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Pääkirjoitus

Vanhoillis-
lestadiolaisten 
syytä tunnustaa 
tosiasiat

Seurakunnat tarjoavat hengenravinnon 
lisäksi liikuntaa, se tiedetään myös 

Olympiakomiteassa

Käynnissä olevat Lahden 
MM-kisat osuvat refor-
maation armoaiheiseen 
juhlavuoteen. 

Kisapappi Leena Huovinen 
toivoo armon välittyvän kisoihin 
siten, ettei paikan päällä eikä suo-
malaiskatsomoissa enää muistella 
Lahden skandaalikäryisiä hiihto-
kisoja 2001.

– Armo on yleisemminkin si-
tä, että sallimme itsellemme elä-
mässä uusia alkuja. Entisessä vel-
lominen saattaa tuntua tutulta 
ja siksi turvalliselta, mutta tum-
mista pilvistä pitäisi osata päästää 
elämässä irti. Uusi alku kuuluu 
myös niille, jotka Lahden edellis-
kisojen jälkeen saivat rangaistuk-
sen dopingrikoksesta.

Huovinen uskoo, että suoma-

Suomen yli 100 000 vanhoillislestadiolaista 

muodostavat maan suurimman herätysliik-

keen. Herätysliike tarkoittaa sitä, että sen 

jäsenet kuuluvat myös kirkkoon. 

Vanhoillislestadiolaisilla ei ole tapana tuijot-

taa jäsenluetteloita tai hermoilla sen perään, jos 

jollakulla on jäänyt paikallisen rauhanyhdistyk-

sen jäsenmaksu maksamatta. Liikkeeseen kuulu-

minen näkyy sosiaalisesti: uskovaisuus on sitä, et-

tä näyttää oikealta ja käyttäytyy oikein.

Ja siinä on vanhoillislestadiolaisuuden para-

doksi. Toisaalta se opettaa luterilaisen uskollises-

ti, että olennaista on sydämen usko ja että vain 

armo pelastaa, eivät teot tai ulkoiset merkit. Toi-

saalta käytännön tasolla yhteisön jäsenille asete-

taan monia kirkon opetuksesta poikkeavia käy-

tösnormeja, jotka erottavat jyvät akanoista. Nor-

meja rikkovaa ei pidetä oikeana uskovaisena. 

Aivan selvää on kuitenkin, että monet tavat ja 

käytännöt muuttuvat ajan kuluessa, vaikka niitä 

alun perin olisi pidetty hyvinkin tärkeinä. Sellai-

nen on esimerkiksi televisio. MM-kisoja Yle Aree-

nasta katsovaa ei taatusti kohdella tylysti, vaikka 

televisiokiellosta virallisen kielenkäytön tasolla 

pidetään edelleen kiinni.  

Seuroissa julistettava opetus, jonka mukaan 

vain vanhoillislestadiolaisittain uskovat pääsevät 

taivaaseen, on kirkkopoliittisesti kiusallinen. Si-

täkin tärkeämpää on, miten sitä käytännössä so-

velletaan liikkeen piirissä.  

Vanhoillislestadiolaisuus ottaa aimo harppa-

uksen terveempään suuntaan siinä vaiheessa, 

kun sen pää-äänenkannattajassa Päivämiehes-

sä pystytään myöntämään ääneen, että osa liik-

keen aktiivijäsenistä esimerkiksi rajoittaa lasten 

syntymistä, hyväksyy naispap-

peuden tai ei usko, että 

vain rauhanyhdistykseltä 

pääsee taivaaseen. 

Myös liikkeen joh-

dossa tiedetään, että 

näin on. Sen ääneen 

sanominen vapaut-

taisi monen liikkeen 

jäsenen siihen kris-

tityn vapauteen, 

josta seuroissa ja 

Siionin Lauluissa 

kauniisti puhu-

taan. 

Vastarannan Kiiski 

Jo apostolit 
laittoivat jalkaa 

toisen eteen

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

laisurheilijoiden menestymisen 
paine on helpottunut, kun kan-
sankunnalle on tullut menestys-
tä myös muilla aloilla kuin urhei-
lussa. 

– Kun pärjäämme esimerkik-
si tieteen ja taiteen parissa, ur-
heilijat saavat väljyyttä kilpaile-
miseen.

Kilpaurheilu on
liian kallista
Kilpaurheilun harrastaminen on 
kallistunut hurjasti viime vuosina. 

Olympiakomitean huippu-ur-
heiluyksikön johtaja, kirkon lii-
kunta- ja urheiluneuvottelukun-
taan kuuluva Leena Paavolainen 
pohtii, onko kirkon paikka siinä, 
että sen suojissa tarjottaisiin yhä 
enemmän liikkumista, johon kai-

killa on varaa.  
– Hyvä, jos tällaista toimintaa 

seurakunnissa on. Mutta on myös 
urheiluseurojen haaste, että mah-
dollisimman moni lapsi voi liik-
kua ilman, että tekeminen kaatuu 
harrastuksen hintaan.

Mikä on 
kirkollisin urheilulaji?
Yhtä vastausta ylitse muiden ei 
ole, kun selvittelyssä on kirkolli-
sin urheilulaji. 

Leena Huovisen mielikuva kir-
kollisesta urheilulajista on kori-
pallo. Hän pelasi nuoruudessa ko-
ripalloa NMKY:n, nuorten mies-
ten kristillisen yhdistyksen jouk-
kueessa.

Leena Paavolaiselle kirkollises-
ta urheilusta tulee mieleen hiihto.
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Välitetään
Kolumni

Viime aikoina on me-
diassa käyty keskuste-
lua avun tarpeessa ole-
vien huomioimises-

ta. Kadulla makaavan henki-
lön usea ohittaa kiireellä eikä 
aikaa tai uskallusta löydy py-
sähtyä selvittämään tuupertu-
neen lähimmäisen tilaa. Tämä 
on ääriesimerkki välinpitämät-
tömyydestä.

Onko lähimmäisistä välit-
täminen toimivaa ja riittävää 
jokapäiväisessä arjessamme? 
Erityisesti yksinäisten van-
husten tilanne puhuttaa. Tie-
dostamme yksinäisyyteen liit-

tyvät ongelmat, mutta aiem-
min yhteisöllisyyteen liittyneet 
spontaanit naapurikäynnit ei-
vät kuulu nykypäivän kanssa-
käymiseen.

Meillä itse kullakin lienee 
tiedossa vähintään yksi sel-
lainen henkilö, jonka luona 
vierailu toisi iloa hänen elä-
määnsä.

Voisimmeko ryhdistäytyä si-
ten, että toteutamme aikomam-
me vierailut silloin tällöin? Ei-
hän vierailujen tarvitse kestää 
tunti tolkulla. Lyhytkin keskus-
telutuokio on merkittävä hen-
kilölle, joka kaipaa juttuseuraa.

Yksinäisyyttä emme voi vä-
hentää riittävästi, vaikka yksit-
täiset ihmiset aktivoituisivat.

Kolmannen sektorin toimi-
joilla on merkittävä rooli välit-
tää juttuseuraa yksinäisille lä-

himmäisille. Tärkeää tässä toi-
minnassa on turvata luotettavi-
en vierailijoiden valinta.

Seurakunnilla on osaltaan 
merkittävä tehtävä vähentää 
yksinäisyyttä. Tuleva maakun-
nallinen sote yhtiöittämisi-
neen ja tilaaja-tuottaja-mallei-
neen lisää uusia byrokraattisia 
raja-aitoja. 

Tuolloin seurakuntien va-
paampi toimintamahdollisuus 
nousee entistä enemmän mer-
kittävään rooliin. Olisiko yksi-
näisyyden lieventäminen seura-
kuntien keskeisin tavoite tulevi-
na vuosina?

Seurakunnilla 
on osaltaan 
merkittävä 
rooli vähentää 
yksinäisyyttä.

On myös 
urheiluseurojen 
haaste, että 
mahdollisimman 
moni lapsi voi 
liikkua ilman, että 
tekeminen kaatuu 
harrastuksen 
hintaan.

 Leena Paavolainen

– Hiihdin lapsena seurakun-
nan järjestämässä hiihtokilpailus-
sa nelivuotiaiden joukossa ja voi-

Hailuodossa pelattiin viime lauantaina sählyä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Turnauksen voitto meni FCKemSeS:lle eli Kempeleen seurakunnan senioreille.  Voittoa tärkeämpää oli kuitenkin hauskanpito. Siitä kertovat 
esimerkiksi osallistuneiden joukkueiden nimet, kuten Kirkonrotat ja Luovonhirvet, jossa pelasi paikallisia rippikoululaisia. Hailuodon kanttori Timo Ustjugov soitteli turnauksen yhteisvastuukahvilassa pianoa ja turnauksen 
maskottijänis innostui rämpyttämään ukulelea banaanilla. 

tin kisan. Sain lusikan palkinnok-
si, se oli ensimmäinen palkintoni. 
Voittoajallani olisi päihitetty myös 
kuusivuotiaiden sarjan voittaja.

Apostolin 
esimerkin perässä
Vaellusta ehdottaa kirkolli-
simmaksi urheilulajiksi Tapa-
ni Ruotsalainen. Tammikuus-
sa John Vikström -liikuttajapal-
kinnon saaneen Iin seurakunnan 
kirkkoherra on urakoinut kaksi 
pitkää pyhiinvaellusta.

Ruotsalainen arvioi Raamatun 
apostoleita kovakuntoisiksi mie-
hiksi, koska evankeliumi levisi si-
tä mukaa kun Jeesuksen seuraajat 
ennättivät kävellä.

Myös Haukiputaan diakonia-
työntekijän Johanna Kerolan eh-

dotus on vaellus. Haukiputaalla 
suunnitellaan parhaillaan vael-
lusta Kellon Kiviniemestä Hau-
kiputaan kirkkoon. 

