohtainen 
vakaumus.

Kahdeksantoistavuotias mi-
nä katsoi äidinkielen opettajaa 
mitään ymmärtämättömin sil-
min.  Mielessä oli vain yksi aja-
tus: onneksi on toinen mahdolli-
suus kirjoittaa. Toisesta aiheesta.

Vuosikymmenien päästä 
sain toisenkin toisen mahdol-
lisuuden: pääsin rakentamaan 
henkilökohtaista vakaumus-
ta. Tuotos ei taatusti saisi ällää. 
Se on kovin epämääräinen ja 
muuttaa muotoaan jatkuvasti.

Tietoisen uskon tien ensias-

keleilla minulla oli onni kohda-
ta viisas ja lempeä ihminen. Tä-
mä seurakunnan työntekijä ei 
tarjoillut valmiiksi pureskeltu-
ja opinkappaleita vaan laskeutui 
vierelleni, minun tasolleni kul-
kemaan, ihmettelemään, kysy-
mään, eksymään ja löytämään.

Sitä uskoni tekee edelleen. Se 
yhä ihmettelee, kysyy, eksyy ja 
löytää.

Vaikein kysymys minulle on 
ollut oppi, jonka mukaan jot-
kut pelastuvat mutta toiset ei-
vät. Sitten luin jostakin, että 
kaikkivaltiaalla on valta armah-
taa vaikka kaikki. Mikä helpo-
tus oli tajuta, että Jumala on Ju-

mala, vaikka me mitä Hänestä 
ajattelisimme.

Sanakirjan mukaan vakau-
mus on varma, vakaa käsitys. 
Tarkemmin ajateltuna, kuka 
on sanonut, että sellainen täy-
tyy olla? Eihän tässä arvosanoja 
olla suorittamassa. Ehkä pelkkä 
usko riittää?

Me ihmiset olemme erilaisia 

ja uskommekin on erilainen. Jo-
ku nauttii riippuliidosta ja ben-
ji-hypyistä. Toinen haluaa pitää 
jalkansa tiukasti maan kama-
ralla. Joku ehkä tuntee olonsa 
kotoisimmaksi pienessä muka-
vassa kuopassa.

Oma rohkeuteni rajoittuu aja-
tusten tasolle – mutta niissä sitä 
sitten piisaakin. Jos vakaumuk-
seni olisi kovin tarkasti rajattu, 
epäilen, että menettäisin jotain: 
jatkuvan etsinnän sisäisen palon, 
ajatusten leikin ja lennon.

Kiitän niistä lahjoista ja yri-
tän olla kadehtimatta heitä, joilla 
on varman vakaumuksen muka-
naan tuoma turvallisuuden tunne.

Vaikka joillekin sarjaan mu-
kaan lähteville motiivina voi ol-
la julkisuus, monet etsivät kuiten-
kin aidosti muutosta elämäänsä. 
Pekka Puukko näkee vaarankin 
mahdollisuuden. 

– Jos erehdytään paljastamaan 
toisesta haavoittavia asioita, joko 
huomion saamisen tai vihan tun-
teen takia, on aika iso riski, että 
siitä jää syvät haavat. 

– Joissakin ohjelmissa on vah-
vana valituksi tulemisen tai hyl-
käämisen elementti. Niiden osal-
ta jään kysymään, millainen vai-
kutus sillä on ihmisen psyykeen.

HEIKKI IMPIÖ

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

Atte Aaltomaa ja Johanna Lappalainen eivät usko, että television parisuhdeohjelmia kannattaa rakentaa liian vakaviksi ja todellisiksi. Viihteellisyys kannattaa säilyttää, he pohtivat.

– Parisuhteessa on paljon sel-
laista yksityisyyttä, mitä ei yleen-
sä päästä näkemään. Moni var-
maan miettii ja vertaa omaa pa-
risuhdettaan ohjelmissa nähtyyn: 
onko se tavallista ja normaalia? 
Puukko pohtii.

Marjo Kolehmainen nostaa 
esiin parisuhteessa tapahtuneet 
muutokset erityisesti länsimaissa. 
Esimerkiksi tasa-arvoinen avio-
liittolaki ja uusperheiden määrän 
kasvu ovat vaikuttaneet käsityk-
siin perheestä ja parisuhteesta. 

– Muutoksista huolimatta pa-
risuhteen asema on vahva. Suurin 
osa suomalaisista elää parisuh-
teessa ainakin jossain vaiheessa 
elämää, Kolehmainen toteaa.

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

EEVA VAINIKAINEN
Kirjoittaja on Kolmiokirjan

lukemistolehtien päätoimittaja

Oululainen nuoripari Johanna Lappalai-
nen ja Atte Aaltomaa ovat katsoneet pa-
risuhdeohjelmista kenties eniten Temp-
tation Island -sarjaa. He pitävät pari-

suhteen testaamiseen keskittyvää ohjelmaa en-
nen muuta hömppänä, mutta kotikatsomossa on 
mietitty myös vakavissaan, missä omassa suh-
teessa kulkee pettämisen raja. 

– Näkemys rajasta on onneksi molemmilla sa-
ma. Meillä se ei ole niin avara kuin sarjassa, Jo-
hanna toteaa.

Onpa sarja saanut toteamaan senkin, että ret-
kahtaminen ei kannata. Hetken huumasta seuraa 
yleensä pitkäaikainen, pahasti haavoittava särö. 

Nykysarjoista Atte pitää asiallisimpana Kiel-
letty rakkaus -ohjelman opettavaista ideaa: kat-
sojille kerrotaan rakkaustarinoista, joista ei kuu-
le joka päivä.

– Parisuhteissa elää hyvin erilaisia ihmisiä. Kai-
killa, esimerkiksi kehitysvammaisilla, on oikeus 
rakkauteen. Näiden ”erilaisten parien” puolesta 
tulee välillä paha mieli, sillä he saavat ohjelmas-
sa  kohdata läheistensä taholta jopa hylkäämistä.

– Sellainen on raakaa. Kaikkien rakkaus on 
samanarvoista. Keneltäkään ei voi viedä pois oi-
keutta rakastaa, Atte sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Rakkaus kuuluu kaikille



4 Rauhan Tervehdys  |  Nro 13  | 14.–21.4.2016

Oulussa seurakunnat ovat 
tarjonneet ilmaisia las-
ten päiväleirejä kesäi-
sin jo vuosikymmen-

ten ajan. Lastenpäivinä tunnet-
tua toimintaa järjestetään nykyi-
sin Hietasaaren ja Lämsänjärven 
leirikeskuksissa. 

Oulun seurakuntayhtymässä 
käynnissä olevat säästötoimet ly-
hentävät Lastenpäiviä.

Tulevana kesänä Lastenpäiviä 
järjestetään Hietasaaressa 6.6.–
30.6. ja Lämsänjärvellä 9.6.–15.7. 
Toimintaa on arkipäivisin kello 
10–15 perjantaina olevaa juhan-
nusaattoa lukuun ottamatta. 

– Vielä viime kesänä Läm-
sänjärvellä leireiltiin heinäkuun 
loppuun saakka. Hietasaaressa 
on siirrytty jo aiemmin lyhyem-
pään leirikesään, kertoo Karja-

Muut mediat

JOINAKIN PÄIVINÄ kyllä epäilen, 
onko muita tasoja tai elämää tämän 
elämän jälkeen, mutta ihmisen 
ymmärrys on niin rajallinen, että 
tuollainen satunnaisepäily on täysin 
ymmärrettävää.
Kirkkoa pidän nykyään arvossa 
aivan eri tavalla kuin vaikkapa 
20 vuotta sitten. Se tuntuu olevan 
yksi niistä harvoista instansseista, 
jotka pitävät ääntä pienimpien, 
heikoimpien ja kelkoista 
tipahtaneiden puolesta.

Muusikko Jarkko Martikainen  
8.4. Kalevassa 

Lastenpäivät lyhenevät  ensi kesänä

sillan seurakunnan lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Mari Jääskeläi-
nen.

Lämsänjärvellä mukana ovat 
Karjasillan ja Oulujoen seura-

kuntien työntekijät, Hietasaa-
ri on Tuiran seurakunnan työn-
tekijöiden vastuulla. Lisäksi lei-
riviikoille palkataan kesäseteli-
nuoria.

Toivo hiipuu senegalilaiskylissä 
 Juha Taanila suree suomalaispäättäjien ratkaisua leikata kehitysyhteistyövaroista

Joitakin asioita on hyvä lähteä 
katsomaan ihan paikan pääl-
le. Näin ajatteli kemiläinen 
Juha Taanila ja ilmoittautui 

Suomen Lähetysseuran matkalle 
Senegaliin. 

Viime vuoden lopussa toteu-
tunut kahden viikon reissu Afrik-
kaan oli Lähetysseuran palveluk-
sessa työskentelevälle Taanilal-

le ensimmäinen vierailu kehitys-
maassa. Perillä hän saattoi seu-
rata läheltä, mitä työtä lähetys- 
ja kehitysyhteistyövaroilla yli 13 
miljoonan asukkaan maassa teh-
dään. Onko avusta hyötyä pai-
kallisille ihmisille?

Juha Taanila ei lähtenyt reis-
suun pelkästään omat matkata-
varat mukaan. Hänellä oli arvo-

kasta viemistä liminkalaisilta: 
seurakunnassa oli kerätty kuusi-
sataa euroa Senegalin lukutaito-
työn hyväksi.

Kristityt ja muslimit
yhdessä työssä
Länsi-Afrikassa, Atlannin ranni-
kolla sijaitsevassa Senegalissa Ju-
ha Taanila näki, että lahjoitusva-

roja käytetään lukutaidon kehit-
tämisen lisäksi esimerkiksi maan 
ruokaturvan kohentamiseen. Ve-
sihuolto paranee, kun kaivojen 
rakentamiseen löytyy varoja. 

Työtä Senegalissa eivät tee yk-
sinomaan Suomesta tulleet lä-
hetys- tai kehitysyhteistyönteki-
jät vaan ennen kaikkea paikalli-
set ihmiset.

– Lähetysseura tukee muun 
muassa ruokaturva-projektia. 
Siinä työtä tekevät yhdessä kris-
tityt ja muslimit.

Taanila huomasi, että juuri 
Senegal näyttää hyvää esimerk-
kiä siitä, miten eri uskontojen 
kannattajat elävät rauhassa kes-
kenään.

Senegalin väestöstä yli 90 pro-

Hallitsemattomuus 
johtaa h

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Suomen Lähetysseurassa seurakuntayhteyksien koordinaattorina työskentelevä kemiläinen Juha Taanila rohkaisee ihmisiä osallistumaan Lähetysseuran järjestämille matkoille. Niillä pääsee tutustumaan lähetystyöhön 
läheltä. Taanilan kanssa Senegalissa samaan matkaseurueeseen kuului yhtä lailla seurakuntalaisia kuin kirkon työntekijöitä.

Ku va t :  J u ha Taa n i l an mat ka ku v ia

Oululaislapset ovat viettäneet kesäpäiviä Lämsänjärvellä 1950-luvulta alkaen.
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Oona Tahvanainen toivoo, että kaikki voisivat olla kavereita keskenään.

Ihmisiä

Jokaiselle pitäisi olla porukka

Pahinta on varmaan se, jos jää ihan yksin, Maikkulan 
yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset Pauliina Oja-
kangas ja Oona Tahvanainen pohtivat, kun heiltä ky-
syy nuorten syrjäytymisestä. 

Pauliina ja Oona ovat huomanneet yksin olevia oppilai-
ta omassa koulussaan. He tietävät, että pitäisi mennä juttele-
maan heidän kanssaan. Siihen on kuitenkin aika iso kynnys.

– Tulee helposti nolo olo, kun ei oikein tunne toista, eikä 
tiedä mistä puhua. Pahinta on se, jos toinen ei sitten vastaa 
mitään, Pauliina toteaa.

Voi olla, että syrjään porukoista jäänyt nuori voi luulla, et-
tä toinen tulee vaan vitsillä puhumaan. Silti kannattaa yrittää.

– Jokaisen pitäisi kuitenkin puhua jollekin, vaikka sisaruk-
selle tai edes yhdelle kaverille, muuten voi masentua.

Tyttöjen kokemuksen mukaan aikuisten pitäisi huomioida 
paremmin yksin jääneet nuoret. Jos omalla lapsella ei käy ol-
lenkaan kavereita kotona, jokin on vinossa. Opettajien tulisi 
myös puuttua asiaan ja kannustaa oppilaita juttelemaan syr-
jään vetäytyneillekin.

Pauliinan ja Oonan mielestä nuorten pitäisi viettää aikaa 
isoissa porukoissa, niin että kaikki ovat kavereita keskenään. 
Varsinkin tytöillä on usein juuri ne tietyt kaverit, joiden kans-
sa vietetään aikaa. Pojat taas liikkuvat enemmän porukoissa. 

– Kukaan ei jaksa aina osallistua kaikkeen, mutta isosta 
ryhmästä löytyisi aina joku kaveri, he uskovat.

ELSI SALOVAARA

Elämä edessä -yhteisvastuuilta tiistaina 19.4. kello 18 Maikkulan 
kappelissa. Katso ilmoitus sivulta 17.

Kyllä se valo vaikuttaa, heti kun 
aurinkoa näkyy, niin on paljon 
virkeämpi olo. Hämärän aikaa 
ei jää ikävä, vaikka on siinäkin 
omat kivat puolensa. Mitään ih-
meellisiä kevätperinteitä minulla 
ei ole, mutta pyöräiltyä ja ulkoil-
tua tulee enemmän.

Minna Hyvärinen, 
Oulu

Ehkä sitä on vähän energisempi, 
kun valo lisääntyy. Kevään merk-
ki on se, että vaihdan pyörään ke-
särenkaat. Pyöräiltyäkin tulee taas 
enemmän. Mökille on tullut myös 
ostettua linnunpönttöjä. Kevät on 
kiireistä aikaa töissä, ja pian sitä 
huomaa, että onkin jo kesä.

Heidi Enwald, 
Oulu

Pari vuotta on nyt asuttu omako-
titalossa, ja kevään tulon huomaa 
siitä, että pihatöitä ja remonttia 
alkaa olla enemmän kuin talvella. 
Mieli on paljon valoisampi, kun 
auringon määrä lisääntyy. Hämä-
rän aikaa ei ole ikävä, kun on tal-
vesta päästy, niin se on hyvä.

Juhani Säilä, 
Vantaa 

Lastenpäivät lyhenevät  ensi kesänä

Elsi Salo
vaara

Antaako valo sinulle energiaa?Gallup
Kysyimme vastaantulijoilta, millainen vaikutus kevään 
tulolla on heidän elämäänsä. 

TEKSTIT JA KUVAT: 
ELSI SALOVAARA

senttia on muslimeja ja vain muu-
tama prosentti kristittyjä, pääasi-
assa katolisia.

Puun viljely
torppaa aavikoitumista
Vuonna 1960 itsenäistyneen en-
tisen Ranskan alusmaan yksi iso 
ympäristöongelma on maan aavi-
koituminen kuivuuden seurauk-
sena.  Jo vajaa puolet Senegalin 
pinta-alasta on luokiteltu puoli-
kuivaksi alueeksi. 

Juha Taanila näki ponnisteluja 
aavikoitumista vastaan. 

– Aavikoitumista estetään kas-
vattamalla ja säästämällä pui-
ta. Koululaisia opetetaan pui-
den kasvattamiseen, metaani-
kaasun tuottamisessa hyödynne-
tään muun muassa käymäläjätet-
tä. Kaasun tuottaminen on tärke-
ää, jotta puita ei kaadettaisi ruo-
anlaittoa varten. 

– Kompostointi ja biody-
naaminen viljely eivät ole nois-
sa kylissä tuntemattomia asioita.  
Luonnonmukainen viljely on iso 
kehitysyhteistyöprojekti.

Leikkaukset ovat
katastrofi monille 
Suomen hallituksen rajut leik-
kaukset kehitysyhteistyövarois-
ta näkyvät Senegalissa. Kun työ-
tä joudutaan supistamaan, muun 
muassa iso määrä lukutaidon 
opettajia on jäämässä työtä vaille. 

Monissa perheissä työn ja toi-
meentulon mahdollisuus heikke-
nee, Taanila harmittelee. 

– Lähetystyöntekijät kysyvät-
kin, näistäkö ihmisistä meidän 
oli pakko säästää. Hallituksen 
ratkaisussa on ollut käsittelemis-

tä, sillä yksi päätös Suomessa vie 
toivon niiltä, joilla toivoa on jo 
entuudestaan vähän. Se satuttaa 
ja tekee murheelliseksi. 

– Senegalilaiset eivät syyttä-
neet meitä suomalaisia vaan siel-
lä saattoi kuulla jopa ymmärrystä 
päättäjiemme ratkaisulle.

Taanila toivoo, että roima ni-
pistys valtion kehyrahoista he-
rättäisi kansalaisia tukemaan 
lasten koulunkäyntiä Senegalis-
sa esimerkiksi kummityön kaut-
ta. Perheet ovat suuria eikä usean 

lapsen kouluttamiseen usein ole 
mahdollisuuksia. 

RIITTA HIRVONEN

Juha Taanila palkittiin viime 
viikolla  Suomen Punaisen 
Ristin tunnustuksella työstä 
turvapaikanhakijoiden hyväksi 
Kemissä.
Taanila kertoo terveisiä Senegalista 
sanoin ja kuvin torstaina 14. 
huhtikuuta kello 19 Limingan 
seurakuntatalolla. 

Iskut vain jatkuvat

Suomen Lähetysseura antaa sapiskaa Suomen hallitukselle 
viimeviikkoisesta kehysriihen päätöksestä leikata vielä 25 
miljoonaa kehitysyhteistyöstä vuodesta 2018 lähtien.

– Leikkaussumma on pieni koko valtion budjetissa, mut-
ta kipeä isku jo karsittuun kehitysyhteistyöbudjettiin, Lähetysseu-
ran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen sanoo.

Hallitus leikkasi viime vuonna kehitysyhteistyöstä 43 prosent-
tia, minkä seurauksena myös Lähetysseura joutuu lopettamaan 17 
hanketta ja supistamaan useita hankkeita.

– Leikkauksista hinnan maksavat kaikkein köyhimmät. Jos uu-
det leikkaukset kohdistuvat järjestöpuoleen, Lähetysseura voi jou-
tua leikkaamaan tukeaan esimerkiksi Zimbabwessa 12 sinnikkääl-
tä, omistautuneelta isoäitiryhmältä. He huolehtivat kuivuuden rii-
vaamassa maassa 500 lapsen hyvinvoinnista. 

– Leikkaammeko heiltä? Rissanen herättelee.

Kun biomyllyyn laitetaan jätteet, metaanikaasun syntyminen alkaa.

Lämsänjärvelle mahtuu päi-
vittäin sata lasta, Hietasaareen 
viisikymmentä. Ilmoittautu-
minen avautuu Oulun seura-
kuntien nettisivuilla heti va-
pun jälkeen. 

Leirille ilmoittaudutaan vii-
koksi kerrallaan edellisen vii-
kon torstaihin mennessä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 
aina koko viikoksi, vaikka lapsi 

olisi paikalla vain osan viikkoa. 
– Ilmoittautuminen on 

avoinna aina viimeiselle leiri-
viikolle saakka, mutta paikan 
voi varata heti myös vaikka ko-
ko kesäksi, Jääskeläinen va-
kuuttaa.

Paikan peruminen tapah-
tuu soittamalla joko Hietasaa-
ren tai Lämsänjärven vastaa-
valle ohjaajalle, nettisivuilla se 
ei ole mahdollista. 

Tilanteet voivat muuttua per-
heissä nopeasti, joten paikkaa 
voi kysyä ilmoittautumisajan 
päätyttyäkin. 

– Lämsänjärvelle voi soittaa 
ja kysyä paikkaa vaikka sama-
na aamuna, Mari Jääskeläinen 
rohkaisee.

ELSI SALOVAARA

Vielä viime kesänä 
Lämsänjärvellä 
leireiltiin 
heinäkuun 
loppuun saakka. 

Mari Jääskeläinen

Yksi päätös Suomessa 
vie toivon niiltä, 
joilla toivoa on jo 
entuudestaan vähän.

Juha Taanila
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”Yksinäisyyttä on vähennettävä”
Caritaksen seniorikampus sai oman papin Marja-Leena Tahkolasta 

Diakoniajohtaja Marja-
Leena Tahkola ottaa vie-
raansa vastaan oululai-
sen Caritas-kodin eteis-

aulassa. Samassa paikassa on jo 
aamuyhdeksältä paljon väkeä. Ta-
lossa asuvat seniorit ovat aamu-
virkkuja. 

Tahkola toivottaa hyviä huo-
menia ympärilleen. Päivä on 
käynnistymässä Caritaksen seni-
orikampuksella.

Caritas-säätiön diakoniajoh-
tajan tehtävä on uusi, vasta muu-
taman kuukauden vanha. Pasto-
ri Marja-Leena Tahkola ei voi ky-
syä keneltäkään neuvoja, miten 
hänen edeltäjänsä on työnsä hoi-
tanut. 

Juuri tämä viehättää Tahkolaa. 
Hän voi tehdä ennakkoluulotto-
masti työtään ja laittaa rohkeasti 
kykynsä ja taitonsa likoon. Val-
miita uria työpäiville ei ole ole-
massa. Sellainen on innostavaa.

Yhteisö sai
oman papin
Marja-Leena Tahkola on caritas-
yhteisön käytettävissä. Joinakin 
päivinä työ on liikkuvaa: Caritas-
yksikköjä vammaisille ja vanhuk-
sille on eri puolilla Oulua.

Tahkola pitää hartauksia ja yh-
teisön pappia voi pyytää keskus-
telukumppanikseen, kun miel-
tä painaa jokin asia tai ilo tuntuu 
hyvältä jakaa. 

Hartauksissa Marja-Lee-
na Tahkola soittaa usein huilua 
ja laulaa. Puhallin on kulkenut 
mukana jo kolmisenkymmentä 
vuotta. Laulua hän harrastaa So-
fia Magdalena -lauluyhtyeessä.

Pelkkiä juttutuokioita päivät 
eivät sisällä, sillä diakoniajohtaja 
kuuluu Caritas-säätiön johtoryh-
mään, mikä tarkoittaa palavere-
ja ja koko Caritas-toiminnan ke-
hittämistä.

Pappi on myös säätiön henki-
lökuntaa ja Caritaksen palveluko-
deissa asuvien omaisia varten.

Yhteistyö on
arvokasta
Vaikka diakoniajohtaja on en-
nen muuta oman yhteisönsä pap-
pi, osa työajasta suuntautuu talon 
ulkopuolelle, yhteistyöhön muun 
muassa seurakuntien ja järjestö-
jen kanssa.

Tahkolalle yhteydenpito mui-
hin on tärkeää, ja sitäkin työtä 
hän haluaa viedä eteenpäin:

– Yhdessä ja yhteistyössä voim-

me enemmän, hän toteaa.
Juuri tähän ajatukseen liittyy 

eräs Tahkolan haave työnsä kehit-
tämiseksi.

– Yhdessä on helpompi etsiä 
niitä keinoja, joiden avulla löy-
tyisivät ne vanhukset, jotka ovat 
jääneet kaiken avun ulkopuolel-
le. Sydämeni sykkii etsivälle van-
hustyölle, sille, että voisimme laa-
jassa rintamassa torjua vanhusten 
yksinäisyyttä.

Vapaaehtoiset ovat
kullanarvoisia
Tahkola kertoo, että askelia täs-
sä työssä on jo otettu. Caritakses-

sa on viritelty muun muassa digi-
talkkarihanketta. 

Sen avulla pyritään löytämään 
niitä ikäihmisiä, jotka tarvitsevat 
apua selviytyäkseen esimerkik-
si terveydenhuollon tarjoamis-
ta sähköisistä palveluista, kuten 
ajanvarauksesta laboratorioko-
keisiin tai muusta asioinnista vi-
ranomaisten kanssa. 

Työn kehittämisessä kullan-
arvoisia ovat vapaaehtoiset. Ca-
ritaksen vapaaehtoistoiminnassa 
on mukana runsas joukko kan-
salaisia, esimerkiksi liikunta- ja 
musiikkikerhoissa sekä kädentai-
doissa. 

– Lisää vapaaehtoisia tarvi-
taan silti. Työntekijöiden voimin 
haaveet ja unelmat vanhusten ja 
vammaisten elämänladun paran-
tamiseksi eivät onnistu, Tahkola 
sanoo.

Aiempi työ
opetti paljon
Ennen nykyistä työtään Marja-
Leena Tahkola toimi Oulun seu-
rakuntien sairaalapappina. Työ 
sairaalamaailmassa opetti, et-
tä elämä on lahja. Se voi päättyä 
odottamatta ja aivan liian var-
hain.

Marja-Leena Tahkolan (kuvassa keskellä)  kanssa juttutuokiota Caritas-kodin ala-aulassa viettävät Leila Marjamaa, Martta Tauriainen, Nelmi Huuhtanen, Aino Honkonen, Sylvi Ylisirniö ja Martta Kynsijärvi. 

 Sydämeni 
sykkii etsivälle 
vanhustyölle, sille, 
että voisimme 
laajassa rintamassa 
torjua vanhusten 
yksinäisyyttä.

Marja-Leena  Tahkola

– Työ sairaalassa teki nöyräksi, 
mutta synnytti myös halun iloita 
asioista. Milloin, jos en nyt? Tä-
tä kysyn mielelläni itseltäni muis-
taen, että elämä on arvokasta ar-
vaamattomanakin.

– Sairaalapapin työssä sain 
rohkeuden puhua myös kuole-
masta. Olen saanut olla useita 
kertoja kuolevan potilaan lähel-
lä. Ne ovat olleet minulle pyhiä 
hetkiä.

Tahkola kertoo olevansa otet-
tu siitä, että ihmiset päästävät hä-
net lähelleen myös hänen uudessa 
työssään Caritaksessa.

– Pappiin ja kirkkoon luote-
taan, sen olen huomannut. Van-
hukset päästävät minut koteihin-
sa. 

–  En pidä sitä itsestään selvyy-
tenä. Elämme nyt aikaa, jolloin 
on paljon epäluottamusta mo-
neen suuntaan. Siksi luottamuk-
senosoitus tuntuu hienolta.

RIITTA HIRVONEN

Caritas syntyi 1998, kun Oulun ev.lut 
seurakuntayhtymä perusti yhdessä 
paikallisten säätiöiden ja veteraani- 
ja vammaisjärjestöjen kanssa 
Caritas-Säätiön. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Uutta kuntoutukseen
Olemme avanneet uudet,

täyden palvelun kuntoutustilat 
Oulun Taka-Lyötyssä:

• Fysioterapiaa • Toimintaterapiaa
• Ohjatut liikuntapalvelut

• Kuntosali  • Monitoimisali
• Terapia-allas

Ajanvaraus: 044 468 4271
Os. Kapellimestarinkatu 4.

www.caritaslaiset.fi

Historia eläväksi
Jäälissä etsittiin vanhoista kuvista tuttuja kasvoja ja paikkoja

Haluaisin myydä Varpapuun kangas- 
puut hintaan 120 €. Kangas puiden 
työleveys on 120 cm ja kokonais-
leveys on 155,5 cm. Puut löytyvät 
Muhokselta purettuina. Tiedustelut 
puh: 040 539 4609.

Myytävänä

E l s i  S a l ovaa ra

Kymmenkunta vuotta sit-
ten Pentti Jokikokko kier-
si pitkin Kiimingin kyliä 
niissä järjestetyissä valo-

kuvailloissa. 
Kunnan ja seurakunnan luot-

tamustehtävissä toiminut Joki-
kokko oli nimetty jäseneksi kun-
nan asettamaan toimikuntaan, 
jonka tehtävänä oli kerätä kuvia 
Kiimingin 150-vuotisjuhlakir-
jaan. 

Kuvia löytyi paljon, mutta 
suuressa osassa hyöty historiasta 
kiinnostuneille jäi vajaaksi.  

– Ongelma oli usein se, et-
tä kuva on kyllä kirkas ja selkeä, 
mutta kellään ei ole tietoa, mis-
sä se on otettu ja ketä kuvassa on. 
Se on silloin aikanaan tuntunut 
kaikille niin selvältä, Jokikokko 
sanoo.

Hän kannustaa kaikkia nyky-
valokuvaajia kirjoittamaan kuvi-
en taakse mistä ja miltä vuodelta 
kuva on. Siitä on suuri apu tule-

ville sukupolville. 
Tällä hetkellä Pentti Jokikok-

ko toimii paikallishistoriaa vaa-
livan Kiiminki-Seuran puheen-
johtajana. 

Kunnioituksesta 
menneitä sukupolvia kohtaan
Pieni osa kymmenen vuoden ta-
kaisesta kuvasadosta esiteltiin vii-
me sunnuntaina Jäälin kappelissa. 

– Nämä noin kolmekymmentä 
kuvaa kunnioittavat menneiden 
sukupolvien työtä. Muistitieto 
katoaa, mutta kuvat jäävät ja nii-
den kautta historiaa saadaan elä-
väksi, Jokikokko totesi tilaisuu-
den aluksi. 

Jäälissä kuvia saapui katso-
maan nelisenkymmentä henkeä. 
Jokikokko esitteli heille niin uit-
toporukoita, heinäntekijöitä, kar-
jakkokoulun oppilaita kuin piha-
maalla gramofonin tahdissa tans-
saavia jääliläisiä. 

Näkyipä kuvissa myös ajan 

Kiiminki-Seura ja kirjasto ovat 
järjestäneet kevään aikana Ker-
rontaa Kiimingistä -iltoja, joista 
viimeinen on vuorossa 11. touko-
kuuta. Silloin on Jokikokon vuoro 
kertoa tulvista Kiimingissä. 

Sukututkimus on 
salapoliisityötä
Kiimingin vanhoja kuvia saapui-
vat varta vasten katsomaan myös 
Pauli ja Maija Runtti. Oulussa 
asuva pariskunta on kiinnostunut 
sukututkimuksesta. He innostui-
vat mukaan nähtyään ilmoituk-
sen Rauhan Tervehdyksessä. 

– Isäni Kalle oli kotoisin Hut-
tukylältä, Runttilan talosta. Se on 
ollut aikanaan iso tila, Koitelin-
koskikin on kuulunut sen tiluk-
siin, Pauli Runtti kertoo. 

– Oikeastaan sukunimeni pi-
täisi olla Kanniainen, mutta isän 
suku on vaihtanut sukunimen 
1700-luvun lopulla tullessaan 
asumaan Runttilaan. 

Sukuhaarasta löytyy yhteys 
myös 1500-luvun lopulla vaikut-
taneeseen sissipäällikköön Pekka 
Vesaiseen. 

Vesaisen jälkeläinen Market-
ta Vesa meni naimisiin Heikki 
Runtin kanssa 1790.

Viimeisimmäksi pariskunta 
on selvittänyt Pauli Runtin äidi-
näidin Johanna Anttilan vaihei-
ta, joista heillä ei ollut nimen li-
säksi muuta tietoa kuin syntymä- 
ja kuolinaika. 

Muoniolaiset sukujuuret 
omaava Maija Runtti toteaakin, 
että maakunta-arkisto on tullut 
heille tutuksi. Pienillä paikka-
kunnilla paljon selviää myös ky-
selemällä, sillä ihmiset ja suvut 
tunnetaan.

– Hautakivistäkin voi löytää 
monenlaista tietoa. Onhan se vä-
hän sellaista salapoliisin hom-
maa, Maija Runtti naurahtaa.

ELSI SALOVAARA

mukaisesti mustiin pukeutuneita 
rippikoululaisia ja pitkin pyssyin 
varustautuneita valkokaartilaisia 
kansalaissodan vuosilta.

Useaan kuvaan löytyi myös 
uusia nimiä. Varsinkin Vilppo-
loita, Lehtoja ja Pekkaloita mai-
nittiin useamman kerran. 

Uusien tietojen löytyminen 
ilahdutti Pentti Jokikokkoa. 
Hän kertoo, että kuvia esitellään 
pyydettäessä. Jääliin ne tulivat 
diakoniatyöntekijä Jaana Kon-
tion pyynnöstä.

Ylempi ryhmäkuva on vuodelta 1918 karjakkokoululaisista. Alemmassa kuvassa on 
maamieskoulun kurssi vuosimallia 1931.

Pentti Jokikokko esitteli Jäälin kappelissa vanhoja valokuvia Kiimingistä. Takarivissä oikealla Maija ja Pauli Runtti, jotka olivat 
kiinnostuneita varsinkin Huttukylään liittyvistä kuvista. 

Kuva on kyllä kirkas ja 
selkeä, mutta kellään 
ei ole tietoa, missä 
se on otettu ja ketä 
kuvassa on.  Se on silloin 
aikanaan tuntunut 
kaikille niin selvältä.

Pentti Jokikokko
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– Partiossa riittävät tavallisen 
ihmisen tiedot ja taidot sekä aito 
kiinnostus.  Johtaja saa tehtävään-
sä koulutuksen. Lisäksi lippukun-
nan muut johtajat neuvovat ja tu-
kevat tarvittaessa.  

Johtajaksi voi ryhtyä aikuinen, 
esimerkiksi partiosta kiinnostu-
neen lapsen isä, äiti tai sisarus. 
Vamma ei ole este myöskään sisu-
johtajaksi ryhtymiselle. 

MINNA KOLISTAJA

Pop- ja 
rocklyriikat
kiinnostivat
Suomalainen pop- ja rockly-
riikka lausuttuna ja laulettu-
na houkutteli viime sunnun-
taina Kastellin kirkkoon noin 
240-päisen yleisön. 

– Pidän osallistujamäärää 
pienenä ihmeenä, sanoo pas-
tori Juha Vähäkangas, joka 
luki muassa Pauli Hanhinie-
men, Mariskan, Toni Wirta-
sen, Juice Leskisen, Jouni Hy-
nysen ja Chisun lyriikoita  yh-
dessä Esa Arbeliuksen, Mar-
jukka Hamarin ja Riina Moi-
lasen kanssa.

Hengellistä sisältöä, uskon-
nollista kieltä ja syvällisiä asi-
oita käsitteleviä tekstejä kuul-
tiin paitsi lausuttuina myös Esa 
Rättyän johtaman bändin esit-
täminä.

YV-keräyksellä 
alkaa loppukiri
Yhteisvastuukeräyksellä 2016 
alkaa olla loppukirin paikka.

Mikäli lipaskeräys on men-
nyt ohi silmien, vielä on aikaa 
osallistua. Esimerkiksi Tyrnä-
vällä on luvassa lipaskeräys ja 
kahvitarjoilu 22.4. kello 12–18 
kauppojen edustoilla.

Myös yv-tapahtumia on 
vielä luvassa. Esimerkiksi Mu-
hoksella on 14.4. luontomusii-
kin konsertti kirkossa kello 18. 
Hailuodossa puolestaan jär-
jestetään 17.4. kello 14 metsä-
kirkko Koppakodalla Tukki-
tien varressa. Makkaraa ja kah-
via myydään yhteisvastuun hy-
väksi.

Kempeleessä yv:n tiimoilta 
on tulossa vielä ainakin vappu-
piknik 30.4. ja peräkonttikirp-
pis 21.5. Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.

Lisää Yhteisvastuu-menoja 
löytyy RT:n sivuilta 15–23 yv-
logolla merkittynä.

Retriitti tarjoaa 
hengähdyshetken
Tuiran seurakunta järjestää 
20.–22.5. Rokualla hiljaisuu-
den retriitin otsikolla Jumala 
luo uutta. Ohjaajina toimivat 
pastori Saija Kronqvist ja dia-
koni Heli Mattila.

Retriitti koostuu yhteisistä 
rukoushetkistä, ruokailuista, 
levosta ja ulkoilusta. 

Mukaan mahtuu 18 hen-
kilöä. Retriitti on tarkoitettu 
ensisijaisesti henkilöille, jot-
ka tarvitsevat hengähdyshet-
ken arkensa keskelle. Etusijalla 
ovat Tuiran seurakunnan alu-
eella asuvat ihmiset. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 
Oulun seurakuntien internetsi-
vujen kautta 11.–22.4. 

Vamma ei haittaa 
 Sisupartiolaiset tekevät ihan samoja asioita 
 kuin muutkin partiolaiset

Leirit, leikit, yhdessäolo. Se, 
että partiossa on vähän seik-
kailua ja vähän jännitystäkin.

Ne ovat parasta harras-
tuksessa, tiivistävät oululaiset si-
supartiolaiset, 12-vuotias Taimi 
Holappa ja 15-vuotias Anni Hil-
tunen.