Kerolan mielestä kirkollisek-
si lajiksi sopii myös joukkuepe-
li, jossa pelataan samaan maaliin.

Hailuodon diakoniaharjoitte-
lija Tiina Molander pitää potku-
kelkkailua seurakunnan ykkös-
lajina. Luotolaiset potkuttelevat 
niin paljon talvisin, että pyörä-
tien laita jätetään hiekoittamat-
ta. Pyhäaamuna kirkon parkis-
sa on myös rovastin potkukelkka.

Kikystä aikaa
liikkumiselle
Iin seurakunnan työntekijät sel-
vittävät parhaillaan kilpailukyky-
sopimuksen tuoman lisätyöajan 

käyttämistä liikkumiseen. Seura-
kunnassa on lisätty liikuntaa jo 
aiemminkin esimerkiksi lähte-
mällä hetkeksi yhdessä ulos kes-
kellä päivää. 

Iissä on innostuttu mukaan Liik-
kuva seurakunta -hankkeeseen.

Jos mielikuva rovastista on 
viihteestä tuttu paksumahai-
nen pappi tiukassa pikkutakis-
sa, Ruotsalaisen mielestä käsitys-
tä on tarpeellista laajentaa. Hen-
kinen työ kuormittaa, ja siksi mo-
net kirkon työntekijät kulkevat 
luonnossa työnsä vastapainona. 
Ani harva jää sohvalle.

Diakoniatyö liikuttaa
asiakkaitaan
Johanna Kerola on nähnyt työs-
sään, ettei liikkumiseen ole vält-

tämättä voimia, kun mieli on 
maassa.

– Liikkeelle lähteminen vaatii 
usein toivon lisääntymistä ja it-
sensä näkemistä sillä tavoin ar-
vokkaana, että ajattelee hyvin-
voinnin tavoittelun kuuluvan it-
selle.

Diakonian viikoittaisen ateri-
an arvo on Kerolan mukaan sii-
nä, että seurakunnan kutsu aa-
mupuurolle saa ison joukon ih-
misiä liikkeelle.

– Kyse ei ole urheilusuorituk-
sesta, mutta muutoin liikkeelle 
lähteminen kodista saattaa jäädä 
helposti väliin. 

RIITTA HIRVONEN

J u k ka M a lms t e d t

MIKKO RAUDASKOSKI
Oulun seurakuntien 

luottamushenkilö
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Muut mediat

KUN PIISPAINKOKOUS päätti selvittää, 
mitä vihkioikeudesta luopuminen mer-
kitsisi [kirkolle], se laajensi selvityksen 
kattavasti kartoittamaan tulevaisuuden 
vaihtoehdot.

- - -
Minusta näyttää siltä, että pysyvä ratkai-
su edellyttää kahden eri avioliittokäsityk-
sen rauhanomaista rinnakkaineloa yhdes-
sä ja samassa kirkossa.

Ratkaisun etsiminen ottaa aikaa. Mut-
ta vaikka ensi viikolla ei kirkollisesti voi-
kaan vihkiä, kirkon rukousperinnettä voi 
nytkin hyödyttää kauniisti ja tyylikkäästi.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala 
Turun Sanomissa 24. helmikuuta

Oulun seurakuntayhtymä 
on myymässä Hietasaa-
ren ja Vasamon leirikes-
kukset.  Ne ovat olleet 

kaupan ja aiotaan myydä saatu-
jen tarjousten perusteella. Viime 
viikolla kokoontunut yhteinen 
kirkkoneuvosto esittää yhteiselle 
kirkkovaltuustolle kauppojen te-
kemistä. Valtuusto kokoontuu 14. 
maaliskuuta.

Hietasaari sijaitsee Oulussa ja 
Vasamo Ylikiimingissä. 

Hietasaaren rakennukset ja 
tontin vuokraoikeus kaupataan 
kiinteistö Oy Villa Unelmalle 
202 000 eurolla. Yhtiön toimi-
alaan kuuluu omistaa ja hallita 
kiinteistöjä. 

Vasamoa ollaan myymässä 
maaomaisuuksineen Kalle Pää-
aholle 64 500 eurolla.  

Molemmista leirikeskuksista 

tuli kaksi tarjousta.
Vasamon tapauksessa valtuus-

ton mahdollinen myyntipää-
tös vaatii vielä Kirkkohallituk-
sen hyväksynnän. Tämä siksi, et-
tä päätös, joka koskee seurakun-

Hietasaaresta ja Vasamosta saatiin   tarjoukset

nan maaomaisuuden myymistä, 
on alistettava Kirkkohallituksen 
vahvistettavaksi.

Keskusten myyminen kuuluu 
seurakuntayhtymän talouden ta-
sapainottamisohjelmaan, jossa 

Oikean opin 
opettaminen ei vie yöunia 
Pekka Aittakummun työtä on toistaa herätysliikkeen ehdottomia opetuksia

Ehdottomaltakin kuulosta-
van kannanoton ihmisten 
intiimiin asiaan voi ker-
toa ilman yöunien menet-

tämistä, kun ei sano mitään uut-
ta vaan toistaa vain sen, mitä on 

aina sanottu ja mihin on aina 
omassatunnossa uskottu. 

Kun vs. päätoimittaja Pekka 
Aittakumpu kirjoitti helmikuun 
alkupuolella lasten vastaanotta-
misesta – perhesuunnittelusta ja 

opetettu vuosikymmenien ajan: 
Jumala päättää lapsimäärästä, ei-
vät ihmiset. 

Kannanoton voi kuulla koh-
tuuttomana puuttumisena ihmis-
ten yksityiseen asiaan. 

Miksi oikea
näkemys valvottaisi?
Jäikö pääkirjoittajaa itseään as-
karruttamaan tekstinsä jälkeen, 
olivatko tarkasti mietityt sanan-
valinnat ja painotukset lopul-

ehkäisystä – vanhoillislestadio-
laisten Päivämiehessä, hän ei lo-
pulta kertonut asiasta mitään 
uutta. 

Aittakumpu pelkästään kerta-
si sen, mitä herätysliikkeessä on 

S a nna K r o o k

Pekka Aittakumpu kertoo, että hänelle on tullut tärkeäksi ja rakkaaksi kuulijan paikka Oulun rauhanyhdistyksen penkissä. Jumalan sanan kuulemisen tärkeys on yksi asia, jota päätoimittaja haluaa korostaa 
Päivämiehessä. Raamattua hän lukee ahkerasti jo työnsä vuoksi.

Vasamon leirikeskus Ylikiimingissä myytäneen 64 500 eurolla. Kauppaa käsitellään 
Oulun seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14. maaliskuuta.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve i k ko Pe h ko n e n
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Ihmisiä

Uskollinen jumppaaja

R
iitta Lielah

ti

Riikka Pirinen vetää jumppatossut jalkaan ainakin kerran viikossa. 
Gospel Gym on tiistaisin kello 19–20 Tupoksen Vanamossa.

L iminkalaisella Riikka Pirisellä on tiistai-iltaisin va-
kiomeno. Iltaseitsemältä alkaa Gospel Gym -jumppa. 

Hikeä gospelbiisien tahtiin on irroteltu Tupoksen 
Vanamossa jo vuodesta 2013.

– Aika alusta asti olen käynyt täällä, koko ajan en niin ak-
tiivisesti, kertoo Pirinen.

Vaikka lähempääkin kotoa löytyisi jumppia, Gospel  
Gymissä on Piriselle yksi iso vetovoimatekijä. Jumppaa ve-
tää hänen ystävänsä, Riitta Lielahti. 

– Tässä yhdistyy hyvin sekä ystävän näkeminen että lii-
kunta. Usein Riitta hakeekin minut autolla kyytiin. Siinä 
matkalla ehditään vaihtaa kuulumisiakin. 

Jumppa on yksinkertainen, hyvä perusjumppa. 
– Se on kyllä tehokas, hiki on aina selässä!
Pirinen kertoo, ettei ole esittänyt toiveita jumpan sisäl-

löstä ystävälleen.
– Toisinaan olen voinut sanoa kyllä menomatkalla, että 

otetaan tänään vähän rauhallisemmin. 
Jumpassa on paljon vakikävijöitä, joista osa kulkee  

Oulusta saakka. Gospel Gymin alussa kuullaan pieni alus-
tus jumpan vetäjältä. 

– Riitta on yhdistää omia ajatuksiaan Raamattuun tai jo-
honkin ajankohtaiseen aiheeseen.

Riikka Pirinen harrastaa muutakin liikuntaa. 
– Käyn Limingan naisvoimistelijoiden jumpissa, hölk-

kään ja pyöräilen. 
Hyötyliikuntaakin tulee, sillä usein työmatka taittuu  

kävellen. 
– Teen ihmisläheistä työtä, joten välillä on kiva lähteä  

yksin liikkeelle tuulettamaan omia ajatuksiaan.

ELSI SALOVAARA

Hietasaaresta ja Vasamosta saatiin   tarjoukset
Yhtymässä 
kaavaillaan, että  
myöhemmin 
luovutaan myös 
Siiranjärven 
leirikeskuksesta 
Taivalkoskella.

pyritään säästöihin luopumal-
la tarpeettomista kiinteistöistä. 
Seurakuntayhtymän tavoite on, 
että leirikeskuksiin seuraavan 10 
vuoden aikana kohdistuvat kiin-
teistö- ja investointikustannukset 

laskevat noin 23 miljoonasta 
14 miljoonaan euroon. 

Tällä hetkellä Oulun seura-
kuntayhtymä omistaa yhdek-
sän leirikeskusta. 