Sisupartiolaisia ovat partiolai-
set, jotka tarvitsevat erityistä tu-
kea vamman, pitkäaikaissairau-
den tai muun ominaisuuden takia. 

Aatepohja ja partiomenetelmät 
– esimerkiksi ryhmässä toimimi-
nen ja tekemällä oppiminen – ovat 
yhteistä peruspartiolaisille ja sisu-
partiolaisille. 

Sisuille partio-ohjelmaa sovel-
letaan tarpeen mukaan ja heillä on 
johtajia enemmän kuin peruspar-
tioryhmissä. 

Sisu lumikenkäilee
ja kaivaa lumimajoitteen
Partiossa voi kokeilla asioita, joi-
ta ei ehkä aiemmin ole kokeillut. 
Tämä pätee myös sisuihin:

– Esimerkiksi tammikuussa 
lumikenkäilimme Syötteen mai-
semissa ja kaivoimme yhdessä lu-
mimajoitteita, mainitsee sisupar-
tiojohtaja Sanna Talus.

Vamma, sairaus tai ominaisuus 
ei tarkoita, että sisujen puolesta 
tehtäisiin kaikki valmiiksi. 

– Sisupartiolainen tarvitsee to-
ki apua asioista suoriutumisessa, 
mutta ei heitä tarvitse auttaa asi-
oissa, joista he selviävät itsenäi-
sesti. 

– Itse koen, että tehtäväni joh-
tajana on kannustaa lasta uuden 
oppimiseen, itsenäiseen selviyty-
miseen ja positiivisiin partiokoke-

M inna Ko l i s t a ja

Välillä aivan 
hämmästyn, mihin 
kaikkeen sisut pystyvät 
kun oikeasti haluavat.

Sanna Talus

muksiin. Välillä aivan hämmäs-
tyn, mihin kaikkeen sisut pysty-
vät kun oikeasti haluavat, sanoo 
puolitoista vuotta sisujohtajana 
toiminut Talus.

Partiossa opetellaan selviyty-
mään yhdessä. 

– Keijukorennot-ryhmässä py-
rimme ohjaamaan partiolaisia yh-
teisten vahvuuksien hyödyntämi-
seen sekä toinen toistensa autta-
miseen.   

Sisutoimintaan voi 
tutustua koloillassa
Taimi, Anni ja Sanna toimivat 
oululaisessa Koskiveikot-lippu-
kunnassa, joka perustettiin alun 
perin sisulippukunnaksi. Nykyi-
sin lippukunnassa toimii myös 
peruspartiolaisia.

Mukaan mahtuu muutamia 
uusia sisupartiolaisia. Samalla tar-
vitaan myös uusia sisujohtajia.  

– Ennen päätöstä harrastuk-

sen aloittamisesta voi tulla tutus-
tumiskäynnille koloiltaan. Van-
hempi voi olla mukana ja esittää 
kysymyksiä partiosta, Sanna Ta-
lus sanoo.

Sisupartiolaisten tunnus, sam-
makko, pohjautuu vanhaan 
tarinaan  kahdesta samma-
kosta, jotka sattuivat putoa-

maan kerma-astiaan.
Toinen sammakoista arveli, et-

tei sammakon ole tällaisessa nes-
teessä mahdollista uida. Niinpä se ei 
edes yrittänyt, vaan vajosi pohjaan 
ja hukkui. 

Toinen sammakko ei antanut pe-
riksi: se ui ja potki pinnalla tunnista toiseen, kun-
nes tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta – ker-

ma oli sen ponnistellessa kirnuuntu-
nut voiksi.  Näin sammakoista sisuk-
kaampi pelastui.

Sisupartiointi liittyy tämänvuoti-
seen Yhteisvastuu-keräykseen. Kerä-
ystuotolla partiossa toteutetaan hank-
keita, joiden kohderyhmää  ovat eri-
tyistä tukea tarvitsevat, maahan-
muuttajat tai vähävaraisista perheistä 
tulevat lapset. Tavoitteena on tarjota 
tekemistä mahdollisimman monelle 

vailla harrastusta olevalle ja sitä kautta ehkäistä 
nuorten syrjäytymistä.

Sammakko on sisupartiolaisten tunnus

”Partio on sellainen harrastus, joka on valittava oman sydämen ja oman mielipiteen perusteella”, sanoo Taimi Holappa (vasemmalla). ”Toimintaan voi tulla tutustumaan 
tänne kololle”, jatkaa sisujohtaja Sanna Talus (toinen oikealta). Kuvassa myös Jussi Tervo, Anni Hiltunen ja Mari Tohmola.

Valtakunnallista partioviikkoa vietetään 18.–24.4. Osassa partiolippukunnista 
partioviikkoon liittyy partiokirkkopyhä. Sellaista vietetään esimerkiksi 17.4. klo 
10 Oulunsalon kirkossa.
Yhteisvastuukeräykseen liittyen järjestetään muun muassa iltateehetki 
Oulun Vanhassa pappilassa 18.4. klo 18–19.30. Nuotiolauluja lauletaan 
Lämsänjärven leirikeskuksessa 19.4. klo 18–20, makkaraa ja lettuja voi paistaa 
pientä korvausta vastaan. Tapahtumien tuotto ohjataan yv-keräykselle. 
Partiolaiset toimivat lisäksi 18.–22.4. yv-lipaskerääjinä eri puolilla Oulua.
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54
Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä

puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Pittääkö sun pelätä lähheistäs?
Käykö joku luvatta sun pörssillä?
Eläkkö nää kojissas niinku itte haluat?

Kiristääkö ommaishoito mieltä
– tuliko siitä ryykeli?

Päivystävä turvakotinumero: 0400 581 606
Juuri-hanke / Mäntykoti (ma–pe klo 9–15): 050 439 8017
Juuri-hanke / Turvakoti (ma–pe klo 9–15): 040 842 1800

Kohdatessasi väkivaltaa tai kaltoinkohtelua saat apua
alla olevista numeroista:

Sinulla on oikeus
TURVALLISEEN VANHUUTEEN

Yksinkertaistavat 
puheet huolestuttavat

Unelmoikaa paljon, haa-
veilla on tapana toteu-
tua. Hyvä koulutus aut-
taa unelmien toteuttami-

sessa. Näin toteaa Diakonia-am-
mattikorkeakoulun tuore rehto-
ri Tapio Kujala.

Puhe ei ole vain rehtorin lausei-
ta viran puolesta, vaan Kujalaa it-
seään on vienyt eteenpäin aikui-
siällä alkanut into oppia lisää ko-
ko ajan.

– Kouluaikana opinnot eivät 
vielä kiinnostaneet, olin siis ai-
ka lailla tyypillinen poika. Vasta 
kaksikymppisenä ymmärsin, et-
tä opiskelu oli jotain muuta kuin 
koulumaailma, helmikuussa työn-
sä Diakissa aloittanut Kujala ker-
too.

Rehtori tietää omasta koke-
muksesta, että työmaailmaan kul-
jetaan nykyisin opinto kerrallaan.

– Ensimmäisen koulutuspai-
kan valinta ei ole useinkaan vii-
meinen eikä ratkaise työuraa lop-
puiäksi.

Hieman erikoisempi
läksiäislahja
Kujalalla itsellään on takanaan 
neljä pitkäaikaista opiskelua ja 
useita lyhytkestoisempia. Kun 
aherruksesta etsii punaista lan-
kaa, se on kiinnostus viestintään 
ja halu toimia sivistyksen parissa. 
Kujalan väitöskirja käsitteli Lähi-
idän mediasotaa.

Uusi rehtori napattiin Diako-
nia-ammattikorkeakouluun Kan-
sanvalistusseurasta. Kujala kertoo, 
että hänellä on käyttämättä lahja-
kortti, joka oikeuttaa arabian kie-
len opiskeluun. Tällaisella muista-
misella hänet hyvästeltiin Kansan-
valistusseurasta.

Jatkuvan koulutuksen puoles-
tapuhujana Kujala on mieluus-
ti, sillä hän pelkää, että jos sivis-
tystä ei tietoisesti vaalita, se näkyy 
muun muassa kärjistyksien lisään-
tymisenä yhteiskunnassa.

– Kun yhteiskunnassa kasvaa 
paha olo, sitä puretaan kärkkäi-
siin mielipiteisiin ennen muuta 
sosiaalisessa mediassa. Yksinker-
taistavia ajatuksia vastaan pitää 
taistella. Suomessa käytetään nyt 
sellaisia ilmaisuja ja kärjistyksiä, 
joihin en ole aiemmin elämässä-
ni törmännyt.

– Esimerkiksi maahanmuutto 
on ilmiö, jota on mahdotonta rat-
kaista pelkästään huutamalla rajo-
jen sulkemista.

Tauko on hyvä
pitää yhtenä vuotena
Tapio Kujala patistaisi lukiovuo-
sien jälkeen aikalisää viettävää 
nuorta opintojen pariin yhden 

välivuoden jälkeen.
– Yksi vuosi ei ole huono aja-

tus miettiä, mitä tulevaisuudel-
taan haluaa. Mutta jos aika venyy 
pitemmäksi, paluu opiskelujen 
pariin vaikeutuu. Minä kannus-
tan valitsemaan ne opinnot, joi-
hin kohdistuu vaikka vain pientä-
kin mielenkiintoa.  

Ajatusta siitä, että tulevia opin-
toja tutkailisi myös työllistymis-
näkymien perusteella, Kujala ei 
pidä huonona.

– Media- ja kulttuurialalta ei 
löydy tällä hetkellä helposti töitä.

Kaksoistutkinto helpottaa 
uusissa suunnitelmissa
Kujala näkee kaksoistutkinnoissa 
monia hyviä puolia, jos oma ura 
ei siinnä kirkkaana edessä. 

– Kaksoispätevyys antaa jous-
tavan mahdollisuuden mielen 
muuttamiseen.

Diakissa opiskelee tällä hetkel-
lä noin 2 700 opiskelijaa, joista 800 
suorittaa kaksoistutkinnon. Kou-
lutus, jossa valmistuu sekä sosio-
nomiksi että diakoniksi, tarjoaa 
väylän yhtä lailla sosionomin töi-
hin kunnassa tai järjestössä kuin 
pätevyyden kirkon puolelle, Kuja-
la kertoo.

Kun uutta rehtoria pyytää en-
nustamaan kirkon töihin kohdis-
tuvia muutoksia lähivuosina, hän 
mainitsee erään – kenties odotta-
mattomankin – mahdollisuuden.

– Voisimmeko nähdä, että 
myös kirkon töitä tehtäisiin tule-
vaisuudessa toiminimellä, eli pal-
veluksessa olisi kirkollisen alan 
yrittäjiä?

– Yrittäjyysvalmiutta lisätään 
Diakin koulutussisällöissä, hän 
ennustaa.

RIITTA HIRVONEN

Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori Tapio 
Kujala haluaa vaalia suomalaisten sivistystä

Rehtori, toimitusjohtaja Tapio Kujala aloitti työnsä Diakonia-ammattikorkeakoulussa 
vierailemalla Diakin yksiköissä, kuten Diak Pohjoisessa Oulussa. 

Voisimmeko nähdä, 
että myös kirkon 
töitä tehtäisiin 
tulevaisuudessa 
toiminimellä, eli 
palveluksessa olisi 
kirkollisen alan 
yrittäjiä?

Tapio Kujala

H e id i  M a k ko n e n
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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 17.4. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen kertoo Muru-tytöstä, joka 
potee koti-ikävää.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 17.4.  jumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta ja Oulun-
salon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 17.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen kertoo Muru-tytöstä, joka 
potee koti-ikävää.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 162, 130, 601, 
490, 224, 492, 329:1,5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena val-
takunnallinen Partioviikko, 
jonka aikana on luvassa usei-
ta Yhteisvastuu-tapahtumia. 
Haastattelussa Oulun seura-
kuntien partiovastaava Sanna 
Parkkinen ja sisupartiolainen 
Sanna Talus.
 

taisin klo 18.
Su 17.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta. Virret: 105, 
276:1,4,5, 375, 444:2
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 17.4. klo 10 perhejumalan-
palvelus Kuopion tuomiokir-
kossa. Saarna pastori Sanna 
Mertanen. Avustava pappi pas-
tori Miina Karasti. Lapsikuo-
ro, johtajana kanttori Leila Sa-
volainen, musiikin johto Jark-
ko Maukonen.

Muut seurakunnat

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

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Oulun seudun Virsikuoro 25 vuotta: su 17.4. klo 15.00 konsertti ja 
seurat Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu
Herättäjän päivä: su 24.4. klo 10.00 messu Raahen kirkossa ja seurat 
seurakuntakodilla
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: pe 15.4. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honka-
sella Siivikossa, Pudasjärvellä, su 17.4. klo 11.30 Vihannin seurakuntatalolla, 
su 17.4. klo 18.30 Oulunsalon seurakuntatalossa, ma 18.4. klo 18.00 Raili 
ja Markku Rahkolla, Masinistinkuja 1, Tyrnävä, ti 19.4. klo 18.00 Laitasaaren 
rukoushuoneella Muhoksella, ti 19.4. klo 18.30 Rantsilan seurakuntatalolla, 
su 24.4. klo 15.00 Koskelan seurakuntatalolla, Koskelantie 86, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi 

La 16.4. klo 18 Valo-ilta. Su 17.4. klo 11 Lähetys-
jumalanpalvelus (kaste), Juan Castillo, Pudas järven 
rukouspiiri, Lapsikuoro, Janne Nykänen, Lastenko-
koukset ja seimi. Ma 18.4 klo 18 Sykarin kaivolla 
– ilta naisille. Ke 20.4. klo 19 Suurin ilo – rukousilta. 
Hannu Orava, Pasi Markkanen, Jari Virtanen. To 
21.4. klo 12 Päiväpiiri. To 21.4 klo 19 Suurin ilo 
– rukousilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 16.4. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia. T-C.
Ma18.4. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 19.4. 
klo 18 Majakka-ilta rukouksen äärellä. 
TERVETULOA!  

To 14.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 17.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Ari Juntunen.

22.4. klo 17 – 23.4. klo 17 Karjasillan kirkossa Raamattukurssi  
Sikin Sokin 1. Mooseksen kirkan luvut 1–11.

Jarkko Haapanen. Tervetuloa!! vapaa pääsy.  
Järjestää Pohj.-Pohjanm. kansanlähetys ja Karjasillan srk.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 17.4. klo 13-14.30 Huoltoasemalla
”Hengellinen varustus” 
Juonto Hilkka ja Keijo Kaikkonen 
Musiikki Paljaat jalat kuoro 
Todistuspuhe Johanna Holma 
Opetuspuhe Tinja Halunen. Tarjoilua 
klo 15-16 Kevätseurat, Pekka 
Siljander, Niilo Karjalainen 
Ma 18.4. klo 16 Teehuone 
Ti 26.4. 9-12 Aamupäivän paasto 
ja rukous 

Oulun seudun Uusheräys ry

To 14.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Efraim ja Rachel Naggari Israelista. 
Pe 15.4. klo 19 Helmi (nuortenilta), Amadeus Oilinki. Su 17.4. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint’s Club, Kari Heikkinen, Risto Wotschke, aihe: Efesolaiskirje 
osa 8, Ef: 4: 1-16, musiikki: Jaana Yrttiaho & band. Ti 19.4. klo 10 Äitimiitti & 
taaperotapaaminen. Ke 20.4. klo 18 Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). Tervetuloa!

Miten parisuhdetta voi 
huoltaa ja hoitaa? Mi-
ten pitää huoli, ettei 
parisuhde jää kiireen 

jalkoihin? Miten kertoa omista 
tarpeista ja toiveista puolisolle? 
Näitä teemoja käydään läpi Kem-
peleessä perjantaina 22.4. järjes-
tettävällä luennolla. 

– Suhde on kuin puutar-
ha: säännöllinen hoitaminen ja 
huoltaminen on tärkeää. Kuih-
tuneen ja kitukasvuisen puutar-
han elvyttäminen uudelleen ku-
koistavaksi vaatii paljon rankem-
pia toimenpiteitä kuin säännölli-
nen perushuolto, vertaavat luen-
noitsijat, perhepsykoterapeutti ja 
teologi Liisa Välilä sekä yrittäjä 

Parisuhdeasiaa Kempeleessä

Juha Välilä. 
Luento ei sisällä ryhmäkes-

kusteluja, sille voi tulla yksin tai 

kaksin. Sisäänpääsy on ilmainen. 
Luento pidetään Pohjankievaris-
sa kello 18.30–20.

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Testamentti-info
La 16.4. klo 14 ja klo 16.30 Sanan Päivät. Vierailijana luutnantti 
Daniel Viklund Ruotsista. Mukana ylisihteeri, everstiluutnantti 
Arja Laukkanen. Translated into English.
La 16.4. Lasten Sanan Päivät klo 14 “Päivä Kapernaumissa”-seikkailu. 
Klo 16.30 lasten toimintatuokio.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Kirkkokahvit. Translated into English.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Juha  ja Liisa Välilä luennoivat parisuhteen hoidosta.

Siunaa, ystävysty, auta mis-
sä voit ja kerro Jeesuksesta. 
Tällaiseen elämäntapaan 
ohjaa Luukkaan evanke-

liumin 10. luku. 
– Elämäntavan ideana on ope-

tella siunaamaan toisia, olemaan 
ystävällisiä ja auttamaan toisia 
missä voi. Uskosta puhutaan, kun 
siihen avautuu tilaisuus. 

– Tuolloin vastataan toisen 
esittämiin kysymyksiin ja ollaan 
valmiita kertomaan Jeesuksen 
rakkauden vaikutuksista omassa 
elämässä, selventää L10T-lyhen-
teelle kulkevaa toimintaa pastori 

Mikko Matikainen Kansan Raa-
mattuseurasta.

– L10T perustuu ohjeisiin, jot-
ka Jeesus antoi opetuslapsilleen 
lähettäessään heidät matkaan 
Luukkaan evankeliumin 10. lu-
vun mukaan. Jeesuksen ohjeet 
sopivat myös tähän päivään kaik-
kialla arjen keskellä.

– Yksinkertaiset askeleet aut-
tavat kristittyjä elämään uskoaan 
todeksi arjessaan ja itselle sopi-
valla tavalla. Evankeliumin kohta 
saa ajattelemaan asioita laajem-
min ja palvelemaan lähimmäisiä, 
Matikainen uskoo.

L10T on alun perin Etelä-Af-
rikassa kehitetty evankelioivaan 
elämäntapaan rohkaiseva koulu-
tus, joka on käytössä kymmenis-
sä maissa eri puolilla maailmaa.

L10T-elämäntapa on esillä 
Karjasillan seurakunnan ja Ma-
jakkatiimin tilaisuudessa 22. 
huhtikuuta Pyhän Andreaan kir-
kossa kello 18. 

Majakkaillassa Pyhän Andre-
aan kirkolla kerrotaan tapaus-
kertomuksia siitä, miten tavalli-
set ihmiset ovat löytäneet oman 
tapansa elää kristittynä. 

Luukkaassa ohjeet 
kristittynä elämiseen
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Valehtelin, 
että en pelkäisi kuolemaa
Vaikka lähisuvussamme on usein kuoltu liian varhain, eli isomummoni 97-vuotiaaksi. 
Vanhamummun, kuten häntä kutsuimme, 95-vuotisjuhlilta on jäänyt mieleeni kirkko-
herran toteamus. Papin mukaan vanhamummu halusi päästä jo taivaan kotiin. 

Ajatus oli 7-vuotiaalle pysäyttävä. 
Läheisistä huokuva – sanaton ja sanoitettu – kaipuu kuolemanrajan tuolle puolen 

siirtyneitä läheisiä kohtaan oli itselleni tuttua jo aiemmin. Viimeistään noihin aikoihin 
se alkoi muuttua myös todellisiksi ajatuksiksi ja tunteiksi. 

Iltaisin mieleeni tulvi surua isovanhemmista, joita en ollut koskaan nähnyt. Yön 
pimeässä kuolemanpelko oli alituinen vieras. 

Oma mummuni kaipaili alituisesti kauan sitten kuolleen pappani luokse. Kaipuus-
taan huolimatta mummu oli myös täysillä kiinni tässä elämässä. 

Kun mummu sitten kuoli, lapsen rukoukseni oli, että hän saisi tavata papan tai-
vaassa. 

Kerran ollessani alta kouluikäinen mummu ja isoveljeni kertoivat, etteivät he pelkää 
kuolemaa. Minä kiirehdin vakuuttamaan, etten minäkään pelkää. 

Se oli vale. 
Kuolema on voitettu, mutta minulle se on voitettunakin vihollinen. Yhä edelleen. 
Tiedän, että ihmiset jakautuvat suhtautumisessa kuolemaan. Osalle kuolema ei ole 

millään tapaa pelottava. Se saattaa olla jopa kiehtova tai sitten se vain on. 
Voimme kaivata ajan rajan tuolle puolen. Saamme kaivata sinne menneitä läheisiä. 
Mutta olipa suhteemme kuolemaan mikä hyvänsä, meillä kaikilla on oikeus janota 

elämää tässä maailmassa. Jokaisella on myös oikeus taistella oikeudesta elää tässä maa-
ilmassa ja oikeus elää kiinni tässä elämässä. 

Meidän velvollisuutemme on taistella sen puolesta, että hyvä ja jumalinen voisi olla 
totta – ei vain ajan rajan tuolla puolen – vaan jo tässä maailmassa. 

OLLI SEIKKULA
Limingan seurakunnan pastori

Sunnuntai 17.4.2016
Psalmi: Ps. 66:3-9 tai Ps. 126
1. lukukappale: Jes. 40:26-31
2. lukukappale: Hepr. 13:12-16
Evankeliumi: Joh. 16:16-23

Hepr. 13: 12-16
Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin 
ulkopuolella pyhittääkseen kansan 
omalla verellään. Lähtekäämme siis 
hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen 
häväistystään kantaen. Eihän meillä 
täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me 
odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka 
tulee.
    Olkaamme sen tähden hänen 
välityksellään alati uhraamassa Jumalalle 
kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, 
jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää 
myöskään unohtako tehdä hyvää ja 
antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat 
Jumalalle mieleen.

Joh. 16: 16-23
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, 
taas vähän aikaa, ja te näette minut 
jälleen.”
    Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan: 
”Mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan: 
’Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, 
taas vähän aikaa, ja te näette minut 
jälleen’? Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo 
menevänsä Isän luo?”
    ”Miksi hän puhuu vähästä ajasta?” 
he ihmettelivät. ”Ei hänen puhettaan 
ymmärrä.”
    Jeesus huomasi, että heidän teki mieli 
kysyä häneltä. Hän sanoi heille:
    ”Sekö teitä askarruttaa, että sanoin: 
’Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, 
taas vähän aikaa, ja te näette minut 
jälleen’? Totisesti, totisesti: te saatte itkeä 
ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te 
joudutte murehtimaan, mutta tuskanne 
muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, 
tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä 
koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti 
ei enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä, 
että ihminen on syntynyt maailmaan. 
Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä 
näen teidät vielä uudelleen, ja silloin 
teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei 
kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te 
ette kysy minulta mitään.”

Sanan aika
F r e e ima g e s  /  J o hn N y b e r g
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Ole rauhassa 
introvertti

Sisäänpäin suuntautuneisuus on synnynnäinen ominaisuus. 
Sitä ei tarvitse yrittää väkisin muuttaa.

Luovitko juhlissa suuren vä-
kijoukon keskellä kuin kala 
vedessä, puolituttujen kans-
sa luontevasti rupatellen? 

Olet todennäköisesti ulospäin 
suuntautunut ekstrovertti.

Vai lähestytkö tuntemattomia 
varautuneemmin, sillä small talk 
ei sinua juuri kiinnosta – ehkä 
suorastaan harmittelet, kun tuli 
lähdettyä koko kekkereille? Olet 
todennäköisesti sisäänpäin suun-
tautunut introvertti.

Introverttius ja ekstroverttius 
ovat jo ihmisen perimään koo-
dattu ominaisuuksia.

Synnynnäinen temperament-
ti määrittelee ihmiselle tyypilli-
set tavat toimia ja tehdä asioita. 
Temperamentti näkyy esimerkik-
si siinä, miten ihminen ilmaisee 
tunteitaan, reagoi tilanteisiin ja 
ihmisiin, keskittyy tai häiriintyy.

Länsimaisessa yhteiskunnas-
sa arvostetaan yleisesti ominai-
suuksia, jotka liitetään yleensä 
ekstrovertteihin: dynaamisuutta, 
verkostoitumistaitoja, taitoa olla 
esillä ja tuoda esiin omaa osaa-
mista.

– Ulospäinsuuntautuneisuut-
ta ja sosiaalisuutta pidetään toi-
vottuina, hyvinä ominaisuuksi-
na, sanoo dosentti Taina Hintsa 
Helsingin yliopiston käyttäyty-
mistieteen laitokselta.

Hintsan mielestä introverttiut-
ta pidetään aivan turhaan joten-
kin vähemmän toivottuna luon-
teenpiirteenä. 

– Introvertteihin liitetään pal-
jon vääriä luuloja. Saatetaan esi-
merkiksi ajatella, että introvertti 
ei halua olla tekemisissä ihmisten 
kanssa. Sehän ei pidä paikkaansa.

Introvertti vain suhtautuu ih-
misiin varauksellisemmin kuin 
toisten seuraan aktiivisesti ha-
keutuva ekstrovertti.

Introvertilla voi olla
hyvät sosiaaliset taidot
Siinä missä ekstroverttejä pide-
tään sanavalmiina ja sosiaalisilta 
taidoiltaan pätevinä, introvertti-
en kuvitellaan olevan juroja, sosi-

aalisesti tumpeloita tyyppejä.
Introvertti ei kuitenkaan ole 

tuppisuu vailla sosiaalisia taito-
ja. Hän vain ei koe mielekkääk-
si jutustella suuressa joukossa 
niitä näitä vaan puhuu mieluum-
min silloin, kun hänellä on asiaa. 
Myös itsensä esiin tuominen jat-
kuvasti on hänelle vierasta. 

– Ekstroverttejä pidetään help-
poina ja mutkattomina ihmisinä, 
joilla on hyvät sosiaaliset taidot. 
Tosiasiassa heillä voi olla hyvin-
kin heikot taidot toisten kanssa 
toimimiseen.

Sosiaalisuutta ja sosiaalisia tai-
toja ei pidä sekoittaa keskenään.

Introvertti ei ehkä ole kovin 
sosiaalinen, hän viihtyy hyvin 
yksinäänkin.

Mutta hänellä voi olla erin-
omaiset sosiaaliset taidot eli ky-
ky tulla toimeen muiden ihmis-
ten kanssa. Sosiaalisissa tilan-
teissa introvertti osaa ottaa muut 
huomioon, antaa tilaa toisille ja 
kuunnella.

Julkisuushakuisuus
suosii ekstroverttejä
Vaikka ekstroverttien ominai-
suuksia pidetäänkin nykymaail-
massa haluttuina, Hintsan vies-
ti on selvä: on ihan ok olla intro-
vertti.  

– Nykyinen julkisuus- ja suo-
siohakuisuus määrittää, millai-
nen ihmisen pitäisi olla. Se ruok-
kii etenkin nuoren ihmisen käsi-
tystä hyvistä ominaisuuksista. 

Hintsan muistuttaa, että ihmi-
set ovat erilaisia. 

– Jotkut vain viihtyvät parem-
min itsekseen ja se on ihan nor-
maalia. 

Hintsa harmittelee, että yksi-
nolon merkitystä ei aina ymmär-
retä. 

– Toisinaan on hyvä olla omis-
sa mietteissään, kuunnella omia 
ajatuksiaan ja olla yksin.

Ujous ja introverttius ovat 
Hintsan mukaan eri asioita. 

– Ujo haluaisi olla seurassa, 
mutta ei uskalla. Introvertti taas 
ei välttämättä edes halua olla seu-

rassa vaan viihtyy yksinkin. 
Sisäänpäisuuntautuneisuus on 

synnynnäinen ominaisuus, jota ei 
tarvitse muuttaa, Hintsa painot-
taa. 

– Ihmisen on hyvä tunnis-
taa ominaisuutensa. Sitä kautta 
on mahdollista tehdä elämässä 
omannäköisiään päätöksiä. Kun 
itse tietää ja tunnistaa ominai-
suutensa, voi suojella itseään ja 
pitää yllä hyvinvointiaan.

Temperamentti ei Hintsan 
mukaan määrää ihmisen käytös-
tä kokonaan: 

– Introvertti pystyy tarvitta-
essa toimimaan tavalla, joka on 
hänelle epätyypillistä. Jos ei ha-
lua kaikkiin kissanristiäisiin läh-
teä, tärkeä juhla tai esiintyminen 
silloin tällöin ei ylitä introvertin 
sietokykyä.

Introverteillä on
liuta hyviä ominaisuuksia
Introverttien vahvuuksia ovat 
muun muassa hyvä keskittymis-
kyky, itsenäisyys, harkitsevuus, 
itsemotivoituvuus, analyytti-
syys, vastuuntuntoisuus ja riski-
tietoisuus.

Hintsa ei muista nähneensä 
työpaikkailmoitusta, jossa olisi 
listattu toiveeksi etupäässä int-
rovertteihin liitettäviä ominai-
suuksia. 

Rauhan Tervehdyksen Kasvun 
Paikka -juttusarjassa pohditaan 

tärkeitä elämäntaitoja ja kysytään, 
voiko esimerkiksi myötätuntoa ja 

kärsivällisyyttä oppia.
Sarja ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Kasvun
PA IK K A

– Työpaikkailmoituksissa 
unohtaisin kliseet ja yleistykset 
sosiaalisuudesta, aktiivisuudes-
ta ja vastaavista ominaisuuksis-
ta. Keskittyisin miettimään, mitä 
ammattiin liittyviä taitoja työhön 
valittavalta halutaan. 

– Työelämä tarvitsee myös 
introvertteja. Mitä siitä tulisi, jos 
työpaikalla kaikki olisivat ekstro-
verttejä, jotka haluaisivat pääasi-
assa olla esillä ja jutustella mui-
den ihmisten kanssa, Hintsa kär-
jistää.

Koska kasvatus, ympäristö ja 
kokemukset muovaavat ihmistä, 
persoonallisuuspiirteisiin ei kan-
nata suhtautua kovin mustaval-
koisesti. 

Harva ihminen on läpi elä-
mänsä sataprosenttisesti joko 
introvertti tai ekstrovertti vaan 
tilanteen mukaan molempia – tai 
jotakin siltä väliltä. 

MINNA KOLISTAJA

Lisää luettavaa aiheesta: Linus 
Jonkman: Introvertit – Työpaikan 
hiljainen vallankumous (Atena, 2015)
Susan Cain Hiljaiset – introverttien 
manifesti (Avain, 2012)

Ihmisen on 
hyvä tunnistaa 
ominaisuutensa. 
Siten on mahdollista 
tehdä elämässä 
omannäköisiään 
päätöksiä. Kun itse 
tietää ja tunnistaa 
ominaisuutensa, 
voi suojella itseään 
ja pitää yllä 
hyvinvointiaan.

Taina Hintsa
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Onneksi saan 
olla oma itseni
Mitä ajatuksia ihmisten luokitteleminen 
introvertteihin ja ekstrovertteihin herättää 
kadun kulkijoissa? 

Koen, että olen introvertti ihminen: ihmiset eivät oikein 
nappaa. Toki välillä voisi olla hyvä saada itsestään irti jo-
takin muutakin kuin tyypillistä omaa käyttäytymistä. Eikö 
olekin sanottu, että meidän olisi hyvä käydä välillä epä-
mukavuusalueilla. Minulle se tarkoittaisi ekstrovertin roo-
lissa olemista, sitä, että pyrkisin aktiivisesti vuorovaiku-
tukseen ihmisten kanssa.

Koulussa esitelmien pito oli minulle kauhistus, mutta 
kun siitä selvisin, se vahvisti minua. 

Tietokonealalla ei haittaa, että olen pikemminkin si-
säänpäin kääntyvä kuin halukas alituiseen esillä olemi-
seen ja puheliaisuuteen.

NAINEN

Jako pelkästään näihin kahteen ryhmään on liian ahdas 
luokittelu persoonallisuuden piirteistä.  Ihminen on usein 
näitä molempia sekaisin: joskus ulospäin suuntautuva so-
siaalinen olento, mutta joskus taas omaa rauhaa kaipaava 
lukutoukkaintrovertti. Itse en koe, että minun pitäisi kas-
vaa sellaiseksi, mitä en taipumukseltani ole. Uskon, että 
ihminen pystyy muuttamaan käytöstään jos haluaa, mut-
ta ominaisuuttaan ei kuitenkaan.

OPISKELIJA

Onneksi saan olla rauhassa introvertti eikä kukaan vaa-
di muuttumistani! En usko, että perustemperamentti on 
edes muutettavissa. 

Ekstrovertiltä haluaisin oppia esiintymishalua ja -var-
muutta. Introvertiltä voisi oppia herkkyyttä aistia ihmisiä 
tarkasti. Introvertti kuuntelee, tarkkailee ja huomaa yksi-
tyiskohtia.

MIES

Olen miettinyt persoonaani ja tullut siihen tulokseen, et-
tä en ehkä olekaan niin ekstrovertti kuin olen ajatellut. 
Järjestötyössä tapaan runsaasti ihmisiä ja huomaan ny-
kyisin, että välillä jaksan sosiaalisuutta huonosti. Väsyn ja 
saan ihmisistä mittani täyteen. Silloin pitää lähteä yksin 
tai koiran kanssa lenkille.  

Opiskelijamaailma tuntuu vaativan sosiaalisuutta ja sil-
loin voi kysyä, miten käy introvertille, joka ei jaksa osallis-
tua yhteisiin rientoihin? Työelämässä – jo työpaikkahaas-
tattelussa – tuntuvat pärjäävän ne, jotka osaavat eniten 
kehua itseään. Sääli työnantajaa, jos kaikki kehu ei pidä-
kään paikkansa.

Ekstrovertiltä haluaisin oppia itsevarmuutta ja rohkeut-
ta, introvertiltä keskittymiskykyä. 

SARA

Olen lukenut juttuja aiheesta, sillä olen kiinnostunut siitä 
mikä vaikuttaa ihmisen luonteeseen. Olen tulkinnut itse-
ni ekstrovertiksi ja ystävissäni on paljon kaltaisiani, mutta 
myös introverttejä. Juttelemme ystävien kanssa aika paljon 
ihmisistä ja ihmissuhteista. Olemme kiinnostuneita samois-
ta asioista, mutta joskus temperamenttierot huomaa. Toi-
sinaan kyllä sanon introverttikavereilleni, että ”hei nyt vä-
hän poweria tähän!”

IIDA

Taidan olla jotain näiden kahden ääripään väliltä. Esille 
en ole kauheasti pyrkinyt, ja yleensä tulee mentyä istu-
maankin aina sinne takariviin. Porukassa pitää kuitenkin 
olla aina joku, joka puhuu paljon. Haluaisin kyllä kehit-
tyä yleisesti sosiaalisessa kanssakäymisessä ja oppia vä-
hän small talkiakin. 

MATIAS

Luokittelu ääripäihin on aika poissulkevaa. On kuitenkin 
hyvä oppia tuntemaan itsensä, ja millainen luonne itsellä 
on. Aika hyvä kriteeri on se, että tunteeko sosiaalisten ti-
lanteiden enemmänkin vievän vai antavan energiaa. Olem-
me molemmat introverttejä, ja kaipaamme omaa rauhaa ja 
yksinoloa, mutta olemme myös sosiaalisia. Kaveripiirissä tai-
taa olla enemmän introverttejä.

HANNA JA JUUSO

Kun ulospäin suuntautunut ekstrovertti nauttii sosiaalisesta kuhinasta ja vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa, sisäänpäin 
suuntautunut introvertti kokee, että monta ihmiskontaktia suuressa väkijoukossa tyhjentää akut nopeasti.