Yhtymässä kaavaillaan, että 
myöhemmin luovutaan myös 
Siiranjärven leirikeskuksesta 
Taivalkoskella.

Myytävät keskukset eivät 
enää täytä leirikeskustoimin-
nan tarpeita. Ne ovat heikko-
kuntoisia ja niiden sijainti on 
hankala. Yhteydet Siiranjär-
velle ovat käyttäjien mukaan 
huonot. Hietasaari taas on lii-
an lähellä kaupungin keskus-
taa. Vasamojärvessä on havait-
tu sinilevää eikä uintikelpoi-
suus ole siksi hyvä. 

PEKKA HELIN

Liikutko tarpeeksi?Gallup

Kyselimme oululaisilta, tuleeko heillä liikuttua omasta 
mielestään tarpeeksi vai jääkö urheilu enemmänkin 
penkkiurheiluksi.

KUVAT: RIITTA HIRVONEN
TEKSTI: ELSI SALOVAARA

Kyllä minulla tulee tarpeek-
si harrastettua liikuntaa. Käyn 
salilla ja harrastan juoksemista. 
Kuntonyrkkeily on sellainen laji, 
jota tekisi mieli kokeilla. En ole 
kovin aktiivinen penkkiurheili-
ja, en oikein jaksa katsella urhei-
lua televisiosta.

Elisa Rontti, Oulu

Uskoisin, että liikun tarpeeksi. 
Salilla tulee käytyä. Lapsena tu-
li hiihdettyä paljon, ja nykyisin-
kin hiihdän joka talvi. Rintees-
sä tulee myös käytyä jonkin ver-
ran. Jääkiekkoa seuraan MM-
kisojen aikaan, mutta muuten ei 
tule penkkiurheiltua.

Henna Laukka, Oulu

Kyllähän minä liikun aivan mu-
kavasti, kuntosalilla käyn kah-
desti viikossa. Lisäksi kävelen ja 
talvella hiihdän. Työikäisenä se 
oli enemmän perheenelättämis-
liikuntaa, ei silloin muuta ehti-
nyt. Urheilua tulee katseltua te-
levisiosta, hiihtoja pääasiassa. 

Vilho Haapalainen, Oulu 

Onko pelastusta 
esimerkiksi 
Haukiputaan 
seurakunnan parissa, 
jonka keskellä 
Aittakumpu työskenteli 
taannoin puolen vuoden 
ajan pappina? 

ta oikeat? Miten viesti kuullaan 
niissä lapsiperheissä, joissa jaksa-
minen on ohuen langan varassa?

Pekka Aittakumpu ei valvonut 
yötä kirjoitettuaan artikkelin Jo-
kainen lapsi on Jumalan luomis-
työ. Oikean opin opettaminen on 
turvallista eikä tee yötä levotto-
maksi. Sen hän toteaa, ettei vir-
heetöntä lehteä ole, monia asioita 
voisi sanoittaa paremmin.

Aittakummulla on lisäksi sel-
känoja, johon hän voi nojata tar-
peen vaatiessa. Hän tekee tiivis-
tä yhteistyötä työtovereidensa ja 
muutamien liikkeen luottamus-
henkilöiden kanssa. Lasten vas-
taanottamista käsittelevä artik-
keli viimeisteltiin yhdessä heidän 
kanssaan. 

Yhteyttä luottoihmisiin ei tar-
vitse pitää kuitenkaan koko ajan. 
Aittakumpu tietää lestadiolais-
perheen perillisenä liikkeen opit 
hyvin. Tuttuja, muuttumattomia 
asioita ei ole mitään syytä tarkis-
tella.

Lestadiolaisten ehkäisykanta 
nostettiin esille muutamissa kris-
tillisissä medioissa. 

Tikun nokassa oli tämä Aitta-
kummun kirjoittama lause: ”Va-
kavan sairauden hoidon aikana 
on tärkeää, että äiti saa levätä ja 
parantua sairaudestaan.” 

Tarkoittaako tämä sitä, että 
tällaisessa tilanteessa ehkäisy on 
sallittua?   

Verkkolehti Kotimaa24:n esit-
tämä kysymys jäi monen mieles-
tä kiusallisesti auki. 

Pääkirjoittaja sai omiltaan – 
liikkeen jäseniltä – hyvää palau-
tetta: kiitos, kun otit esille Raa-
matun kannan lasten vastaanot-
tamiseen.

Rukoileminen 
ei käynyt päinsä
Noin viikko ehkäisyaiheisen teks-
tin jälkeen Aittakummun nimi 
pompahti jälleen esille. 

Rauhan Tervehdys haastatteli 
Aittakumpua 16. 2. ilmestyneessä 
lehdessä, sillä Aittakummulle ja 
monelle muulle konservatiivisel-
le papille ei käynyt piispa Samuel 
Salmen ohjeistus, jonka mukaan 
pappi ei voi kieltäytyä rukoile-
masta jumalanpalveluksen esiru-
kouksessa samaa sukupuolta ole-
van avioliiton puolesta.

Aittakumpu koki ohjeen häm-
mentävänä. Kirkon opin mukaan 
avioliitto on vain miehen ja nai-
sen välinen.

Aittakumpu oli yhteydessä 
piispaan. Mielensä pahoittanei-
ta saattoi olla muitakin, ja piispa 
tarkensi viestiään: hän ei määrää 
ketään yksittäistä henkilöä rukoi-
lemaan homoseksuaalisen parin 
puolesta. Seurakunnissa pitää 
voida sopia se, kuka rukoilee.

Nopeasti tämän jälkeen syntyi 
kirjoitus Päivämieheen. Aitta-
kummun tekstissä voitiin todeta 
helpottuneena, että rukousvelvol-
lisuutta ei ole. 

Maailmallinen aika
oli turhuutta
Aittakumpu aloittaa tämän haas-
tattelun hieman yllätyksellisesti: 
hän kertoo irtautuneensa lesta-
diolaisesta uskonyhteisöstä mur-
rosikäisenä. Kymmenen vuotta 
meni maailmallisen elämän pa-
rissa.

– Tuo aika kului pohtimat-
ta Jumalan olemassaoloa tai sitä, 
onko elämää kuoleman jälkeen. 

25-vuotiaana hengelliset asiat 
ryhtyivät kiinnostamaan uudes-
taan. Aittakumpu näkee, että he-

rätyksen takana oli Jumala.
Reitti takaisin vanhoillislesta-

diolaisen liikkeen pariin ei ollut 
viivasuora. 

Aittakumpu kävi muun muas-
sa helluntaiseurakunnassa ja tu-
tustui lestadiolaisen Rauhan Sa-
nan toimintaan.

Mutta kun puhelimen päässä 
oli lopulta vanhoillislestadiolai-
nen mies, joka julisti Aittakum-
mulle synninpäästön, tiesi omil-
le teillensä lähtenyt tulleensa vih-
doin kotiin. Kokemus oli vahva.

Mutta eikö lopulta ole hyvä, 
että elämä kulkee välillä kuop-
paista polkua?

– Kenenkään ei ole hyvä olla 
epäuskossa. Parempi olisi ollut, 
että en olisi käynyt pois, Aitta-
kumpu vastaa. 

Kuka 
pelastuu?
Aittakummulle vanhoillislesta-
dio lainen liike on rakas, vain se 
on paras sana kuvailemaan suh-
detta yhteisöön.

Mutta ovatko liikkeen piiris-
sä olevat ihmiset ainoita, jotka 
pelastuvat? Onko pelastusta esi-
merkiksi Haukiputaan seurakun-
nan parissa, jonka keskellä Aitta-
kumpu työskenteli taannoin puo-
len vuoden ajan pappina? 

Iso kysymys, päätoimittaja 
vastaa.

– Minä uskon, että Jumala an-
taa äänensä kuuluville Jumalan 
seurakunnan kautta. 

Mitä tarkoitat Jumalan seura-
kunnalla?

– Minä ajattelen, että Jumalan 
seurakunnan muodostavat usko-
vaiset ihmiset, että se on vanhoil-
lislestadiolaisessa yhteisössä. 

– Mutta kenenkään pelastu-
mista en määrittele minä. Uskon, 
että vanhoillislestadiolainen us-
ko on Raamatun mukainen usko. 
Siksi on tärkeää viedä tätä uskoa 
eteenpäin.

RIITTA HIRVONEN



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 8  |  2.–16.3.2017

Lämmintä ja kaunista
Tuirassa vapaaehtoiset neulovat 
hoivakotien vanhuksille sekä seurakunnan tarpeisiin

Tuiran kirkolle saapuu 
maanantaisin kymmen-
kunta naista. Kullakin on 
mukanaan kassi. Kenellä 

isompi, kenellä pienempi – mut-
ta jokaisesta löytyy ainakin yksi 
kudin tai virkkuutyö.

Kirkolla naiset ovat kokoontu-
neet jo kolme vuotta. 

– Kun silloin jäin eläkkeelle, 
tytär neuvoi, että et äiti sitten jää 
kotiin vaan keksit jotakin muka-
vaa tekemistä, sanoo käsityöker-
hon alullepanija Liisa Rytky.

Monet käsityökerholaiset ovat 
yli 50 vuotta parturina ja kam-
paajana toimineen Rytkyn enti-
siä asiakkaita.

– Olemme melkein kaikki elä-
keläisiä. Tämä on meille piristys-
ruiske päivään. Käsitöitä syntyy 
tässä samalla. 