T i i na  K i v i r a s i
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Kastemessussa voidaan 
kastaa monen ikäisiä

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.4.2016

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: Kerttu Unn 
Tuua Ketola, Jesse Onni Alek-
si Vääräkangas.
Haukipudas: Joona Miko 
Aleksi Savilaakso, Jami Han-
nu Olavi Pietilä, Niilo Matias 
Haaga, Rune Ollie Manninen, 
Linda Ilona Lauri, Senja Su-
sanna Takkinen, Eemil Valt-
teri Jussinpekka, Miina Hele-
na Alaluusua. 
Karjasilta: Sylvi Moonika 
Ahtiainen, Ella Sofia Ange-
ria, Olavi Johannes Kortet, 
Leo Oiva Henrikki Kostian-
der, Urho Oiva Olavi Liimatai-
nen, Lilja Aino Matilda Läm-
sä, Helmi Alina Sofia Paakka-
ri, Velmu Eemil Aleksanteri 
Pyykkönen, Karrar Tariq Ta-
baan, Onni Eeli Kalevi Väy-
rynen.
Kiiminki: Touko Ilmari Im-
piö, Pieta Vilhelmiina Koivu-
kangas, Peppi Maria Aurora 
Härkönen, Aappo Henrikki 
Moilanen, Miko Lemmy An-
tero Granlund.
Oulujoki: Nelli Alina Sisko 
Jurmu, Iina Essi Emilia Lapa-
aho, Topi Tapio Rantala, Kos-
ti Elmeri Ämmänpää.
Oulunsalo: Aleksi Eino Mati-
as Murto, Emil Oskari Nissin-
aho, Joose Viljami Nissinaho, 
Malvin Kaspian Vähä.
Tuira: Kaarlo Olavi Kurkela, 

Karjasillan seurakun-
nassa vietetään kas-
temessua sunnun-
taina 24.4. kello 12 

Pyhän Andreaan kirkossa 
(Sulkakuja 8).

Kastemessu on tavalli-
nen, kaikille avoin messu, 
johon sisältyy saarnan jäl-
keen toimitettava kasteosa. 
Kastaa voidaan niin vau-
va kuin vanhempikin lap-
si, sillä kasteelle ei ole ikä-
rajaa. 15-vuotiailla ja sitä 
vanhemmilla tulee kuiten-
kin olla rippikoulu käytynä 
ennen kastamista.

Kasteessa lapsi otetaan 
seurakunnan jäsenek-
si. Messuun kokoontunut 
seurakunta osallistuu yh-
teiseen kastejuhlaan ja ru-
koilee kastettujen sekä hei-
dän perheidensä puolesta. 
Kastemessussa kaikilla on 
mahdollisuus osallistua eh-
toolliselle. 

– Kastettu kristitty saa 
turvautua koko elämän-
sä ajan Jumalan armoon ja 
rakkauteen. Kasteessa me 
uudestisynnymme Juma-
lan lapseksi ja Jeesuksen 
opetuslapseksi, Karjasillan 
seurakunnan seurakunta-

Leikkaa talteen!

Oona Anna Savanna Lauk-
ka, Venna Helmi-Emilia Nie-
minen, Joona Akseli Pelko-
nen, Mirjam Elisa Pietarila, 
Ilona Myy Sofia Pietola, El-
si Alli Sofia Slesar, Pihla Tuu-
li Torvinen, Alexi Vesa Matti 
Ylösmäki.

pastori Heikki Karppinen 
kuvailee.

Kastemessun toimit-
taa Heikki Karppinen ja 
avustajana on lastenohjaa-

ja Antti Autio. Kanttori-
na toimii Sirpa Ilvesluo-
to ja musiikissa avustavat 
lapsi- ja tyttökuorot. Mes-
sun jälkeen tarjotaan kirk-

kokahvit.
Kastettavaksi ilmoit-

taudutaan etukäteen 21.4. 
mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat. Ilmoittautu-
misen jälkeen vanhempi-
en kanssa käydään toimi-
tuskeskustelu, jossa kerro-
taan kasteen merkityksestä 
ja toimituksen kulusta.

Kastettavan huoltajis-
ta vähintään toisen on ol-
tava evankelisluterilaisen 
kirkon jäsen. Kastettaval-
la on oltava vähintään kak-
si kummia, joiden tulee ol-
la rippikoulun käyneitä ja 
konfirmoituja kirkon jäse-
niä.

Seuraavan kerran kas-
temessua vietetään Oulus-
sa helatorstaina 5.5. Pyhän 
Luukkaan kappelissa Lin-
nanmaalla.

Jumala luo uutta - 
Hiljaisuuden retriitti 
kesän alkaessa 20.–22.5. Rokuan leirikeskuksessa.

Tämä hiljaisuuden retriitti on tarkoitettu etupääs-
sä heille, jotka tarvitsevat hengähdyshetken arkensa 
keskelle. Ilmoittautuessasi voit omin sanoin perustel-
la, miksi juuri sinä tarvitsisit tätä retriittiä. Etusijalla 
Tuiran seurakunnan alueella asuvat henkilöt. Retriitin 
hinta 47 €. Ilmoittautumiset Oulun seurakuntien net-
tisivujen kautta 11.–22.4. välisenä aikana. Mikäli tulet 
valituksi leirille, saat leirikirjeen viikolla 18. Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, p. 040 5747145.

Vihityt
Karjasilta: Tomi Petteri Väi-
sänen ja Annika Tuulia Käke-
lä, Harri Mikael Huurinainen 
ja Kati Maria Moilanen.
Kiiminki: Kyösti Mikael Kurt-
ti ja Jenni Julia Haapa-aho.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Mirja Sofia 
Franssi 88, Jorma Tapani Hei-
nonen 66, Kirsti Raili Järve-
lin 94, Aino Annikki Pyrrö 91.
Haukipudas: Anna-Liisa Lep-
pänen 90, Aino Annikki Hon-
kakari 77, Erkki Olavi Huovi-
nen 77, Veijo Juhani Viippo-
la 63.
Karjasilta: Eeva Kyllikki Kai-
jala 81, Matti Johannes Laa-
jala 84, Terttu Kaarina Rae-
salmi 53, Veijo Heino Haatai-
nen 85.
Kiiminki: Kerttu Hekkala 85.
Oulujoki: Matti Jaakko Huh-
tanen 71, Väinö Valtteri Kii-
mala 85, Laina Annikki Kuk-
kola 93.
Oulunsalo: Tyyne Margaree-
ta Jääskö  89.
Tuira: Linnea Sofia Haapsaa-
ri 97, Kerttu Johanna Hon-
kalanoja 88, Kalevi Kuller-
vo Hurskainen 67, Arvo Ola-
vi Mäkelä 85, Ismo Tapio Val-
kearanta 52, Vesa Matti Yli-
Suvanto 50. 
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Kastettu kristitty 
saa turvautua koko 
elämänsä ajan 
Jumalan armoon ja 
rakkauteen. 

Heikki Karppinen

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Jumalanpalvelukset 
Messu su 17.4. 10 Oulun tuo-
miokirkko 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. 13 Intiön srk-
koti. Toimittaa Mari Flink, 
Jouni Pikkarainen. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 24.4. klo 10. Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Urpo Luokkala. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Péter Marosvári. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.
fi. ONMKY:n 120-vuotisjuh-
lamessu. 
Messu su 24.4. klo 13. Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Urpo 
Luokkala ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11. Keskus-
tan srk-talo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa puheli-
mitse 044 3161 419 tai käy-
mällä paikan päällä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinätorin perhepyhäkou-
lu su 24.4. klo 13–14 Heinä-
torin srk-talo. Perhepyhäkou-
lu on lasten oma kirkko, jo-
hon ovat tervetulleita kaiken 
ikäiset ja kokoiset, ihan ko-

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.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

"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!

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.
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Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 21.4. klo 19
katolisessa kirkossa
Liisantie 2
Toimittaa isä Donbosco Thomas
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Matka Suomen Lähetysseuran 
lähetysjuhlille Vihtiin
pe–su 10.–12. kesäkuuta

Juhlien teema "Olet tässä" haastaa 
itseanalyysiin. Missä minä olen suh-
teessa lähetystyöhön? Missä ovat 
seurakuntamme ja kirkkomme?

Lähtö pe 10.6. klo 10 Iin Kirkkotien läheinen pikavuo-
ropysäkki, klo 10.30 Haukiputaan keskustan pikavuo-
ropysäkki, klo 11 Oulun linja-autoaseman tilausajo-
laituri, klo 11.15 Oulunsalon Shell. Paluumatkalle läh-
demme su 12.6. klo 15 ja saavumme Ouluun n. klo 23.

Matkan hinta 110 €, alle 12-vuotiaille lapsille 60 €, si-
sältää matkan ja majoituksen hotelli Korpilammessa 
2 hh:ssa aamiaisineen. Hintaan kuuluvat myös hotel-
lin omat saunat ja allasosastot, langaton netti sekä 
vakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Hotel-
lilta voi ostaa päivälippuja vesipuisto Serenaan. Me-
nomatkaan sisältyy vierailu.

Lisätietoa ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai mat-
kan johtajilta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 
keskiviikkoon 27.4. mennessä  www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat tai Ulla Mäkinen, p.  040 5065 511, 
tai Anneli Nieminen, p. 040 5747 105. lImoittautu-
neille lähetetään retkikirje.

           -kahavila 
pe 22.4. klo 19–23.30 Keskustan srk-talossa. 
Kaikille avoin yhteinen perjantai-illan kahavila Oulun 
keskustassa. Kahvilassa esiintyy Heikki Mustakallio & 
Minna Kantola -duo.
Heikki Mustakallion lauluissa etsitään omaa paikkaa ja 
aikuista itseä. Niissä meille jokaiselle tutut tunteet pur-
kautuvat hengelliseen kaipaukseen. Nämä kappaleet ei-
vät ole perinteisiä gospel-lauluja vaan koettelevat gos-
pel-laulun rajoja. Kyytiä saavat hengelliset auktoritee-
tit ja sellaisiksi yrittävät. Kun matkan varrella kaikki hie-
kalle rakennettu on pyyhkiytynyt pois, jää jäljelle usko.
Minna Kantolan lauluista välittyy luottavaisuus ja usko 
Jumalaan myös niissä vaikeissa tilanteissa, jolloin kukaan 
muu ei kestä ihmistä kuin Hän. Ihmisen huolet näyttävät 
varsin pieniltä suuren Jumalan kämmenellä siroteltuina. 
Silti on tilaa epäillä: olenko minä hyvä vai perin huono? 
Mikä tekisi minusta paremman? Lauluissa pohditaan sy-
vällisesti uskovaisen ihmisen olemusta.

ko perhe, alle 4-vuotiaat ai-
na oman saattajan kanssa. 
Pyhäkoulussa opitaan hiljen-
tymään ja keskittymään, siel-
lä pohditaan lapsentajuises-
ti kristillisiä arvoja ja opitaan 
tuntemaan myös suomalais-
ta tapa- ja perinnekulttuu-
ria. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua, mukaan voi 
tulla milloin vain. Toiminta 
on maksuton. 

Harrastukset ja kerhot 

Tea, tales and games 
-matkaryhmän lähe-
tyskahvila – kohtaamis-
paikka la 23.4. klo 18–22 
Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Kohtaamis-
paikka uusille ja vanhoil-
le oululaisille. 

Kevään viimeinen 
lenkkiryhmä 
torstaina 28.4. klo 18–20 
Keskustan srk-talossa. 
Yhteinen iltalenkki kau-
pungin alueella. Pidäm-
me yllä omaa kuntoa ja 
kehittämme sitä. Palattu-
amme nautimme pientä 
iltapalaa ja hengenravin-
tona on lyhyt iltahartaus. 
Sopii hyvin sekä aloittele-
valle että aktiiviliikkujal-
le. Jos ei muuten niin lii-
kutaan ainakin kävellen.

Lähikeräys oululaisen miehen hyväksi
Oulussa uutta elämäänsä tyhjästä aloitteleva 
iso ja pitkä mies tarvitsee tukevan sängyn. Ke-
räystavoite on 500€. Lahjoita sopivaksi katso-
masi summa ja auta miestä oman kodin alkuun. 
Avun tarpeen on kartoittanut Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakoni Riku-Matti Järvi. 
Lisätietoja: riku-matti.jarvi@evl.fi

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Silmukka käsityöpiiri ke 
27.4. klo 10–13 Oulun tuo-
miokirkon krypta. Silmuk-
ka käsityökerho kokoontuu 
Kryptassa joka keskiviikko 
kahvin, kohtaamisen ja käsi-
töiden merkeissä. 
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Raamattu-
luentosarja

kirkon parkkipaikalta sekä 
Jäälin kappelilta klo 9. Pa-
luumatkalle Ranualta läh-
demme klo 15. Retken hinta 
aikuiset 20 €, 4–14 vuotiaat 
12 € , 2–4-vuotiaat 5 € ja al-
le 2-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sisältää pääsylipun eläin-
puistoon, lounaan ravinto-
la Wild Arctic Restauran-
tin buffetissa, sekä 
matkat. Retkel-
lä lapset ovat 
vanhempien 
vastuulla. Ou-
lun seurakun-
tien jäsenet 
on vakuutettu 
seurakuntayh-
tymän puolesta 
retken ajan. Ilmoit-
tautuminen 5.5. mennessä 
osoitteessa www.oulunseu-

Juttukahvila ke 20.4. klo 13 
Martinniemen kodissa. Vie-
raita Jokivarren srk-kerhos-
ta. Juttukahvilaan ovat ter-
vetulleita kaikki, joilla on 
päiväsaikaan mahdollisuus 
kokoontua yhteen.
Gospel-bändi ke 20.4. klo 18 
Wirkkulassa. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.4. klo 10 
kirkko. Lasten pyhäkoulua 
vietetään kirkon takaosassa 
olevassa morsiushuoneessa 
jumalanpalveluksen saarnan 
aikana. Pyhäkoulussa kerro-
taan Raamatun kertomuk-
sia, rukoillaan ja lauletaan 
Lasten virsiä. Messupassiin 
saa tarran. Pyhäkouluhet-
ken jälkeen lapset palaavat 
kirkon penkkiin oman aikui-
sen luokse. 
Lapsiparkki la 23.4. klo 10–

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.4.2016

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

Messu su 17.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Seija Lomma, 
kanttorina Sari Wallin, viulu 
Merja Pyykkönen. 
Raamattupiiri to 14.4. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri ti 19.4. klo 13 
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 18.4. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Lou-
nas 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 18.4. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja tors-
taina 21.4. Perheiden ilta klo 
18–20 Jäälin kappelilla
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11. 
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 17.4. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Perheretki Ranualle la 21.5. 
Matkaan lähdemme kahdel-
la bussilla, lähtö Kiimingin 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Pekka Aittakumpu, 
kanttorina Risto Ainali. Kii-
mingin Ruskakööri avustaa. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkossa ja messuvapaaeh-
toisten vuorojen jako.
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 16 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Else 
Sassi. Kirkkokahvit. Virsilau-
luhetki Viis virttä viis yli viis 
kahvien jälkeen. 
Raamattupiiri ke 20.4. klo 18 
srk-keskuksessa.
Raamattuluentosarja ke 
20.4. klo 18 Kellon srk-kodil-
la. Kevään raamattuluento-
sarjan aiheena ovat erilaiset 
näkökulmat muukalaisuu-
teen. Ks. ilmoitus.
Urkuvartti to 21.4. klo 11.15 
srk-keskuksessa, Miikka Leh-
toaho.

Musiikkitilaisuudet
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 14.4. klo 13 srk-keskuksen 
Frosteruksessa (ent. monitoi-
misali).
Urkuvartti to 21.4. klo 11.15 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten ilta pe 15.4. klo 18 
Wirkkulassa. Rippikoululai-
set saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. Illois-
sa aina jotain ohjelmaa. Tule 
ja katso, mitä milläkin kerral-
la tehdään! 

Miesten 
saunailta 

to 21.4. klo 18
Suvelassa. 

Löylynheittäjänä 
toimii Arska 
Väyrynen.

13 Wirkkulassa. Haluatko 
käydä rauhassa kaupassa, sii-
vota tai viettää vähän omaa 
aikaa. Soita lastenohjaajalle 
20.4. mennessä p. 045 6577 
426.
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, outi.palokan-
gas@evl.fi. 
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 
13–15 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-
mintaa ja se on tarkoitettu 
alakouluikäisille tytöille ja 
pojille. Tuvassa voit viettää 
aikaa tehden läksyjä, leikki-
en, pelaten ja pientä välipa-
laa syöden. Tupaan ei tarvit-
se etukäteen ilmoittautua ja 

se on maksutonta toimintaa. 
Lisätietoja Elisa Manninen, p. 
050 5133 225. 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
18.4. 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. Aiheena Vaihto-op-
pilaana Amerikassa, Fanny 
Säävälä.  
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. 

keskiviikkona 20.4. klo 18 Kellon srk-kodilla. 

Kirkko levottomassa maailmassa
Kirkko on historiansa aikana elänyt monenlaisten yh-
teiskunnallisten ja kulttuuristen olojen keskellä. Mikä 
kirkon ja kristittyjen rooli on ollut eri aikoina? Entä löy-
tyykö Raamatusta vastauksia siihen, mitä kristityn pitäi-
si ajatella nykyisestä maailmantilanteesta? Teeman ää-
rellä pastori Pekka Aittakumpu.

Muut menot 

Hyväntekeväisyyspäivä ti 
19.4. klo 9–15 OSAO:n Hau-
kiputaan yksikössä Asema-
kyläntie 5. Oppilastöitä, ar-
pajaiset. musiikkiesityksiä, 
esittelykierroksia osastoil-
la, huom. vain käteismak-
su ja YV-lipaskeräys. Kahvi-
konsertti klo 19–21.15 opis-
kelijaravintolassa. Käsiohjel-
ma 10 € (sis. kahvin) huom. 
vain käteismaksu. Yhteis-
työssä OSAO, Haukiputaan 
srk ja MLL. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 17.4. klo 16 
ry:llä. Kello: kaikkien yhtei-
nen raamattuluokka ja kir-
jekuorimyyjäiset pe 15.4. klo 
18.30 ry:llä, toivelauluseurat 
su 17.4. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa. Jokikylä: aikuistenilta 
la 16.4. klo 18 ry:llä.

rakunnat.fi/tapahtumat. Etu-
sija kiiminkiläisillä. Lisätieto-
ja retkestä: Annaleena Pelto-
niemi, p. 040 5609 678.

Harrastukset ja kerhot 
Juttunurkka ma 18.4. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. 
Diakoniapiiri ma 18.4. klo 13–

15, Pihlajarantaan vie-
railu.

Naisten kasvu-
ryhmä ti 19.4. 
klo 13 Jäälin 
kappelilla.
Nuorten Yö-
kahvila pe 

15.4. klo 18.30–
22 Jäälin kappe-

lilla.
Naisten lenkkiryhmä 

lenkkeilee maanantaisin klo 
18–19. Lähtö Kiimingistä kir-

Onko sinulla runo, laulu, puheenvuoro, 
joka kaipaa päästä ilmoille?
Sanan ja rukouksen illassa 1.5. iloitsemme keväästä ja an-
namme kaiken sen, mitä uuteen elämään heräävä luon-
to meissä esiin nostaa, Taivaan Isän käsiin. 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. 

Eläkeläisten leiri 
23.–25.5. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta 47 € sis. matkat, täysihoidon ja vakuutuk-
sen, joka koskee Oulun ev.-lut. seurakuntien jäseniä. Il-
moittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat. Lisätietoja: Minna Similä, p. 040 8668 319. 
Järj. Haukiputaan seurakunta ja Oulun seurakuntayh-
tymän kuulovammaistyö. Leirille etusija haukiputaa-
laisilla eläkeläisillä. 

Matka Suomen Lähetysseuran 
lähetysjuhlille Vihtiin
pe–su 10.–12.6. kesäkuuta 

Juhlien teema "Olet tässä" haastaa it-
seanalyysiin. Missä minä olen suhteessa lähetystyöhön? 
Missä ovat seurakuntamme ja kirkkomme?
Lähtö pe 10.6. klo 11 Oulun linja-autoaseman tilausajo-
laituri. Paluumatkalle lähdemme su 12.6. klo 15 ja saa-
vumme Ouluun n. klo 23.
Matkan hinta 110 €, alle 12-vuotiaille lapsille 60 €, si-
sältää matkan ja majoituksen hotelli Korpilammessa 
2 hh:ssa aamiaisineen. Hintaan kuuluvat myös hotel-
lin omat saunat ja allasosastot, langaton netti sekä va-
kuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Hotellilta 
voi ostaa päivälippuja vesipuisto Serenaan. Menomat-
kaan sisältyy vierailu.
Lisätietoa ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai matkan 
johtajilta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään kes-
kiviikkoon 27.4. mennessä  www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat tai Ulla Mäkinen, p.  040 5065 511, tai 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105. lImoittautuneille lä-
hetetään retkikirje.
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Ilta perheille 
torstaina 21.4. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja illan päätteeksi

 pientä iltapalaa. Tervetuloa!

kon parkkipaikalta. Lenkin 
kesto n. tunti. Tule mukaan 
ja tuo kaverisikin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 16.4. klo 
18 aviopuolisoilta ry:llä, Pet-

ri Kulmala ”Läsnäoloasi kai-
paan”. Su 17.4. klo 17 seu-
rat ry:llä, Kalle Sarajärvi, Ka-
ri Kainua.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 17.4. klo 14 Mon-
tin-salissa, Pekka Kyösti.
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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 17.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Riitta Piip-
po. Musiikissa avustaa Po-
loku-yhtye. Puurosunnun-
tai. Radio Dei. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 17.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Anu Kon-
tio, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit.
Messu su 17.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Nina Nie-
melä. kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 17.4. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa Mai-
ja Hyvönen, avustaa Anu Kon-
tio, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti nimikkolähettien 
Anna-Maija ja Miikka Kalli-
on työlle Venäjällä ja Viros-
sa, SLS:n kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
17.4. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 14.4. klo 
18, Kastellin kirkon pappila. 
Maikkulan raamattupiiri to 
14.4. ja 21.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 19.4. klo 13, Kastellin 
kirkko.
Lähetyspiiri ti 19.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Illois-
sa on rukousta, ajan-
kohtaista tietoa lä-
hetystyöstä,  vie-
railijoita, kahvit 
ja yhdessäoloa 
yhteisen asian 
äärellä.
Raamattupiiri 
ke 20.4. klo 18, 
Karjasillan kirk-
ko.
Hanna rukousryhmä 
to 21.4. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat to 14.4. klo 18 Kauko-
vainion kappeli. Kirkkoseu-
rat pe 15.4. klo 19 Kastellin 
kirkko, puhujina Niilo Rauha-
la ja Niilo Nissilä. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho ma 18.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 19.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 
kohtaamispaikka. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 21.4. klo 17, 
Kaukovainion kirjasto (Hiiri-
haukkatalo). 

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
17.4. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 17.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Perhekerhot Kaakkurissa 
ti 19.4. klo 10 ja ke 20.4. klo 
9.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho Kaukovainiolla 
ke 20.4. klo 9.30, Kaukovai-

nion kappeli. Perhekerhossa 
vietetään hartaus, tarjotaan 
kahvit ja mehut, askarrellaan, 
leikitään, lauletaan ja ollaan 
yhdessä. Perhekerhoon ovat 

tervetulleita äidit, isät, hoi-
tajat ja isovanhem-

mat yhdessä las-
ten kanssa. Ker-
hoon ei tarvit-
se ilmoittau-
tua ja se on 
maksuton.

Kaakkurin 
Olohuone, ver-

taistukiryhmä 
yhden vanhemman 

perheille ke 20.4. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Olkkari on mukava ja tur-
vallinen kokoontumispaikka 
yhden vanhemman perheil-
le. Kaakkurin olohuonetila 
soveltuu erinomaisesti juuri 
erityislapsille, sillä tilat ovat 
esteettömät. Olkkarin tar-
koituksena on se, että voim-
me jakaa yhdessä niin arjen 
ilot kuin surutkin. Olkkaris-
ta voit löytää uusia ystäviä 
ja uusia kokemuksia. Lapsille 
on järjestetty omaa puuhaa 
ja lastenhoitajat leikittämäs-
sä. Tarjolla on iltapalaa sekä 
lapsille että aikuisille. 
Pappilan parkki to 21.4. klo 
13, Kastellin kirkko. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaakkurissa pe 
15.4. ja pe 22.4. klo 9, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Aamupuuro Kaukovainiol-
la to 21.4. klo 9, Kaukovaini-
on kappeli. Tule mukavaan 
seuraan nauttimaan vapaa-
ehtoisten valmistamaa mak-
sutonta aamupalaa. Tarjolla 
puuroa, leipää, leikkeleitä, 
kahvia ja teetä. 

Diakoniaryhmä 
ti 19.4. klo 14, 

Maikkulan kappeli.
Diakoniavapaa-
ehtoisten avoin 

kohtaamispaikka.

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.

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. Lue lisää s. 5.

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. / 24.4.17.4. ja 24.4.

Oulun seudun virsikuoro 25 vuotta
Veisuut su 17.4. klo 15 Karjasillan kirkossa.

Kuoron valmennus Mervi Kyrki, avustaa Oulunsalon ju-
niorikamariorkesteri Sinikka Ala-Leppilammen johdol-
la sekä Terttu Välikangas, lausunta. Kuoron konsertin 
jälkeen kahvitarjoilu ja seurat. Ville Palola kertoo kuo-
ron historiasta.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.4. klo 10 Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, eh-
toollisavustaja Heimo Kuha, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.  
Sanajumalanpalvelus su 
17.4. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit.  
Sanajumalanpalvelus  su 
17.4. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Miesten lauluryhmä. 
Messu su 17.4. klo 12 Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 15.4. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. Lähetyksen puo-
ti ja kahvila.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 18.4. klo 18 Myllyo-
jan seurakuntatalo. Raama-
tun tutkintaa ja rukousta Lä-
hetystyöstä kiinnostuneille 
miehille ja naisille. Tuemme 
Sambian aids-orpoja. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.4. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 
Fransupiiri ti 19.4. klo 17 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pitsin solmeilua käsityöihmi-
sille. Tule oppimaan uusi pe-
rinteinen taito ja ota ystävä 
mukaan. 

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 14.–21.4.2016

Aikuisten kuntopiiri ke 20.4. 
klo 17 Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerho to 21.4. 
klo 10 Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. 
klo 13 Myllyojan seurakun-
tatalo.
Hartaus to 21.4. klo 14.15 
Metsolan Hovi, Mäkituvan-
tie 1.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Saarelan kerho 2.–4.-luok-
kalaisille to 14.4. klo 17 Saa-
relan seurakuntakoti. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

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 17.4. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Jussi Sa-
viharju, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari, partiolaisten kirk-
kopyhä, kirkkoväärti Martti 
Kauhanen. 
Hartaus ke 20.4. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa, 
Pirjo Mäntyvaara.  
Seurakuntakerhoa ei ole to 
21.4.

Kehitysvammaisten arki-
kirkko to 21.4. klo 12 Ou-
lunsalon kirkko. Toimit-
taa Elina Hyvönen, avustaa 
Katriina Sipilä, kanttorit Pir-
jo Mäntyvaara ja Taina Vou-
tilainen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
18.4. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Perheiden askarteluilta ma 
18.4.  klo 17 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 21.4. klo  
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 21.4. 
klo  9.30. 
Lapsiparkki to 21.4.  klo 
12.30–15 Varjakan kylätalol-
la.  Ilmoittautuminen saman 
viikon keskiviikkoon mennes-
sä. Lisätietoja/ilmoittautumi-
set: Susanna Kairamo, p. 044 
3161 467 ja Anne-Mari Koivu, 
p. 044 7453 869.

Harrastukset ja kerhot 
Askartelukerho alakoululai-
sille ma 18.4. klo 15.30 Salon-
pään kylätalolla. 

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. 
Virren veisuuta, kahvit, arpajaiset Veisataan virsiä Yh-
teisvastuun hyväksi Leo Rahkon johdolla. Arvonnalla ja 
kahveilla kerätty tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

Virsiä ja runoja 
su 17.4. klo 14 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Hannu Tarvas, Kaisa Hökkä ja Teuvo Päkkilä lausuvat 
runoja ja välillä lauletaan virsiä Anja Hyyryläisen joh-
dolla. Sen lisäksi myös kahvit ja arvonta Yhteisvastuun 
hyväksi.

Partioviikon YV-lipaskeräys 
ma 18.4. ja ti 19.4. klo 17.30–19 
Myllyojan ostoskeskuksessa. 
Kerääjinä Tervapartiolaiset

Askartelukerho 0.–2.-luok-
kalaisille ti 19.4. klo 13 Re-
pussa. 
Askartelukerho 3.–7.-luok-
kalaisille ti 19.4. klo 15 Re-
pussa. 
Askarteluilta perheille ti 
19.4. klo 17 Repussa. 
Musiikkipiirustuskerho to 
21.4. klo 15 Repussa. 
Kitarapiiri to 21.4. klo 16 Re-
pussa. 
Nuorten yökahvila yli 
12-vuotiaille  pe 22.4. klo 17 
Repussa. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 16.4.  klo 18 Keskustan srk-
talolla. 

Muut
Rauhanyhdistykset Kirkon-
kylä Su 17.4. klo 16 kodin ilta. 
Ti 19.4. klo 18.30 lauluseuro-
ja kodeissa:
Keskikylä: Arja ja Toivo Mää-
tällä, Heinäsuolankuja 5.
Salonpää Su 17.4. klo 16 seu-
rat ry:llä. To 21.4. klo 18.30 
kotiseurat I & E Vähäsöyrin-
gillä.

Kyläkamari 
ma 18.4. klo 11 
Kauppiaantie 5. 

Käynti sisäpihan puolel-
ta. Paikalla myös SPR:n 

Terveyspointti.

Diakonian 
aamupuuro 

ti 19.4. klo 9–10. Aamu-
puuro on tarkoitettu 

vähävaraisille ja yksinäi-
sille oulunsalolaisille. 

Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Kässykerho 
ke 20.4. klo 13–15. 

Ohjaaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: 

Riitta, p. 044 7453 848, 
Katriina, p. 044 7453 853. 

koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 joko p. 040 7033 
690 tai Myllyojan seurakun-
tatalossa, Koivumaantie 2. 
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 18.4. 
klo 10.30–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka aamupa-
lan merkeissä. Aamupala on 
maksuton. Mukana seura-
kunnan työntekijä ja vapaa-
ehtoisia. 

Ilta naisillle 
torstaina 21.4. klo 18.30 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Keskustelua ja yhdessäoloa 
naisten kesken pienen 
purtavan kera. Iltahartaus. 
Vetäjinä Riikka Bäckman 
ja Kati Riipinen.

Ehtookellojen aikaan. 
Valoksi elämän polulle 
lauantaina 16.4. klo 18 
Ylikiimingin kirkossa.
Jaana Pöllänen, laulu, 
Ville Uusitalo, säestys. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Kokemuksia ja rohkaisevia 
välähdyksiä yhdenkin ihmisen 
elämän matkalta Taivaan Isän 
kämmenellä. 

Diakoniailta 
keskiviikkona 20.4. klo 18 Yli-Tannilan toimitalossa.  
Hartaus, virren veisuuta, arvontaa ja yhdessäoloa 
kahvittelun merkeissä.  Emäntänä Aira Tuutijärvi.

Ylikiimingin kirkon urkujen 30-v. 

juhlakonsertti 
sunnuntaina 24.4. klo 18 Ylikiimingin kirkossa.  
Maija Tynkkynen, urut, Ylikiimingin kirkkokuoro 
johtaa Leo Rahko. Puhe Olavi Isokoski. 
Juhlakahvit kirkossa. Vapaa pääsy.

Laudate Pueri – 
kahden kuoron keväinen ystävyyskonsertti 

lauantaina 16.4. klo 19 Oulunsalon kirkossa
Espoolaisen lapsikuoro CandoMinin ja Oulunsalon 

nuorisokuoron ystävyyskonsertti Oulunsalon kirkossa. 
Espoosta vierailulle tuleva CandoMini laulaa 
Oulunsalon nuorisokuoron kanssa yhdessä ja 

erikseen keväisiä ja hengellisiä lauluja. 
CandoMinia johtaa Viena Jurvelin, 

Oulunsalon nuorisokuoroa Eeva Maija Sorvari. 

Iina Palokankaan konsertti  
su 24.4. klo 18 Oulunsalon kirkossa
Laulaja-lauluntekijä Iina Palokankaan suomenkieliset 
kappaleet soivat ilon ja kaipuun sävelillä kiitollisuutta 
jokaisesta tehdystä matkasta. 
Kirkossa kuullaan syvä-äänisen laulajan laulelmasävyt-
teisiä pop-kappaleita, kun lauluntekijä tuo tarinansa 
kuultavaksi alkuperäisissä muodoissaan itseään pia-
nolla säestäen.
Ohjelmamaksu 5 €.

Tervetuloa Oulun tuomiorovastikunnan
kehitysvammaisten arkikirkkoon 

torstaina 21.4. klo 12 
Oulunsalon kirkkoon!

Ohjelmassa on ehtoollisjumalanpalvelus 
sekä kirkkokahvit.



19Rauhan Tervehdys  |  Nro 13  |  14.–21.4.2016

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 17.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Heikki 
Jämsä, Psalmikvartetti. Mes-
sun jälkeen Sydänsunnuntain 
juhla. Oulun uusi sydänyh-
distys mukana toteuttamas-
sa messua. 
Messu su 17.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttori Tomi 
Heilimo. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.  
Messu su 17.4. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Perhemessu su 17.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jukka Kolmonen, 
ehtoollisavustaja Esko Ala-
saarela, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. Pateniemen rau-
hanyhdistys mukana toteut-
tamassa messua. Kirkkokah-
vit messun jälkeen. 
Iltamessu su 17.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttori Anu Ar-
vola-Greus. 
Viikkomessu ke 20.4. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Tommi 
Hekkala.  
Viikkomessu ke 20.4. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.  
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 14.4. klo 
18.30 Tuiran kirkko.  
Hartaus pe 15.4. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros. 
Saksankielinen jumalanpal-
velus ma 18.4. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli Toimittaa 
Hans-Christian Beutel. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 19.4. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Vil-
jo Juntunen ja Matti Määttä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheille 
to 14.4. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

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 14.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 14.4. 
klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. 
Seurakunnan 
avoin kahvi-
la pe 15.4. klo 
12–15, Palokan 
srk-koti.
Diakonian aa-
mupala ma 
18.4. klo 10–11, 
Rajakylän srk-koti. 
Juttutupa ma 18.4. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. 
Diakonian aamupala ke 
20.4. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. 

Diakonian ateria to 21.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 14.4. ja 21.4. klo 12.30, Tui-

ran kirkko, Sumppu. Ve-
täjinä pastori Riit-

ta Louhelainen 
ja Leo Tolonen. 
Eläkeläisten 
kerho to 14.4. 
ja 21.4. klo 
13–14.30, Py-
hän Tuomaan 

kirkko. 
Kaikille avoin 

raamattupiiri to 
14.4. ja 21.4. klo 17, Raja-

kylän srk-koti. Vetäjänä toi-
mii Jarmo Luoto. Tarkemmat 
tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818. 

Kohtaamisilta Rajakylässä 
keskiviikkona 20.4. klo 17.30 

Rajakylän seurakuntakodissa. 
Ilta on kaikille avoin 

kohtaamispaikka, jossa on
 mahdollisuus tavata ja 
viettää aikaa yhdessä 

sekä laulaa 
toivelauluja kanttori 

Tommi Hekkalan 
johdolla.

Käsityökerho pe 15.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Puutyökerho ma 18.4. ja ke 
20.4. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. 
Käsityökerho ma 18.4. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Diakoniapiiri ma 18.4. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Lähetyspiiri ma 18.4. klo 14-
15.30, Tuiran palvelukeskus, 
Kangastie 1. 
Käsityökahvila ti 19.4. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 19.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Harri 
Fagerholm.  
Käsityökerho ke 20.4. klo 15, 
Rajakylän srk-koti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
20.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Lähetyspiiri  
ma 18.4. klo 14

Tuiran 
palvelukeskus, 
Kangastie 1.

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.

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.

Yhteisvastuukonsertti 
torstaina 21.4. klo 18, Tuiran kirkossa. Pertti Haipola 
ystävineen konsertoi Yhteisvastuun hyväksi. Kahvitar-
joilu ja arvan myynti alkaa klo 18. Ohjelma 2€. Mah-
dollisuus myös ostaa tuotteita lähetystyön hyväksi. 

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.

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

A
rkisto / P

ekka H
elin

Lastenvaatteiden 
vaihtopäivä 
torstaina 21.4. klo 10–12
Pyhän Tuomaan kirkossa.  
Lahjoita ehjiä, puhtaita, ylimääräi-
siä lasten vaatteita ja lasten kenkiä 
vaihtopöydälle ja ota ilmaiseksi mu-
kaasi mitä tarvitset! 
Jäljelle jääneet lahjoitamme seu-
rakuntamme diakoniatyön kaut-
ta alueemme tarvitseville perheille. 
Vaihtopäivää vietetään lapsiperhei-
den Nallekahvilan yhteydessä. Olet 
tervetullut kahville, mehulle leikki-
mään ja juttelemaan!

Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 20.4. klo 18–
21, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 21.4. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä. Kahvittelua ja har-

Puistopyhäkoulu 
lapsille ja perheille 

tiistaina 19.4. klo 10 Ritaharjun leikkipuistossa. 
Sadevaraus.

Lapsiperheiden 
Nallekahvila 
kokoontuu 
väliaikaisesti 21.4.–19.5. 
Pyhän Tuomaan kirkolla.      

Flickr / H
iro

aki M
aed

a

taus. 
Sanaa teekupin äärellä to 
21.4. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti. 
Jumala luo uutta – Hiljai-
suuden retriitti kesän alka-
essa Rokuan leirikeskuksessa 
20.– 22.5. Ks. ilmoitus s. 14.

Barokkimessu 
sunnuntaina 24.4. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, avustaa Matti Ketola. Joona 
Penttilä, tenori. Tommi Hekkala, basso. Sekakuoro Tui-
ke ja Oulunsalo Ensemble. Laura Räihä urut. Kanttori-
na ja musiikinjohtajana Tomi Heilimo.

Freeim
ag

es
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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 14.–21.4.2016

Metsäkirkko su 17.4. klo 
14 Koppakodalla Tukki-
tien varressa. Toimittaa 
Àrpàd Kovàcs. 

Raamattupiiri su 17.4. klo 14 
tai heti jumalanpalveluksen 
jälkeen Rantsilan srk-talossa. 
Hartaus ti 19.4. klo 14 Pihlajis-
tossa, mukana Kestilän mies-
laulajat ja ke 20.4. klo 14 Poh-
jantähdessä. 
Herättäjän seurat ti 19.4. klo 
19 Rantsilan srk-talossa, Merja 
Jyrkkä ja Pasi Kurikka.
Ystävänkammari ke 20.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa. 
Kirpputori ti 24.5. asti ma ja 
ti klo 12–17 Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyölle. 
Lahjoituksia otetaan vastaan.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, 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 sekä 
ti 19.4. klo 10 Pyhännän ker-
hotilassa. 
Päiväkerho to klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe klo 9.30 Pulk-
kilan kerhokodissa, pe klo 13 
Pyhännän kerhotilassa. 
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 
Hovin koululla. Tyttökerho 
ma klo 15 ja poikakerho ti klo 
15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-talossa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuo-

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Tuomasmessu la 
16.4. klo 18 Kastellin 
kirkko, ks. tarkemmin 
s. 15. 
Luukas-messu pide-
tään pe 22.4. klo 19. Suunnittelu on käynnissä Face-
bookissa ryhmässä "Luukas-messu". Siellä voit antaa 
ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Parhaiten 
vaikutat, kun tulet paikalle jo klo 17.30, jolloin alam-
me työstää messun osat valmiiksi. Messua junailevat 
diakonissa Saila Luukkonen ja yliopistopastori Ari Sa-
vuoja. Tervetuloa mukaan, koska juuri sinä tiedät, mil-
lainen on hyvä messu!
Elossa-kahavilassa pe 22.4. klo 21 Mulla on usko -kon-
sertti, Heikki Mustakallio & Minna Kantola, Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17, ks. s. 15.
Sikin Sokin luotu maailma 22.–23.4. klo 17 Karjasillan 
kirkossa. Ks. s. 17.
Iina Palokankaan konsertti su 24.4. klo 18, Oulunsa-
lon kirkko, ks. s. 18.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 16.4. klo 18.30 Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: raha – hyvä ren-
ki, huono isäntä? Puhe: Tomi Koho. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 18.4. klo 18 
Heinätorin seurakuntatalo. Teemana: vedestä ja Hen-
gestä. Puhe: Johannes Häkämies. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 20.4. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: Sim-
son - ei mikään turha jätkä. Puhe: Johannes Häkämies. 

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
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.
Keskustelukerho ti 19.4. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 
Oulun tuomiorovastikunnan kehitysvammaisten ar-
kikirkko to 21.4. klo 12–14 Oulunsalon kirkossa. Oulun-
salon kirkossa ehtoollisjumalanpalvelus sekä jumalan-
palveluksen jälkeen juhlakahvit. Mukana pastorit Elina 
Hyvönen ja Hanna Fähnrich, kanttori Taina Voutilainen 
sekä diakoniatyöntekijät Katriina Sipilä ja Christa Moi-
lanen-Hyttinen. Kirkkoon on Oulusta linja-autokulje-
tus. Linja-auto lähtee Franzenin pysäkiltä klo 11 ja py-
sähtyy matkan varrella ainakin linja-autoasemalla klo 
11.10 ja Kontinkankaan pysäkillä noin 11.20. Tarvitta-
essa linja-auto voi pysähtyä myös muilla matkan var-
rella olevilla pysäkeillä. Paluumatkalle lähdetään klo 
14. Ilmoittautumiset Christalle 13.4. mennessä, p. 
040 5156 935 tai sähköpostiin christa.moilanen@evl.fi.

NÄKÖVAMMAISET
Kokoontumiset, piirit ja Rauhan Tervehdyksen ääni-
lehtityö on tauolla näkövammaistyössä ajalla 11.–30.4. 
Paulan siirtyessä uusiin tehtäviin. Diakonissa Katriina Si-
pilä aloittaa sijaisena näkövammaistyössä 1.5. alkaen, 
jolloin toiminta ja kokontumiset jatkuvat normaalisti.
Leiripäivä keskiviikkona 18.5. klo 9–15 Hietasaaren lei-
rikeskuksessa. Ohjelmallinen kevätkauden päätöspäivä 
Porinakahvilan kanssa. Päivän hinta 7 € sisältää aamupa-
lan, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan tasarahan. Ilmoit-
taudu 3.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan näkövammais-
ten yhdistykselle p. (08) 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto 
on ma ja to klo 9–11 Keskustan srk-talon 1. kerroksessa. 
Ystäväilta to 14.4. klo 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. Lopuksi 
voi lähteä porukalla ruokailemaan ravintola Pokkiseen.
Lähetyspiiri ma 18.4. klo 14 Keskustan srk-talo. Kuuro-
jen viittomakielinen lähetyspiiri. Hartaus, kahvit ja ar-
vontaa kummilapsen koulunkäynnin tukemiseksi.
Runolan raamattupiiri ti 19.4. klo 13 Palvelukeskus Ru-
nola. Tuttuja raamatun tekstejä, rukousta ja keskuste-
lua, laulua.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 18.4. klo 10–12. Vierailijana Väinö 
Rautio, joka kertoo tähdistä ja avaruudesta.
Naistenryhmä pe 15.4. ja 22.4. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 19.4. 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 harta-
us su 17.4. 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.

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 15.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö paran-
taa vammaisten ihmisten elämää? Pentti Kortesluoma.
Lähetystovi pe 22.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö antaa elämäl-
le tarkoituksen? Arja Savuoja.

Chimes-yhtyeen harjoitus 
to 14.4. klo 18.15 kirkolla.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.4. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2.
Raamattu- ja rukousilta ti 
19.4. klo 18 Seppo ja Kyllikki 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25. 
Saarenkartanon hartaus to 
21.4. klo 14.

Partio

Kuollut: 
Elvi Sinikka Virpi 86

Iltateehetki Pyhän Yr-
jön tarinan tunnel-
missa ma 18.4. klo 18–
19.30 Vanha pappila. 
Iltateetä tarinoiden,  
musiikin, suolaisten ja makeiden leivonnaisten kera par-
tiolaisten tarjoilemana. Ohjelmassa tarinaa Pyhästä Yr-
jöstä ja musiikkiesityksiä. Illan tuotto lyhentämättömä-
nä yv-keräykselle. Teehetken hinta 6 €.
"Meill´on metsässä nuotiopiiri, missä kuusten kuiske 
soi..." ti 19.4. klo 18–20 Lämsänjärven leirikeskus. Illan 
aikana lauletaan ja opetellaan kenties uusiakin nuoti-
olauluja kanttori Taina Voutilaisen johdolla. Lauluhet-
ken jälkeen on mahdollisuus paistaa makkaraa ja lättyjä 
nuotiolla pientä korvausta vastaan. Illan tuotto lyhen-
tämättömänä yv-keräyksen hyväksi.
Partiomessu Karjasillan kirkossa su 24.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Päivi 
Rahja, kanttorina Juha Soranta. Puurosunnuntai. Par-
tiolaisten Yhteisvastuukeräyksen kevään päätös. Kirk-
kokahvit. 
Owla Brass goes spirituals su 24.4. klo 19 Keskustan 
srk-talo. Owla Brassissa soittavat Arja Ollila trumpetti 
ja flyygelitorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi, Markus Lanki-
nen pasuuna ja Juha Pisto tuuba. Komppiryhmän muo-
dostavat Pertti Utriainen kitara ja Nathan Archer se-
kä Esa Rättyä lyömäsoittimet. Konsertin lauluosuuksis-
ta vastaa Outi Äärelä. Konserttiin myydään 10 € hintai-
nen lippu (sis. iltapala). Konsertin tuotto lyhentämättö-
mänä yv-keräykselle. 
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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 14.–21.4.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhoa ei ole pe 15.4, 
mutta muuten normaalisti, 
lisätietoa kerhoista Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerhoa ei ole to 14.4. 
To 21.4. aloitamme kerhon 
pikkukirkolla klo 10.
Pikkukirkko to 21.4. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki, jo-
ka on aikuisillekin sallittu. 
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 14.4. klo 16 srk-ta-
lossa. Muista opetella jokin 
ulkoläksyistä!
Raamattupiiri ti 19.4. klo 
18.30 srk-talossa, 1. Tess. 5.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 20.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin klo 18.30–20 srk-
talossa.
Tulossa Israel-ilta su 24.4. 
klo 16 srk-talossa, vieraana 
Raahen seudun Israelin ys-
tävät ry.
Lähde kävelemään porukal-
la. Tulossa marssikurssi 15- 
vuotiaille ja sitä vanhemmil-
le. To 28.4. klo 18 Limingan 
srk-talossa teoria-osa, jonka 
yhteydessä myös ilmoittau-
tuminen. Kävely Raatteen 
tiellä 28.5. kurssin hinta 30e.
Seurakunnan kesätyötä tar-
jolla reippaille nuorille. Va-
paamuotoiset hakemukset 

ro to klo 12, nuorisokuoro to 
klo 14.30 ja lapsikuoro to klo 
17.45 srk-talossa. Rantsila: 
Veteraanikuoro ke klo 11 ja 
Stellat ke klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 15.4. klo 
19 ja seurat su 17.4. klo 19 
ry:llä, Hannu Jokitalo. Pulk-

toimitettava seurakunnalle 
pe 29.4. klo 12 mennessä kir-
jeellä tai sähköpostilla lumi-
joen.seurakunta@evl.fi. Työ-
tehtävinä on haudanhoitoa, 
risusavottaa ja ruohonleik-
kuuta.
Rauhanyhdistys: Pe 15.4. 

kila: Raamattuluokka ja seu-
rat la 16.4. klo 19.30 ja pyhä-
koulu su 17.4. klo 12  ry:llä.  
Pyhäntä: Hartaus su 17.4. klo 
11 Nestorissa. Seurat su 17.4. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 15.4. klo 19 ja seu-
rat su 17.4. klo 13 ry:llä, Lee-
vi Koskelo ja Aukusti Nevala.

Raamattuluentosarja
pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista
Rantsilan seurakuntatalolla torstaisin klo 18
Jokaisella kerralla tarjotaan ateria 
(vapaaehtoinen ruokaraha)
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 17.4. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. Avustaa Jo-
hanna Hietala ja Niko Maarala. Isosten tehtävään siu-
naaminen. Kirkkokahvit seurakuntakodissa. 
Messu su 17.4. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 17.4. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttorina Henry Yrjänä.

Kastettu: Jed Onni Juhani Similä (Rantsila), 
Elias Toivo Viljami Korkala (Rantsila)
Kuollut: Väinö Heikki Hurskainen 84 (Kestilä), 
Eeva Inkeri Uikkanen e Toska 82 (Rantsila), 
Heino Kalervo Pääkkö 74 (Kestilä), 
Eero Matias Viio 72 (Pulkkila)

Sanajumalanpalvelus 
su 17.4. klo 13 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palo-
vaara ja kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

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

klo19 raamattuluokka Sal-
melalla (pienet) ja Nikulalla 
(isot). Su 17.4. klo 12 pyhä-
koulu I P&J Jussilalla, II T&I 
Kämäräisellä ja III Takkulal-
la, klo 15.30 seurat Lumilyh-
dyssä. Päiväkerhot ti, ke ja to 
ry:llä klo 17–18.30.

Lipaskeräys
yhteisvastuun 
hyväksi
torstaina 21.4. klo 17–19 
Kirkkotiellä, 
Metsätalontiellä ja 
Hytintiellä Pyhännällä. 
Kerääjinä partiolaiset.

Rippikoulun 

ryhmäytysviikonloput 
lauantaisin klo 10–16 Pulkkilan srk-talossa

 Leiri I la 14.5.
 Leiri II la 21.5. 
 Leiri III la 28.5.

Kuollut: 
Aune Maria Väänänen 93

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 15.4. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 15.4. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Luvassa monenlaista puuhaa, 
raamattuopetusta, laulua ja nyyttärit.

Metsäkirkko Koppakodalla 
sunnuntaina 17.4. klo 14. 

Makkaraa ja kahvitarjoilua 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

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

Kuva lasten kevättalvileiriltä.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 21.4.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Raamis ke 20.4. klo 18.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 14.4. klo 18.30 
LÄNSI Mällinen, Hietaniemen-
tie 9. Raamattuluokka 4.–5.-lk 

Seurakunnissa tapahtuu  14.–21.4.2016

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 18.4. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni, p. 
0400 279 881 ja Satu, p. 044 
7790 037.
Kirkkokuoro to 14.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Askeleet pe 15.4. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 20.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Kierrätystori avoinna to 14.4. 
klo 15 ja pe 22.4. klo 9.30–
11 Lähetysvintin alakerras-
sa. Voit hakea kierrätystoril-
ta tarvitsemaasi ilmaiseksi tai 
tuoda tarpeettomaksi käy-
nyttä vaatetta, kenkiä, asti-
oita ym.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 15.4. seurakuntatalolla. 
Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa jaossa klo 10 al-
kaen. Lisätietoja diakonissa 
Marika Kamps. 
Ystävärengas pe 15.4. klo 12 
Lähetysvintillä. Vapaaehtoi-
sia, jotka veivät seurakunnan 
tervehdyksiä mm. vanhusten 
palvelutaloihin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Kansanlähetyksen seurat  su 

Kastettu: Lilianna Ritva Hannele 
Alenius, Eetu Oliver Autio, Mila Matilda 
Niemikorpi ja Elea Inkeri Takkinen 

tahtiin. Ohjaajana Riitta Lie-
lahti. Vapaa pääsy 
Perhekerho ke 20.4. 9.30–11 
Vanamon Olohuoneessa.  
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 20.4. klo 12 seura-
kuntatalolla. Rovasti Mark-
ku Niku kertoo uskonpuh-
distaja Martti Lutherista. Re-
formaation alkamisesta tulee 
ensi vuonna kuluneeksi 500 
vuotta. 
Kuorot ke 20.4.: klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet seura-
kuntatalolla, klo 18.30 Minka 
kirkossa ja Kirkkolaulajat seu-
rakuntatalolla. 
Kierrätystori avoinna to 21.4. 
klo 15 ja pe 22.4. klo 9.30–11 
Lähetysvintin alakerta.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 22.4. klo 9 alkaen seura-
kuntatalolla. 
Partio:  Pe 15.4. Päivystys 

17.4. klo 17 Rönköillä, Piipa-
rinaho 20 A. Puhujana Vilho 
Harvala. 
ESIKKO vanhemmat ja lap-
set ma 18.4. klo 9.30 Lähe-
tysvintillä. Ensimmäisen lap-
sen saaneiden vanhempien ja 
vauvojen ryhmä. Mukana dia-
koni Ritva Sassali ja neuvolan 
perhetyöntekijä Erja Vainio-
kangas. 
Lähetysvintti ma 18.4. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Seurat ma 18.4. klo 13 Niit-
typirtillä. Maisa Hautamäki.
Omaishoitajaryhmä ma 
18.4. klo 14.30 (huom. aika) 
seurakuntatalolla. Keskuste-
luhetki omaishoitajalle, jonka 
hoidettava on laitoshoidossa. 
Mukana diakonissa Sinikka.
TOSIKKO vanhemmat ja lap-
set ma 18.4. klo 17.30 Vana-
mon Olohuoneessa. Vertai-
silta toisen lapsen saaneille 
vanhemmille ja lapsille. Mu-
kana diakoni Ritva Sassali se-
kä neuvolan perhetyöntekijä 
Erja Vainiokangas. 
Perhekerho ti 19.4. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Ker-
hossa mukana partio-ohjaa-
ja Make ja diakoniatyönteki-
jä Sinikka Ilmonen.
Gospel Gym ti 19.4. klo 19 Va-
namon salissa. Hikeä pintaan 
jumppaamalla gospelhittien 

Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
20.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 21.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 21.4. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa, vieraa-
na Keijun Kukkapuodin yrit-
täjä Sirpa Korento.
Istutetaan orvokkeja. Oma 
kukkaruukku mukaan. 

Kierrätystori 
avoinna 

to 14.4. ja 21.4. 
klo 15 

Lähetysvintin 
alakerrassa. 

Messu su 17.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Päi-
vi Ollikainen, messudia-
koni Pia Rättyä, kantto-
ri Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Candomini-kuo-
ro, joht. Viena-Leena Jur-
velin. Isosten tehtävään 
siunaaminen. Lasten kirk-
kohetki saarnan aikana 
monitoimitilassa.
Kuuntele jumalanpalve-
lukset netistä: www.kem-
peleenseurakunta.fi

Gospel-jumppa 
14.4. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Osallistumismaksu 10€, sis. ohjattu jump-
pa sekä kevyt iltapala. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Kahden illan koulutus ehtoollisavustajille 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa:
Ti 3.5. osa I: Ehtoollisen teologiaa
Ti 10.5. osa II: Käytännön harjoitus
Kouluttajana Vesa Äärelä. Koulutuksen käyneiden on 
mahdollisuus saada lupa ehtoollisavustajana toimimi-
seen messuissa.