Valmiit käsityöt
lahjoitetaan eteenpäin
Samalla kun naiset juttelevat ja 
kahvittelevat, sukkapuikot ja 

Tuiran kirkossa valmistuu käsitöitä lämmittämään ja ilahduttamaan lähellä olevissa laitoksissa asuvia vanhuksia, diakonian asiakkaita ja tuiralaisia kastettuja. Sukkia, hartiahuiveja, peitteitä ja hypistelymuhveja ovat 
valmistaneet muun muassa takana seisovat Mirja Kontinen, Aino Kovalainen, Liisa Timonen, Maija Pesonen, Linnea Laakso, Sirpa Ryyppö sekä edessä istuvat Pirjo Höyhtyä, Rauha Vainionpää ja Liisa Rytky.

virkkuukoukut pistetään töihin. 
Lahjoitettavaa valmistuu jat-

kuvasti hoivakotien asukkaille 
sekä Tuiran seurakunnalle.

– Olemme vieneet esimerkiksi 
isoäidinneliöistä koottuja peitto-
ja ja hartianlämmittimiä Lassin-
taloon ja Mäntykotiin. 

– Tuiran diakoniatyöntekijöil-
le olemme neuloneet sukkia ja la-
pasia heidän asiakkailleen jaetta-
vaksi. Myös papeille on annettu 
villasukkia vanhuksille annetta-

vaksi, kertovat Liisa Rytky, Liisa 
Timonen, Maija Pesonen, Sirpa 
Ryyppö, Pirjo Höyhtyä, Linnea 
Laakso, Aino Kovalainen ja Rau-
ha Vainionpää. 

Kastesukkia naiset laskevat 
syntyneen kolmisensataa paria.

– Seurakunnasta pyydettiin, 
että tekisimme myös isompia ko-
koja, sillä aikuisiakin kastetaan. 
Ja mehän teimme, Liisa Timonen 
sanoo.

Vuoden alusta lukien käsityö-
kerholaiset ovat tehneet Mänty-
kotiin terapiamuhveja sekä peu-
kalottomia lapasia. 

– Peukalottomat lapaset on 
helppo sujauttaa käteen ulkoilu-
tettavalle, naiset selittävät.

Lahjoitukset 
viedään itse perille
Käsityökerholaisille on tärkeää, 
että he voivat itse viedä lahjoituk-
sensa suoraan kohteisiin.

 – Haluamme, että käsityöt 
voidaan ottaa heti käyttöön. 

Isoissa keräyksissä tavarat saat-
tavat maata aluksi pitkään varas-
tossa ennen kuin ne jaetaan, Liisa 
Rytky sanoo. 

– Laitoksissa on paljon van-
huksia, joilla ei ole omaisia. Me 

koetamme olla heille tällä tavoin 
ystävinä. 

– Hoivakodeissa ollaan kiitol-
lisia tuomisistamme. Henkilö-
kunta hypistelee töitä ja pyytää 
tuomaan toistekin, Maija Peso-
nen tietää.

Toiveissa lankalahjoitukset
ja uudet neulojat 
Aikaansaavissa käsissä kuluu pal-
jon lankaa. Konepesun kestävää 
lankaa otetaankin lahjoituksena 
ilomielin vastaan.

Myös uusia neulojia mahtuu 
mukaan kokoontumisiin. 

– Tervetuloa virkistymään 
neuleiden äärelle ja tekemään hy-
vää. 

– Jos taito on päässyt ruostu-
maan, täällä se palautuu. Neulo-
minen on helppoa kuin pyörällä 
ajo: kun sen kerran on oppinut, 
tekniikka muistuu helposti mie-
leen, Liisa Rytky kannustaa.

MINNA KOLISTAJA

Tämä on meille 
piristysruiske 
päivään. Käsitöitä 
lahjoitettavaksi 
syntyy samalla kun 
kahvittelemme ja 
juttelemme.

Liisa Rytky

Linnea Laakso ja isoäidinneliöt.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Elokuva tarttuu 
isoihin aiheisiin

Pienen kaupunkiseu-
rakunnan pappi Petri 
Lundberg saa yllättäen 
perintönä vanhan maa-

laiskartanon. Loman alkaessa 
hän matkustaa kartanoon ke-
sänviettoon.

Jo ensimmäisenä iltana hän 
tapaa paikallisessa baarissa 
Lauran ja myöhemmin Lau-
ran ystävän Akin. Molemmil-
la on vaikeuksia ihmissuhteis-
sa, ja Petri lupaa majoittaa hei-
dät taloonsa. 

Petrin pohdinta kristinuskon 
olemuksesta saa rinnalleen käy-
tännön ongelmia kesävieraiden yl-
lättävien edesottamusten tähden.

Tästä alkaa jääliläisen San-
na Huhtelan ohjaama taide-
elokuva Ompelijatar, jota esite-
tään maaliskuussa Elokuvateat-
teri Studiolla Oulun Valveella.

Elokuvan esityskertojen yh-
teydessä järjestetään alustuksia. 
Elokuvan ensi-illassa 8. maalis-
kuuta puhujana on metropoliit-
ta Elia Suomen ortodoksisesta 
kirkosta. Myöhemmillä kerroil-
la mukana ovat teologi Pirkko 
Tervo ja pastori Pekka Rehu-
mäki.

Vastuun ottaminen  
on tärkeä aihe
Sanna Huhtela, millaiset ek-
sistentiaaliset, ihmisen ole-
massa oloon liittyvät, pohdin-
nat kiinnostavat sinua henki-
lökohtaisesti ja mistä aiheis-
ta on mielestäsi tärkeää puhua 
nykyajassa elokuvan keinoin?

– Minusta on aina tärkeää 
ajatella vastuuta, joka koskee 
suhdettamme toisiin ihmisiin. 
Voimme olla joko vastuullisia 
ja pyrkiä elämässämme kohti 
solidaarisuutta tai sitten itsek-
käitä ja vastuuttomia. Ompe-
lijatar-elokuvassa vastuu tulee 
esiin hiukan käänteisesti, ne-
gaation kautta. 

– Olisi tietenkin mielenkiin-
toista pohtia taiteen keinoin esi-
merkiksi sitä, mistä tulee sellai-
nen pahuus, että ihminen ra-
kentaa keskitysleirejä ja kaasut-
taa juutalaisia, mutta en kos-

kaan tule saamaan rahaa sellai-
seen suurprojektiin. Siksi täytyy 
tyytyä pienempiin kysymyksen-
asetteluihin, joissa voi kuiten-
kin miettiä minikoossa juuri tä-
mänkaltaisia kysymyksiä.

Isoista asioista pitäisi 
puhua enemmän
Uskonto – vai olisiko oikeam-
min sanoa elämän isot perus-
kysymykset – ovat innostaneet 
monia elokuvantekijöitä. Huh-
tela ei tätä ihmettele. 

– Uskontoon liittyvät teemat 
käsittelevät ihmiselämään kuu-
luvia syviä kokemuksia, kuten 
kärsimystä, rakkautta tai yksi-
näisyyttä.

– En ymmärrä, miksi tällai-
sia teemoja ei käsitellä elokuvis-
sa enemmän. Ne eivät ole yksis-
tään uskonnollisia vaan enem-
mänkin juuri peruskysymyksiä.

Huhtela korostaa, että elo-
kuva tavoittaa parhaimmillaan 
suuren määrän ihmisiä ja on 
helposti levitettävissä eri video-
palvelujen avulla. 

– Nykyaikana ihmiset on 
suorastaan piiritetty erilaisil-
la kaupallisen median luomilla 
visuaalisilla sisällöillä. Haluan 
edes marginaalisena yrityksenä 
edustaa taiteellani jotakin muu-
ta, mitä vallitseva, välillä hyvin-
kin narsistisia ja individualisti-
sia piirteitä saava, kulttuuri ih-
misille tarjoaa.

– Venäläinen elokuvaohjaa-
ja Andrei Tarkovski on toden-
nut, että elokuva on liian arvo-
kas taidemuoto jätettäväksi vain 
viihdyttäjien käsiin.

RIITTA HIRVONEN

Ompelijatar-elokuvaa on kuvattu muun muassa Pyhän Andreaan kirkossa Oulun 
Kaakkurissa, Oulujoen pappilassa sekä Kempeleen vanhassa kirkossa. Elokuvan 
esitysajoista saa tietoa Oulua Elokuvakeskuksesta ja www.oulunelokuvakeskus.fi.

Voimme olla 
joko vastuullisia 
ja pyrkiä 
elämässämme kohti 
solidaarisuutta tai 
sitten itsekkäitä ja 
vastuuttomia. 

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Hyvä 
ilmoittaja!

Haluatko näkyvyyttä 
paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 4.3. klo 18 #Valo-Cafe. Su 5.3. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Ahti Kurki, Musatoimikunta. Lastenkokoukset 
ja seimi. Ke 8.3. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Ahti Kurki. To 9.3. 
klo 12 Päiväpiiri. Su 12.3. klo 11 Jumalanpal-

velus, kaste, Hannu Orava. Seimi. Ma 13.3. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta 
naisille. Ti 14.3. klo 18 Vanhimmiston kokous. Ke 15.3. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Reijo Komu, Pasi Markkanen. To 16.3. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 4.3. klo 11 – 13 Soppaa ja Evankeliumia.  
Ma 6.3. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 7.3. klo 18 Majakka-ilta.
Ma 13.3. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 14.3. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Su 5.3. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 12.3. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.

5.3.2017 klo 14 Seurat 
Niilo Karjalainen, Martti Vainikka
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

12.3.2017 klo 16 Huoltoasemalla 
Aihe: ”Kahden maan kansalainen”
Juonto: Kaikkoset
Opetus: Jussi Lahtinen
Todistus: Gabriel
Musiikki: Houseband
Ma 13.3. klo 19 Hetki yhdessä
Esiintyy akustispainotteista
gospelia soittava Vainio yhtye,
mukana mm. Ossi Mäki-Reini.
Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

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

Su 5.3. klo 15.00  
HENGELLISEN MUSIIKIN KONSERTTI

mukana laulaja, lauluntekijä IDA BOIS
Ke 8.3. klo 19.00  

Sanan ja Rukouksen ilta
Su 12.3. klo 11.00  

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Ke 15.3. klo 19.00  

Sanan ja Rukouksen ilta
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 2.3. klo 19 Evankeliumi-ilta, evankelista Arild Måsö ja DTS-koulun 
opiskelijat. Pe 24.2. klo 19 Helmi (nuortenilta), Sini Niemelä. Su 5.3. klo 11 
Ehtoolliskirkko, EI pyhäkouluja, Petri Mettovaara, Petri ja Mia-Mari Nuotio 
Marttyyrien ääni järjestöstä, aihe: Rakastakaa vihamiehiänne. Ma 6.3. klo 18 
Miestenilta Vesa Aunon luona, To 9.3. klo 19 Rukousilta, Jukka Väliheikki. 
Pe 10.3. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 12.3. Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saint’s Club, Risto Wotschke, Markku Tossavainen, aihe: Isän meidän 
rukous. Alfa-kurssi alkaa 14.3. Lisätietoja www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Herättäjän päiviä: su 19.3. messu klo 10.00 Posion kirkossa ja seurat
Siioninvirsiseurat: su 12.3. klo 14.00 Jäälin kappelilla, Rivitie 9, Kiiminki, 
su 12.3. klo 18.30 Keskustan seurakuntatalo, Tiilitie 1, Kempele, ti 14.3. 
klo 18.30 Utajärven seurakuntatalo, to 16.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja 
Ilpo Mattilalla, Teerisalontie 7, Mattilanperä, Raahe, pe 17.3. klo 18.00 
Sinikka ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi, su 19.3. klo 15.00 
seurat vauvasta vaariin Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, to 23.3. 
klo 18.00 Raili ja Markku Rahkolla, Masinistikuja 1, Tyrnävä, to 23.3.  
klo 18.30 Inkeri ja Lauri Aholalla,  Linnakuja 9, Liminka 
Uudistettujen Siionin virsien veisuuilta: ti 14.3. klo 18.00 Vanhassa  
pappilassa, Asemakatu 6, Oulu 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Koulukatu 41, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/.

oulu rukoushuoneella, Koulukatu 41.
su 5.3. klo 14 yhteiset seurat uusheräyksen kanssa, Niilo Karjalainen ja 
Martti Vainikka.
Ke 8.3 klo 17 ilosanomapiiri
to 16.3. klo 18 Kohtaamispaikkailta, Veikko Kettunen ”Onko pakko totella?” 
-kymmenen käskyä
11.3. klo 13, tuiran Kirkko, myllytie 5, suomen Kansanlähetyksen 50 v. 
juhlat, mukana mm. Tuiran Kirkkoherra Niilo Pesonen, Lähetysjohtaja Mika 
Tuovinen, Leif Nummela ja Pekka Simojoki. tervetuloa!
tiistaisin klo 18.30 raamattupiiri, Aulikki Oilinki, intiön seurakuntatalolla, 
Intiönpolku 2
lumijoKi maanantaisin klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla,  
Jukolantie 2 A 5

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 2.3 klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 5.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu, puhuu Raimo Lämsä, Kempeleen hsrk.
To 9.3. klo 10 -13.30 Kaikki saavat tulla! 
Hauskaa maksutonta tekemistä lapsille ja perheille
Pe 10.3. klo 10 -13.30 Kaikki saavat tulla! 

 Hauskaa maksutonta tekemistä lapsille ja perheille
Su 12.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ma 13.3. klo 13 Maanantaikerho. 
Pelastusarmeijan Kumppanuuskeräys 13.3. -9.4. 
Ti  14.3.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 15.3. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa
English translation always available
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partiossa tehdään. 
Mukaan kutsutaan erityises-

ti erityisryhmien lapsia ja nuoria 
sekä syrjäytymisvaarassa olevia. 

Yv-rahaa myös 
seurakunnilta
Partiolaiset ovat saaneet yv-rahaa 
myös suoraa seurakunnilta – sii-
tä kymmenestä prosentista, joka 
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 
jää paikallisseurakuntaan.

Seurakuntien antamaa avus-
tusta lippukunnat käyttävät esi-
merkiksi sisupartiotoimintaan, 
joka on tarkoitettu vamman, sai-
rauden tai muun ominaisuuden 
takia sekä vähävaraisten perhei-
den harrastuskulujen kohtuullis-
tamiseen. 

– Seurakunnat ovat antaneet 
200–700 euron potteja, joilla on 
hankittu leiri- ja retkivälineistöä. 
Kun varusteita saa lainaan, ei ke-
nenkään leirille lähteminen jää 
varusteista kiinni, Sanna Parkki-
nen sanoo.

Tervapartiolaisille
uusia varusteita
Oululainen partiolippukunta 
Tervapartio sai uusia varusteita 
noin 1400 eurolla. 

– Kaksi retkitelttaa, retkikeit-
timen kaasupoltinta, makuupus-
sia ja -alustaa, kolme kompas-
sia, otsalamppua ja riippumat-
toa, neljä partiopuukkoa, yhden 

Harrastus estää 
syrjäytymistä 
Partiolaiset madaltavat harrastamisen 
kynnystä viime vuoden yv-tuotolla  

Tyrnävälle 
uusi kirkkoherra 
toukokuussa
Tyrnävän seurakunnan kirk-
koherranvaali pidetään sun-
nuntaina 21. toukokuuta. 

Tuomiokapituli asetti en-
simmäiselle vaalisijalle Tyr-
nävän vs. kappalaisen Teemu 
Isokäännän. Hän toimittaa 
vaalinäytteenään jumalanpal-
veluksen 30. huhtikuuta. 

Toiselle vaalisijalle nimet-
ty Tuiran seurakunnan seura-
kuntapastori Jukka Kolmonen 
toimittaa jumalanpalveluksen 
7. toukokuuta. 

Ennakkoäänestys ja koti-
äänestys toimitetaan 15.–19. 
toukokuuta vaalilautakunnan 
ilmoituksen mukaisesti.

 

Kansanlähetyksen
viisikymppisiä
juhlitaan 
Tuirassa
Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys (SEKL) juhlii 
tänä vuonna 50 vuotta kestä-
nyttä toimintaansa. Oulussa 
juhlavuoden kunniaksi järjes-
tetään 11. maaliskuuta kello 13 
alkaen Tuiran kirkossa Ilo sa-
nomasta -tapahtuma. 

Kaikille avoimessa tapah-
tumassa kuullaan muun mu-
assapäätoimittaja, pastori Leif 
Nummelaa ja Tuiran kirkko-
herra Niilo Pesosta. Mukana 
juhlassa ovat myös muusikko 
Pekka Simojoki ja Kansanlä-
hetyksen lähetysjohtaja Mika 
Tuovinen.

Kansanlähetys on herätys-
liike joka toimii työssään Raa-
matun sekä luterilaisen tun-
nustuksen pohjalta. Kotimaas-
sa sillä on 17 piirijärjestöä ja 
ulkomailla useita kymmeniä 
lähetystyöntekijöitä.

Radiohartauksia 
jo 85 vuoden ajan
Radiohartaudet ovat Yleisra-
dion vanhimpia ohjelmia. En-
simmäinen radiohartaus lähe-
tettiin pari päivää Mäntsälän 
kapinan jälkeen, maanantai-
na 7.3.1932 suorana Helsingin 
Vanhasta kirkosta.

Yle Radio 1 kysyi juhlavuo-
den kunniaksi kuuntelijoilta 
ikimuistoisimpia hartauksia. 
Vastauksia tuli yli toista tu-
hatta. Toivehartauksia arkis-
toista kuullaan aamuhartauk-
sissa kolmena juhlaviikkona, 
joista ensimmäinen on hiihto-
lomaviikolla 6.–10.3. Kuunte-
lijoiden toivepuhujia kuullaan 
pitkin vuotta.

Yle Radio 1 lähettää toimi-
tetun erikoisohjelman radio-
hartauksista maanantaina 6.3. 
kello 18.30–19. 

Partiossa etsitään tänä ja 
ensi vuonna keinoja ta-
voittaa lapsia ja nuo-
ria, jotka nykyisin jää-

vät syrjään partiotoiminnasta.
Harrastusmahdollisuus ha-

lutaan tarjota muun muassa 
maahanmuuttajille, vähävarai-
sista perheistä tuleville ja eri-
tyistä tukea tarvitseville.

Harrastamisen kynnystä 
madaltavia hankkeita rahoite-
taan vuoden 2016 Yhteisvas-
tuukeräyksestä saadulla tuo-
tolla.

Keräyksen 3,4 miljoonan 
euron tuotosta ohjautui par-
tiolaisille vajaat 700 000 euroa.

Summasta vähän yli puo-
let käytetään partiopiirien yv-
hankkeisiin. 

Esimerkiksi Lapissa käyn-
nistetään saamenkielistä par-
tiotoimintaa ja Kymenlaaksos-
sa tuetaan ilman koulupaikkaa 
jääneitä nuoria. Pohjanmaalla 
tuetaan lippukuntien valmiuk-
sia ottaa vastaan erityisryh-
miä. Tavoitteena on, että hen-
kiset tai fyysiset rajoitteet, vie-
raskielisyys tai varallisuus eivät 
olisi esteenä harrastaa partiota.

Oulussa partioiltoja
turvapaikanhakijoille
Lippukunnat ovat voineet ha-
kea korkeintaan 1000 euron 
avustuksia omiin hankkeisiin-

sa, jolla tavoitetaan nykyisin par-
tiotoiminnasta syrjään jääviä.

Oulun seurakuntien partio-
työntekijä Sanna Parkkinen sa-
noo, että hakemusten määrä yl-
lätti Suomen Partiolaiset.