Isien ja lasten vauhdikas peli-ilta! 
Torstaina 28.4. klo 17.30–19 on Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa menoa ja meininkiä! Isien ja lasten omassa ilta-
perhekerhossa kokoonnutaan silloin pelaamaan ja leik-
kimään. Vauhdissa mukana papit Paulus ja Teemu. Il-
moittautuminen iltaan seurakunnan kotisivuilla www. 
kempeleenseurakunta.fi.   

Seurakunnan työntekijät päivystävät 
15.4. alkaen Zeppelinissä perjantaisin klo 10–18. 
Tartu rohkeasti hihasta ja tule juttelemaan!

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Partiotoimistossa klo 14–16. 
Pajose Partiokämpällä par-
tiojohtajille, aikuisille johta-
jille sekä pj-oppilaille alkaen 
klo 18. 18.–23.4. Partiojoh-
tajien, aikuistenjohta-
jien ja vaeltajien li-
paskeräys iltai-
sin ja lauantaina 
kauppojen edes-
sä. Sovi aikasi 
Tapsan kanssa. 
Ma 18.4. Akeloi-
den kokous klo 18. 
Ti 19.4. Sudenpentu-
poikien retki Liisanlinnas-
sa klo 18–20. Retkikirje koti-
sivulla. Ke 20.4. Sudenpen-
tutyttöjen retki Liisanlinnas-
sa klo 18–20. Retkikirje koti-
sivulla. Pe 22.4. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Su 
24.4. Partiolaisten Leirikirkko 
Tuhkasenjärven partiokäm-

pällä klo 12. Kahvia, lättyjä 
ja makkaraa myytävänä Yh-
teisvastuun hyväksi. Kaikki 
ovat lämpimästi tervetullei-
ta! Tarkemmat tiedot toimin-

nasta löydät www.
niittykarpat.fi

Rauhanyhdis-
tys: Pe 15.4. klo 
18.30 kodinseu-
rat Rauni ja Aar-
no Määtällä se-

kä Tarja ja Lauri 
Ahvenjärvellä. La 

16.4. klo 18.30 raa-
mattuluokka (5.–6.) ry:llä 

ja Maakuntamyyjäiset Oulun 
ry:llä. Su 17.4. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Ke 20.4. 
klo 18.30 aikuisten raamat-
tuluokka ry:llä. To 21.4. klo 
10.30 perhekerho ry:llä.

Lähetysilta
torstaina 14.4. klo 19 
Limingan srk-talolla.
Senegalin terveisiä 
sanoin ja kuvin –

Juha Taanila.
Arvontaa ja 

iltateetarjoilu.
Tervetuloa!

Lue lisää s. 4–5.

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

pe 15.4. klo 18 Takkunen, Ol-
lakantie 31. Raamattuluokka 
6.–8.-lk (eng.) pe 15.4. klo 18 
ry:llä. Maakuntamyyjäiset la 
16.4. klo 13 Oulun ry:llä. Pyhä-
koulut su 17.4. klo 12:Limma, 
Pappilanniitty 8, Santamä-
ki, Karsikas, Harjutie 21 Pyhä-
koulu, Linnakangas, Karppi-
nen, Ollakankuja 5, Keskusta-
Ollila, Kumpula, Paituri, Mäke-
lä, Pirttikuja 6, Kokkokangas-
Haapamaa. Seurat su 17.4. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho 19.4. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 20.4. 
klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Maakuntamyyjäiset la 16.04. 
klo 13 Oulun ry:llä. Perhekirk-
ko su 17.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkko. Perhekirkko su 17.04. 
klo 12 Murron rukoushuoneel-
la. Seurat su 17.4. klo ry:llä.

Kastetut: Vilja Mirella 
Romppainen, Veeti Iivo 
Elmeri Ehrola, Stiina Hel-
miina Partanen
Vihitty: Hans Kristian 
Lappalainen ja Salla Airi 
Maria Kurunlahti
Kuollut: Erkki Olavi Sa-
volainen 84, Esko Juhani 
Luomansuu 73

Messu su 17.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula avus-
tajanaan Maisa Hauta-
mäki, kanttorina Hanna 
Korri. Limingan ja Lumi-
joen Sydänyhdistys mu-
kana messun järjeste-
lyissä.
Iltakirkko su 17.4. klo 16 
kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula ja Kirsi Jun-
nonaho.

PÄIVÄ KÄSITÖILLE
Vietä päivä käsitöiden parissa la 23.4. 
Limingan seurakuntatalolla. Ovet avoinna klo 9-21.
Tuo mukanasi puikot/ompeluko-
neet ja käsityöprojektisi. 
Paikalla myös kangasvaihtarit. 
Ruokamaksu 10€ (sis. lounas ja 
päivän kahvit). Lounaan tuotto 
ohjataan Tansaniaan ystävyyshiip-
pakunnan naisten käsityökurssille.
Ilmoittaudu to 21.4. mennessä
hanna.korteniemi@evl.fi tai p. 
040 7520 085. 
Järjestäjinä Neulekahvila ja lähetystyö

Lämpimästi tervetuloa!
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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

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. 
Rovastikunnallinen naisten-
päivä la 16.4. klo 11–14.30 
Utajärvellä. Tiedustelut ja il-
moittautumiset Anja Hämä-
läinen p. 040 562 9131 viim. 
perjantaina 15.4., mahdolli-
suus yhteiskyytiin. 
Perhepyhäkoulu su 17.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
17.4. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Porinapirtti ti 19.4. klo 12–
14 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Tule koko kaksitunti-
seksi tai vain hetkeksi kahvil-
le/teelle. 
Siioninvirsiseurat ti 19.4. 
klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella, puhujina Kerttu 
Inkala ja Soile Tuusa.
Keskipäivänkerho ke 20.4. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Soile Tuusan aiheena ko-
ti-ikävä.

Kastettu: Emilia Armiida Heikkinen, 
Jasper Veikka Olavi Karjalainen, 
Lenni Henrik Juhani Jaakola, Leevi Henrikki Saarenpää
Kuollut: Anna Elisabet Kaarteenaho s. Merilä 79, 
Väinö Matias Lusua 66

Kastettu: Henrik Sakari Antinpoika Aaltonen, 
Elmo Samuli Marin.
Avioliittoon vihitty: Miikka Eetu Laurila ja 
Annika Tuulia Haaraniemi.
Kuollut: Tauno Ilmari Matero 67 (Ruotsi).

kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 20.4. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset/ perheet: Perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30, Päivärinteen srk-salis-
sa ti klo 10–12 ja Laitasaa-
ren ry:n tiloissa ke klo 12.30–
14.30 sekä Laitasaaren ru-
koushuoneella to klo 10–12. 
Kylmälänkylän kappelissa 
perhekerho pe klo 9–11 va-
paaehtoisvoimin. 
Partio: Partiolippukunta Mu-
hoksen Metsänkävijät etsii ai-

Hartaus ke 20.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Soile 
Tuusa.
Rukouspiiri ke 20.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 21.4. klo 11 kappelis-
sa. Kevätlauluja; Ossi, päivä-
kuoro ja Hanna. 
Hartaushetket to 21.4. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Soile Tuusa.
Hartaus to 21.4. klo 14 Hel-
minkodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Diakonia: Ruokakassien ja-

Sanajumalanpalvelus 
su 17.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. 

Luontomusiikki-konsertti 
torstaina 14.4. klo 18 kirkossa. 

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

Ohjelmamaksu 10 €, tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

kuisia mukaan partiotoimin-
taan. Onpa sinulla partio-
taustaa tai ei, olet tervetul-
lut toimintaan mukaan. Ko-
koonnumme partioviikol-
la ma 18.4. klo 18 seura-
kuntatalon kahvioon 
partiolaisten yh-
teiseen tapahtu-
maan ja sen jäl-
keen torin vierel-
lä olevan tyttö-
patsaan huivituk-
seen.
Laitasaaren 
rukous huone: Aamu-
rukous maanantaisin klo 
6.30. Porinapirtti ti 19.4. klo 
12. Siioninvirsiseurat ti 19.4. 
klo 18. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 14.4. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. Pe 15.4. klo 19 

nuortenilta Puroila. Su 17.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Kk–Antti-
la J. Toljamo, Korivaara Joki-
talo, Pälli Paso, Suokylä Väi-
sänen. Klo 17 seurat Muhok-

sen kirkossa ja kah-
vit srk-talossa. Ma 

18.4. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 
To 21.4. klo 
18.30 ompe-
luseurat Pirjo 

ja Timo Karhu-
maalla sekä Su-

sanna ja Jari Kettu-
kankaalla. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 15.4. klo 19 nuorte-
nilta Puroila. La 16.4. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Su 17.4. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Joen-
suu, Laitasaari Kälkäjä, Huo-
vila Launonen. Klo 17 kirkko-
seurat Muhoksen kirkossa.

Perhekirkko 
sunnuntaina 17.4. 

klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
klo 12 Murron rukoushuoneella.

Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Riitta Ojala. 
Avustaa Meiju ja Minna.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na viikolla 16 ja 17 seuraa-
vasti: ma, ke, to klo 9–12. Kii-
reellisissä asioissa voit ottaa 
yhteyden pappeihin. 
RaaTuu to 14.4. klo 17.30 
Temmeksen srk-talolla.
Hartaus pe 15.4. klo 13.30 
Lepolassa.

Siioninvirsiseurat ma 18.4. 
klo 18 Raili ja Markku Rah-
kolla Masinistinkuja 1.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 19.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiri to 21.4. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuortenilta ti 19.4. klo 18 

Hae vappufiilis 
Koortilasta  

torstaina 28.4. klo 18–20. 

Tervetuloa perheiltaan mukaan 
askartelemaan ja hassuttelemaan 

Vapun tunnelmissa. 

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä 
iltapalan ja erityisruokavalioiden vuoksi 

kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284.

Yhteisvastuu-
lipaskeräys 
ja kahvitarjoilu 
perjantaina 22.4. klo 12–18 
kauppojen edustoilla.

Tyrnävän srk-talolla 
järjestetään v. 2010–2011 syntyneille lapsille 
tiistaisin klo 12.15–15.15.
Teema 4: Minä liikenteessä 26.4., 3.5. ja 10.5.

Ilmoittaudu Meijulle sähköpostilla: 

meiju.kaakinen@evl.fi

Otsikko: Toimintakerho kirkonkylä.

Laita viestiin lapsen nimi, syntymävuosi sekä 

huoltajan nimi ja puhelinnumero.

Lisätietoja Meijulta, p. 044 7372 615.

TOIMINTAKERHO
Seurakuntakerhon 
retki
to 28.4. Kempeleeseen. 
Lähtö klo 10 Tyrnävän 
srk-talolta ja paluu klo 
15 mennessä. Tutustu-
taan Kempeleen uuteen 
kirkkoon ja vieraillaan 
seurakunnan kerhossa. 
Osallistumismaksu 10 €/ 
henk. sisältäen kyydin, 
ruoan, kahvin ja ohjel-
man. Ilmoittautumiset 
21.4. mennessä khranvi-
rastoon p. 044 7372 610.

Murron kerhotilassa ja to 
21.4. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
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: 
Maakuntamyyjäiset la 16.4. 
klo 13 Oulun ry:llä. Seurat su 
17.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Maakuntamyyjäiset la 16.4. 
klo 13 Oulun ry:llä. Perhe-
kirkko su 17.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa ja klo 12 Mur-
ron rukoushuoneella. Seurat 
su 17.4. klo 16 ry:llä.
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Porinapirtti 
ti 19.4. klo 12 
Laitasaaren 

rukoushuoneella. 
Kahvitarjoilu. 

Nuorten kirkko
perjantaina 15.4. klo 19 
Tyrnävän srk-talon salissa.
Tervetuloa nuorten mes-
suun! Jumalanpalvelukses-
sa käytetään Nuoren seura-
kunnan veisukirjaa. Messun 
jälkeen olet tervetullut il-
tapalalle! Mukana menos-
sa: Outi-pappi, Mikael, Jos-
su ja Riitta-kanttori. Avus-
tamassa nuoria. Ps. Messu 
on jumalanpalvelus jossa 
on myös ehtoollinen.
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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, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

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

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Yliopistopastori Ari Savuojan päivään kuului 
ideointia, luottamuksellisia keskusteluja ja 

sähköpostiruuhkan hoitoa.

Aktiivisuusranneke herättää minut kello 7.00. Aa-
muhartaudeksi luen Uutta testamenttia, tänään 
vuorossa viimeinen tuomio. Kiitos Herralle tästä 
armon päivästä! Jumppaan.

Ajan töihin yliopistolle. Soitan ajaessani kansainväli-
sen työn papille, pääseekö hän palaveriin kello 16 – pää-
see. Palaveria pyysi eilen eräs opiskelija kansainvälisen 
opiskelijavaihdon vapaaehtoisjärjestöstä. 

Aamun Skype-palaveri alkaa. Paikalla on tietokone-
ruudulla kolme muuta kirkon ja koulutuksen ammatti-
laista. Mietimme yhdessä, miten rekrytointia kirkollisil-
le aloille voitaisiin parantaa Oulussa lokakuussa pidet-
tävillä Eteenpäin-messuilla ja Abipäivillä marraskuus-
sa. Useita kirkon töistä kiinnostunutta tavoitettiin viime 
vuonnakin. Teologian opiskelu on enimmäkseen tiedettä 
– ei uskon hoitoa!

Ehdin hetken purkaa sähköpostiruuhkaa ennen kuin 
puhelin soi. Sovimme pala-
verin 10 minuutin kuluttua 
huoneeseeni. Hän istuu luo-
nani puolitoista tuntia. Kol-
me nenäliinaa käytetään, 
muuta en voi kertoa. Sovim-
me, että tapaamme huo-
menna uudestaan.

Pääsen lounaalle noin 
kello 13. Samalla ehdin vil-
kaista kännykästä tuoreim-
mat uutiset: maan hallitus 
leikkaa opintorahasta 25 
prosenttia! Huh!

Paljon en ehdi posti-
ruuhkan purkua jatkaa, 
kun huoneeseeni tulee 
opiskelija. Hän on osallistu-
nut yhteishakuun vaihtaakseen alaa, muttei ole varma, 
menikö hakemus perille. Soitamme opetushallitukseen 
– ei kuulu heille. Soitamme yliopistoon – ei vastausta. 
Lopulta opetushallituksesta soittavat: homma hoidossa. 
Huoh! Kuljen opiskelijan kanssa kirjastoon. Hän jää lu-
kemaan tyytyväisenä tietäen, että jos tarvetta tulee, mi-
nulta saa apua.

Kello 16 kansainvälisen työn pappi ja opiskelija saapu-
vat. Mietimme tunnin, miten majoitamme Ouluun en-
si kesäksi vanhuksia auttamaan tulevat kymmenen ulko-
maista opiskelijaa. Hienoa!

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.

Lähes yhdeksän kymmenestä 
(88 %) seurakunnasta reagoi 
turvapaikanhakijakriisiin, 
kertoo Kirkon tutkimuskes-

kuksen tammi–maaliskuussa te-
kemä kysely. 

– On ilahduttavaa, että seura-
kunnat ovat aktiivisesti ottaneet 
vastuuta turvapaikanhakijoiden 
vastaanottamisesta sekä vuoro-
vaikutuksen edistämisestä pai-
kallisen väestön kanssa. Seura-
kunnissa on monenlaista osaa-
mista ja kokemusta, jonka mer-
kitys nousi esiin tässä tilantees-
sa, kiittää Kirkkohallituksen pa-
kolais- ja maahanmuuttajatyön 
asiantuntija Marja-Liisa Laihia.

Seurakunnista 60 prosenttia 
organisoi tavara- tai vaatelahjoi-
tuksia. Noin puolet keräsi ylimää-
räisiä kolehteja turvapaikanhaki-
joiden auttamiseksi. 

Yli kolmasosa seurakunnis-
ta kutsui pakolaisia ja turvapai-

Valtaosa seurakunnista 
avusti turvapaikanhakijoita

Sunnuntaista 24.4. organi-
soidaan päivää, jona mo-
nella paikkakunnalla jär-
jestetään yhtäaikainen ta-

pahtuma tuen osoituksena Yli-
vieskan seurakunnalle.

– Ajatus #KylläKirkoille-tem-
pauksesta syntyi, kun uutisissa 
näytettiin kuvaa Ylivieskan pala-
vasta kirkosta ja sen romahtavas-
ta tornista, sanoo #KylläKirkoille 
-tapahtuman koordinaattori Jere 
Malila ja haastaa seurakunnat se-
kä muut kristilliset toimijat ym-
päri Suomea järjestämään omia 
tapahtumiaan.

Mukaan ovat ilmoittautuneet 
jo muun muassa Tuiran ja Jy-
väskylän seurakunnat sekä Joen-
suun Gospelfestarit järjestävä Jo-
ensuun Gospel Ry. 

Malilan mukaan oleellista ei 
ole, onko järjestettävä tapahtu-
ma iso vai pieni. 

Huhtikuussa tempauspäivä 
Ylivieskan seurakunnan tueksi

kanhakijoita hengellisiin tilai-
suuksiin. Neljännes seurakun-
nista järjesti pakolaisille ja turva-
paikanhakijoille ruokailuja, ur-
heilutapahtumia tai muuta ohjel-
maa. Noin joka kuudes seurakun-
ta järjesti ystävä- tai tukihenkilö-

toimintaa. 
Noin joka kymmenes seura-

kunta antoi tiloja hätämajoituk-
sen järjestämistä varten sekä li-
säsi taloudellista avustusta pa-
kolaiskriisin hoitamiseen Suo-
messa. 

– Olennaisempaa on, että 
saamme näytettyä laajasti tukem-
me ja sen, että kirkot ovat meil-
le tavallisille ihmisille rakkai-
ta kokoontumispaikkoja – pal-
jon enemmän kuin vain kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviä ra-

kennuksia.
Sosiaalisessa mediassa tapah-

tuma kulkee aihetunnisteella 
#KylläKirkoille, Twitter-tili on 
käyttäjätunnuksella @KyllaKir-
koille. Verkkosivusto löytyy os-
oitteesta www.kyllakirkoille.com. 
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Kuivasjärven seurakuntakoti Oulussa täyttyi 7.9.2015 kattoa ja pihaa myöten 
ihmisten lahjoituksista Oulun ja lähialueiden pakolaisille.  

Ylivieskan kirkko tuhoutui täysin tulipalossa pääsiäislauantaina 26. maaliskuuta.