– Käytännössä lippukun-
nat saivat 50–300 euroa. Muuta-
ma lippukunta joutui perumaan 
suunnittelemansa hankkeen, kos-
ka saatu hankeraha ei olisi riittä-
nyt sen toteuttamiseen. 

Oulussa partiolippukunta 
Toimarit aikoo tulevana syksynä 
aloittaa luonnossa järjestettävät 
partioillat vastaanottokeskuksen 
läheisyydessä.

Kotoutuminen edistyy, kun 
lapset ja nuoret saavat paikallisia 
ystäviä, oppivat uusia taitoja ja 
tottuvat suomalaiseen luontoon.

Myös muilla lippukunnilla on 
syksyyn ajoittuvia suunnitelmia.

Esimerkiksi Oulun Valppaat ja 
Oulun Metsänkävijät järjestävät 
lokakuussa leikkimielisen partio-
taitokilpailun, jossa ei-partiolai-
setkin pääsevät kokemaan, mitä 

karttalaukun. Kaikki tulivat 
tarpeeseen. Osaa käytettiin jo 
toissa viikonlopun leirillä Tai-
valkosken Siiranjärvellä, ker-
tovat Tervapartiossa johtajina 
toimivat Miikka Sipilä, Viivi 
Huttunen ja Tiina Välimaa. 

Toimintaa luonnossa on 
paljon ja varusteiden pitää ol-
la sen mukaiset. 

– Vuoteen mahtuu aina-
kin neljä isompaa viikonlop-
puleiriä, kesäleiri, piirileiri se-
kä päiväretkiä. Jokainen terva-
partiolainen viettää luonnossa 
keskimäärin 4–5 päivää vuo-
dessa, Huttunen, Sipilä ja Vä-
limaa laskevat.

Välineiden lainaaminen on 
kädenojennus vähävaraisil-
le perheille. Myös leirimaksut 
on pidetty alhaisina:

– Perjantaista sunnuntaihin 
kestävä leiri bussimatkoineen 
maksaa 20–30 euroa. Kun 
mennään omin kyydein San-
ginjoen eräkämpälle viikonlo-
puksi, maksu on vain 9 euroa.

Yhteisvastuukeräyksessä 
tervapartiolaiset ovat mukana 
tänäkin vuonna. 

– Toimimme yhtenä laski-
aistapahtuman järjestäjistä se-
kä lipaskerääjinä kaupan edes-
sä Myllyojalla, nuoret johtajat 
sanovat.

MINNA KOLISTAJA

Tarpeeseen tulivat, sanovat Hintan 
seurakuntatalolla Oulussa kokoontuvat 

tervapartiolaiset yv-tuotolla 
hankituista uusista varusteista. 

Niitä esittelivät eturivin Lars Forchini, 
Johannes Palmi ja Sampo Jäväjä sekä 

Miikka Sipilä, Tiina Välimaa, 
Viivi Huttunen, Heli Huttunen 

ja Kaisla Klemettilä.

M inna Ko l i s t a ja

Jokainen 
tervapartiolainen 
viettää luonnossa 
keskimäärin 
4–5 päivää 
vuodessa.



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 8  |  2.–16.3.2017

Millaista 
työtä yv-
keräysvaroilla?
Yhteisvastuukeräys 
on tänä vuonna 
työtä ihmiskauppaa 
vastaan. Suomessa 
keräyksen varoilla 
autetaan ihmiskaupan 
uhreja yhteistyössä 
Pro-tukipisteen, 
Monika-Naiset liiton,  
Pakolaisneuvonnan ja 
Rikosuhripäivystyksen 
kanssa.  
Keräyksen ulkomaan 
osuudella Jordaniassa 
tuetaan työtä Syyrian 
pakolaisten parissa. 
Avun vie perille Kirkon 
Ulkomaanapu.
Rauhan Tervehdys 
esittelee peräkkäisinä 
viikkoina, miten järjestöt 
käyttävät keräysvaroja: 
23.2. Pro-tukipiste, 
2.3. Rikosuhripäivystys, 
9.3. Pakolaisneuvonta, 
16.3. Monika-Liitto ja 
23.3. Kirkon 
Ulkomaanapu.

Riku auttaa koko maassa
Ihmiskauppaa ei voi kuitata 

pohjoisessa toteamuksella: ei-
hän sitä täällä, etelässä ehkä. 
Jos vielä kaupungeissa, niin ei 

ainakaan maaseutupitäjissä.
– Oulussa on tapauksia aina-

kin yhtä paljon kuin muissa isois-
sa kaupungeissa. Pienillä maa-
seutupaikkakunnilla ihmiskaup-
paepäilys voi jäädä kaupunkia 
helpommin huomioimatta, kos-
ka  esimerkiksi kontakteja ulko-
maailmaan syntyy vähemmän, 
sanoo Rikosuhripäivystyksen ih-
miskaupan uhrien auttamistyön 
koordinaattori Pia Marttila.

Järjestö palvelee
monilla paikkakunnilla
Rikosuhripäivystys eli RIKU te-
kee työtä rikoksen uhrien ja hei-
dän läheistensä sekä rikosasian 
todistajien parissa. Järjestö tar-
joaa tuki- ja neuvontapalveluita. 

Palvelupisteitä järjestöllä on 
yhtensä 30 eri puolilla Suomea. 
Oulua pohjoisempana ovat Ke-
min, Rovaniemen, Sodankylän ja 
Ivalon palvelupisteet.

Vuonna 2016 järjestön avun 
piirissä oli 30 ihmiskaupan uh-
ria, 17 miestä ja 13 naista.

Suurin osa heistä oli työperäi-
sen rikoksen kohteena. 

Marttila muistuttaa, että ih-
miskauppa ja pakkotyön teettä-

minen ovat molemmat piilorikol-
lisuutta. Paljastumista vaikeutta-
vat monet tekijät, kuten se, että 
uhreihin ja heidän läheisiinsä voi 
kohdistua uhkaa. Heitä saatetaan 
kiristää ja painostaa.

Etsivän työn tekeminen
on tärkeää
Ihmiskaupan tai ihmiskaupan 
kaltaisen rikoksen jäljille RIKU 
saattaa päästä jonkun muun kuin 
suoraan uhrin avulla. 

– Uhrin tuttava voi saattaa hä-
net järjestön palveluiden piiriin. 

Asiakkaita ohjautuu meille usein 
poliisin tai sosiaaliviranomais-
ten kautta. Myös oppilaitokset ja 
seurakunnat voivat olla yhteistyö-
kumppaneitamme.

Yhteisvastuuvaroilla on tar-
koitus muun muassa vahvistaa 
etsivää työtä siellä, missä hyväk-
sikäytön riski on suuri. 

Marttilan mukaan on tär-
keää löytää sellaisia ihmiskau-
pan uhreja, jotka pelkäävät vi-
ranomaisyhteistyötä tai putoavat 
jostakin syystä viranomaispal-
velujen ulkopuolelle. Esimerkik-

si pelko karkotuksesta voi hidas-
taa Suomessa olevan ulkomaalai-
sen yhteydenottoa viranomaisiin. 

Marttilan mukaan myös tuki-
henkilöiden kouluttaminen yh-
teisvastuuvaroilla olisi tärkeää.

– Tukihenkilö on usein tar-
peellinen esimerkiksi oikeuden-
käynnissä uhrin tukena.Ihmis-
kaupan uhrilla voi olla tarve hy-
vin intensiiiviselle tuelle.

Yhteisvastuun varoilla synty-
vän kriisirahaston turvin voidaan 
antaa uhreille yllättävässä tilan-
teessa esimerkiksi majoitusapua.

Ihmiskauppaa esiintyy
monella alalla
Ihmiskaupan uhreja on paitsi 
seksibisneksessä, myös esimer-
kiksi rakennustyömailla, ravin-
toloissa, maataloudessa sekä puu-
tarha- ja matkailualoilla. 

Ihmiskauppaa tai senkaltaista 
rikollisuutta voi tapahtua myös 
parisuhteessa: henkilöä voidaan 
pitää kotona lähes orjamaisissa 
oloissa, kuten Marttila kuvailee.

Yhteisvastuuvaroilla autetaan 
ihmiskaupan uhreja Rikosuhripäi-
vystyksen, Monika-Naiset liiton, 
Pakolaisneuvonnan ja Pro-Tukipis-
teen kanssa. Järjestöt tekevät yhdes-
sä ihmiskaupan vastaisen työtä. 

RIITTA HIRVONEN

Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila 
ja järjestön Pohjois-Suomen aluetoimiston johtaja Maarit Saukko kertovat, että 
matalalla kynnyksellä toimivat järjestöt pystyvät luomaan luottamuksellisen suhteen 
rikoksen uhriin. 

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

Miten sinä voisit
istuttaa puun

Lutherin hengessä?
Valitse sinulle sopivin vaihtoehto:

Soita 020 754 2333
Lähetä sähköposti asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Postita alla oleva tilauskortti. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Kotimaan ja Suomen Lähetysseuran 
puunistutuskampanja Tansaniassa 
reformaation merkkivuonna 2017

– kasvata metsä Tansaniaan!

Istuta 
toivon puu

Tilaa Kotimaa-lehti itsellesi, läheisellesi tai ystävällesi.
Jokaisesta uudesta vuoden määräaikaisesta tai kestotilauksesta 

Kotimaa lahjoittaa kolme euroa Tansaniaan Kishapun metsäprojektiin.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

TILAAJA/MAKSAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √

�

Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Kampanja on voimassa 
31.5.2017 asti. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postimaksut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa 
suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

 Kyllä kiitos! 
  Kotimaa-lehden kestotilauksena 12 kuukautta  127 €
  Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kuukautta  134 €

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

kailtu Lasten Keskuksen kirjas-
ta Joonas ja joka päivän rukous.
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su  5.3. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Muru-tyttö pohtii Vaarin 
ja Mummon kanssa mitä kiu-
saukset oikein ovat. Pyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Mar-
ja Raatikainen Tuiran seura-
kunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.
Su  12.3. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Joonas oppii, että ru-
kous on juurten kasvattamista. 
Pyhäkoulun pitää lapsityönoh-
jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää Tuiran seurakunnas-
ta. Pyhäkoulun tarina on mu-
kailtu Lasten Keskuksen kirjas-
ta Joonas ja joka päivän rukous.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 5.3. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Muru-tyttö poh-
tii Vaarin ja Mummon kans-
sa mitä kiusaukset oikein ovat. 
Pyhäkoulun pitää lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen Tuiran 
seurakunnasta.
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 405:1-4, 305, 
303, 228 ja 304:3,5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su  12.3. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Joonas oppii, että ru-
kous on juurten kasvattamista. 
Pyhäkoulun pitää lapsityönoh-
jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää Tuiran seurakunnas-
ta. Pyhäkoulun tarina on mu-

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  
Su 12.3. klo 10 Oulunsalon kir-
kon jumalanpalvelus Virtuaa-
likirkossa.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin 
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su  5.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Karjasillan kirkosta.
Su  12.3. klo 10 jumalanpalve-
lus Keravan kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su  5.3. klo 10 tuhkakeskivii-
kon messu Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa Helsingissä. Katoli-
sen messun viettää kirkkoherra 
Marco Pasinato.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Avioliiton esteiden tutkinta 
myös muille kuin heteropareille

Hautauspalveluja

Esimerkkikoko:
2  x 100 mm

360 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508
ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Kuolinilmoitus 
seurakuntalehdessä

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

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

Maaliskuun alussa voi-
maan tuleva avio-
liittolaki mahdollis-
taa samaa sukupuol-

ta olevien avioliiton. 
Suomen evankelis-luterilai-

sessa kirkossa avioliittoon vih-
kimisen ehdoista ei ole tehty uu-
sia päätöksiä.

Kirkollinen vihkiminen ei 
siis ole mahdollinen samaa su-
kupuolta oleville, kun laki 
muuttuu. 

Pappi tai muu seurakunnan 
työntekijä voi rukoilla siviili-
avioliiton solmineiden kanssa 
ja heidän puolestaan. Pyydettä-
essä voidaan seurakunnan jäse-
nen siviilivihkimisenä toimitet-
tavan avioliiton puolesta rukoil-
la päiväjumalanpalveluksessa.

siviilivihkimisenä toimitettaviin 
avioliittoihin. Sekä eri että samaa 
sukupuolta olevien parien aviolii-
ton esteiden tutkinta suoritetaan 
seurakunnissa samalla tavalla 
avioliittolain voimaan tultua.

Jotkut evankelis-luterilaisen 
kirkon papit ovat ilmoittaneet 
vihkivänsä ohjeista huolimatta 
samaa sukupuolta olevia pareja. 
Tällainen vihkiminen on pätevä, 
vihittävistä tulee aviopuolisoita. 

Vihkivälle papille mahdolli-
sesti koituvien seuraamusten ar-
viointi kuuluu sen hiippakunnan 
tuomiokapitulille, jonka alaisuu-
dessa kyseinen pappi työskente-
lee.

Kirkon jäsenillä, papistolla ja 
piispoillakin on keskenään erilai-

sia käsityksiä siitä, mihin suun-
taan kirkon tulisi edetä avioliitto-
kysymyksessä. Osa tahtoo muut-
taa kirkon avioliittokäsitystä, osa 
tahtoo pitäytyä nykyisessä.

Kirkon vihkimiskäytäntöihin 
liittyvistä muutoksista voi päättää 
kirkon ylin päättävä elin, kirkol-
liskokous. Esityksiä kirkollisko-
koukseen voivat tehdä piispain-
kokous, kirkkohallitus ja hiippa-
kuntavaltuustot sekä kirkollisko-
kousedustajat itse.

Vuoden 2017 toukokuun kir-
kolliskokoukseen aiotut esitykset 
tulee jättää maaliskuun 2017 lop-
puun mennessä. 

KIRKON TIEDOTUSKESKUS
Seurakunnan toiminnas-

sa samaa sukupuolta olevien 
avioliitto rinnastuu muihin 

Sekä eri että samaa 
sukupuolta olevien 
parien avioliiton 
esteiden tutkinta 
suoritetaan 
seurakunnissa samalla 
tavalla avioliittolain 
voimaan tultua.

F r e e ima g e s
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Ps. 91: 1-4, 11-12
Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
  ”Sinä, Herra, olet linnani ja 
turvapaikkani.
  Jumalani, sinuun minä turvaan.”
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
  Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet 
turvassa niiden alla.
  Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri 
ja kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, 
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa 
jalkaasi kiveen.

Jaak. 1: 12-15
Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen 
kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi 
elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka 
häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin 
jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee 
Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, 
eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa 
hänen oma himonsa; se häntä vetää ja 
houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi 
ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut 
täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

Matt. 16: 21-23
Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että 
hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä 
paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja 
lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, 
mutta kolmantena päivänä hän nousisi 
kuolleista.
    Pietari veti hänet erilleen ja alkoi 
nuhdella häntä: ”Jumala varjelkoon! Sitä 
ei saa tapahtua sinulle, Herra!” Mutta hän 
kääntyi pois ja sanoi Pietarille: ”Väisty 
tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut 
lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole 
Jumalasta, vaan ihmisestä!”

Tieto lisää tuskaa  
Ihmiskunnan ensimmäinen kiusaus oli aikanaan tarve tietää. Eeva kuuli, että hyvän- 
ja pahantiedon puu antoi ymmärrystä. Eeva söi, ja antoi omenan Aatamillekin. Niin, 
sitten alkoi tiedon riemukulku. Aatami ja Eeva oppivat häpeämään sitä, mitä olivat. Ja 
tässä sitä sitten ollaan!

Nykyään tieto on valtaa, tieto on valuuttaa. Jos tiedät jotakin, mitä toinen haluaisi 
salata, voit käyttää valtaa häneen. Jos tiedät hänen salasanansa, saat varastettua häneltä 
rahaa tai tietoja. Jos tiedät hänen heikon kohtansa, voit lyödä häntä erityisen kovasti. 

Tiedon hankkimiseen on ihan oma instituutionsa, tiede. Tieteen tehtävänä on selvit-
tää vastaus kysymyksiin: miksi, miten, milloin. Tiede pyrkii selittämään kaiken selit-
tämättömän, ja sitä kautta hallitsemaan kaiken hallitsemattoman. Kaikki selittämätön 
ja yliluonnollinen tuomitaan epätieteellisen valheeksi. Meidän pitää tietää ja ymmär-
tää kaikki. Meidän pitää hallita elämäämme.

Raamattu kertoo miehestä, joka sai valita Jumalalta rikkauden tai viisauden. Hän 
valitsi viisauden, ja sai molemmat. Viisaus on eri asia kuin tieto. "Herran pelko on vii-
sauden alku", sanotaan Raamatussa. Eli jonkin yliluonnollisen selittämättömän hyväk-
syminen osana elämää tekee meistä viisaita. 

Kiusaus tietää on edelleenkin olemassa. Mutta sen tien päässä on edelleenkin jota-
kin epämiellyttävää, kuten häpeä, toivottomuus ja pelko. On hyvä, ettemme tiedä mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. On hyvä, ettemme tiedä kuolinpäiväämme. 

Hyvä on sekin, että tiedämme, kuinka lyhyt aikamme on. Se antaa sydämen vii-
sautta. Silloin emme tuhlaa aikaamme tulevaisuuden pelkäämiseen. Silloin lakkaamme 
käyttämästä aikaamme turhaan tempoiluun. 

On asioita, joihin ei voi vaikuttaa ja joita ei tarvitse tietää. Riittää, että luottaa. Luot-
taa siihen, että Jumala kyllä tietää, missä mennään, minunkin elämässäni. Sinunkin 
elämässäsi. 

KIRSI JÄRVELIN
Oulunsalon seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Sanan aika
Sunnuntai 5.3.2017
Psalmi: Psalmi: Ps. 91:1-4, 11-12
1. lukukappale: 1. Moos. 4:3-10 tai 1. Moos. 3:1-7 (8-19)
2. lukukappale: Jaak. 1:12-15
Evankeliumi: Matt. 16:21-23

Freeim
ag

es
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Kirjurit olivat luovia kirjoittajia 
 Vanhan testamentin naisista kertovia tarinoita muokattiin vähättelevään suuntaan

Yksi Raamatun tunne-
tuimmista kertomuksista 
kertoo kuningas Daavi-
din ja hänen tulevan vai-

monsa Batseban kohtaamisesta. 
Tarina kerrotaan toisen Sa-

muelin kirjan 11. luvussa. Kunin-
gas näkee palatsinsa katolta Bat-
seban peseytymässä ja lähettää 
sanansaattajansa hakemaan kau-
niin naisen luokseen. Palatsissa 
Daavid makaa Batseban. 

Tarinasta on ainakin kaksi 
versiota, joista toinen päässyt juu-
talaisten heprealaiseen Raamat-
tuun, joka on pääosin sama kir-
ja kuin kristittyjen Vanha testa-
mentti. Molemmat kirjat sälyttä-
vät osavastuun Daavidin ja Batse-
ban yhdynnästä Batseban harteil-
le, sillä hän meni kuninkaan luo. 

On olemassa kuitenkin Van-
han testamentin kreikankielinen 
käännös, Septuaginta. Se käyttää 
kertomuksessa feminiinistä muo-
toa, jolloin mies tuleekin naisen 
luo. Raamatun kielessä tämä tar-
koittaa sukupuolista kanssakäy-
mistä. 

Batseballa ei ollut valinnanva-
pautta kuninkaan käskyn käytyä. 
Silti hänelle on asetettu vastuuta 
tapahtuneesta. 

 
Mirjamin ja 
Mooseksen laulut
Vanhassa testamentissa on mui-
takin kertomuksia, joissa naisten 
osuutta on muutettu. Yksi esi-
merkki on naisprofeetta Mirjam, 
josta kerrotaan toisen Mooseksen 
kirjan 15. luvussa. 

Tarinassa kerrotaan, kuinka 
israelilaiset pakenevat Kaislame-
ren poikki ja faraon joukot huk-
kuvat. 

Tämän jälkeen seuraa vanha 
kiitoslaulu, joka tunnetaan Mir-
jamin lauluna. Nykyisessä versi-
ossa kuitenkin Mooses laulaa sa-
manlaisen, mutta paljon pitem-
män hymnin ennen Mirjamia. 

Laulussa on myöhäisiä piirtei-
tä, sillä siinä viitataan myös isra-
elilaisten tuloon Kanaanin maa-
han ja juutalaisten pyhäkköön. 
Vasta sen jälkeen seuraa Mirja-
min laulu. 

Nykyisessä kertomusmuodos-
sa Mirjam näyttää lähinnä jäljit-
televän Moosesta ja saa siten pal-
jon vähäisemmän roolin.

Kirjoituksia muokattiin 
jokaisessa kopioinnissa
Suomen Akatemian huippuyksik-
kö Pyhät tekstit ja traditiot muu-
toksessa Helsingin yliopistossa 
tutkii Vanhan testamentin teks-
tejä ja niihin tehtyjä muutoksia. 
On osoittautunut, että Vanhan 
testamentin tekstejä muutettiin 
aina ensimmäisille vuosisadoil-
le jälkeen Kristuksen. Muokkaa-
jat edustivat juutalaisia uskonpe-
rinteitä. 

Tekstejä muokattiin jonkin 
verran jokaisella kopiointikerral-
la, sillä Vanha testamentti ei ollut 
kirjan muodossa vaan koostui kä-
sikirjoitusrullista.

Muutosten taustalla on monia 
syitä, myös teologisia ja poliitti-
sia. Muutokset eivät olleet pelkäs-
tään kopiointivirheitä eikä tavoit-
teena ollut vain säilyttää perintei-
tä vaan tulkita niitä. Näin perin-
ne tehtiin merkittäväksi uusille 
käyttäjille. 

– Tekstien kohtia on muutet-
tu, lisätty ja poistettu, huippuyk-
sikön lehtori akatemiatutkija Jut-
ta Jokiranta toteaa. 

Jokirannan mukaan tekstien 
muutosten suhde taustalla ole-
vaan todellisuuteen on kiehtova, 
mutta vaikea kysymys.

– Tuliko naisen asema huo-
nommaksi vai koheniko se? Tä-
mä on vaikea kysymys, enkä itse 
osaa ottaa siihen ottaa kantaa, Jo-
kiranta toteaa. 

– Naisten aseman pohtiminen 
saattaa kuitenkin olla väärä kysy-
myksenasettelu. Voi kysyä, mitä 
teksteillä haluttiin saada aikaan ja 
millaisia asenteita niillä haluttiin 
muokata, Jokiranta jatkaa. 

– Riippumatta siitä, miten ak-
tiivinen rooli naisilla oli, toden-
näköistä on, että miehet ovat vä-
littäneet tekstejä eteenpäin. 

Jokiranta sanoo, että tekste-
jä kopioineet ja laatineet kirjurit 
kuuluivat miehistä koostunee-
seen eliittiin. 

Tutkija muistuttaa Uudessa 
testamentissa esiintyvästä apos-
toli Paavalista ja hänen perillisis-
tään, jotka halusivat suitsia liikaa 
esillä olevia naisia. Ehkäpä Van-
han testamentin toimitustyössä 
tapahtui samalla tavalla. 

Tekstiä muutettiin 
tarkoituksella 
Vanhan testamentin kirjurit oli-
vat Jokirannan mukaan aktiivi-
sia ja luovia. Käsikirjoituksista 
on kenties tehty helpommin ym-
märrettävimpiä ja niihin on teh-
ty muutoksia, jotka on nähty tar-
peellisiksi. Tekstejä on esimerkik-
si ajanmukaistettu. 

Kirjurien aktiivisuus on tul-
lut esille esimerkiksi huippuyksi-
kön varajohtajan, emeritaprofes-
sori Anneli Aejmelaeusin työn 
tuloksena. 

– Aktiivisuus saattaa nykylu-
kijan mielestä sotia sitä ajatusta 
vastaan, että Raamattu on Juma-
lan Sana. Miten kirjurien luovuus 
sopi tähän käsitykseen? Jokiran-
ta kysyy. 

Hän viittaa siihen, että Raa-
mattua on pidetty ikuisena ja 
muuttumattomana Jumalan Sa-
nana. 

– Jos Raamattu tunnistetaan 
inhimilliseksi kirjaksi, ei pidä 
häivyttää ajatusta, että kirjurit 

ovat olleet luovia ja tehneet muu-
toksia tarkoituksellisesti. He ovat 
yrittäneet saada näillä teksteil-
lään jotakin aikaan, Jokiranta to-
teaa. 

Muutoksia tapahtuu
myös vahingossa
Muutoksia on Jokirannan mukaan 
syntynyt myös vahingossa esimer-
kiksi silloin, kun kirjoitusvirhe on 
johtanut sisällön muuttumiseen. 

Jokiranta toteaa, että kirjurit 
ovat luultavasti muodostaneet sa-
manmielisiä verkostoja.  Erilaisia 
verkostoja eri painotuksineen on 
ollut lukuisia. 

Jokiranta pohtii, voiko tutkija 
yhden kirjurin kautta päästä kä-
siksi kokonaiseen yhteisöön ja sen 
ajattelutapaan. 

– Tutkijat luovat helposti mie-
lessään yhteisön ja olettavat sen 
heijastavan sosiaalista ympäris-
töä, jossa se toimi. 

Miten Vanha testamentti yli-
päätänsä suhtautuu naisiin? 

– En osaa sanoa yleispätevää 
vastausta. Ei varmaan länsimai-
sen tasavertaisesti, kuten halut-
taisiin ajatella. Patriarkaalista 
maailmaahan tekstit edustavat. 
Vanhassa testamentissa on kui-
tenkin humaaneja tekstejä, joissa 
tunnustetaan naisen arvo. 

 
Tekstejä 
verrataan toisiinsa
Erilaisia käsikirjoituksia ver-
tailtaessa on löydetty muutettu-
ja Raamatun kohtia. Heprealais-
ta Raamattua eli Vanhaa testa-
menttia on verrattu kreikankieli-
seen käännökseen Septuagintaan, 

Uudessa testamentissa 
esiintyvä apostoli 
Paavali ja hänen 
perillisensä halusivat 
suitsia liikaa esillä 
olevia naisia. Ehkäpä 
Vanhan testamentin 
toimitustyössä 
tapahtui samalla 
tavalla. 

Jutta Jokiranta
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J a m e s T i s s o t :  M i r i a m /  J e w i sh mu s e u m

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Thorbjørn 
Egner

Ohjaus Antti Kairakari

OULUN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ

Näytökset la & su 11.2.–9.4.2017 klo 14. Lipun-
myynti 2 h ennen näytöstä OTN:n lippukassa, 
Upseerinkatu 4, puh. (08) 378 951. Tiketistä 
0600 11616 (1,78 €/min+pvm), tiketti.fi . 
Liput 15/13/8 €. WWW.OTN.FI

jonka synty ajoittuu 200–100-lu-
vuille ennen Kristusta. 

Septuagintan käännöspohja-
na olivat hyvin vanhat heprean-
kieliset tekstit, vanhemmat kuin 
meille keskiajalta kokonaan säily-
nyt kokonainen hepreankielinen 
Raamattu. Pitkään ajateltiin, että 
heprealainen Raamattu oli alku-
peräisin, mutta alkuperäisimmät 
kertomukset naisista voi siis jos-
kus lukea Septuagintasta.

Käsikirjoituksia on vertailtu 
jo vuosisatoja, mutta ajatus hep-
reankielisen tekstin paremmuu-
desta on elänyt sitkeästi, vaikka 
vanhimmat kokonaiset käsikir-
joitukset ovat vasta 1000-luvulta 
jälkeen Kristuksen.

Septuagintan oletettiin olevan 
myöhempi ja vajaa käännös, sil-
lä siitä myös puuttui kohtia, joi-
ta heprealaisessa Raamatussa oli. 

 
Qumran 
mullisti tutkimuksen 
Tutkimus mullistui, kun Qum-
ranista löydettiin 1940–1950-lu-
vuilla niin sanotut Kuolleenme-
ren kääröt. Tekstit ovat juutalai-
sen Qumranin liikkeen kätkemiä. 

Kääröissä on tekstejä, jotka 
ovat peräisin jopa 200-luvulta 
ennen Kristusta. Niissä on edus-
tettuina muun muassa vanhates-
tamentillisia tekstejä ja Juudeassa 
vaikuttaneen liikkeen omia pyhiä 
kirjoituksia. 

Qumranin kääröissä on kat-
kelmia, jotka ovat yhteneväisiä 
Septuagintan kanssa. Siitä on 
pääteltävissä, että Septuagin-
tassa on myös alkuperäisempiä 
ja vanhempia tekstejä kuin hep-
realaisessa Raamatussa. 

– Ennen ajateltiin, että 
Septuagintan kääntäjät ovat 
kääntäneet vapaasti.  Heidän 
uskottiin jättäneen pois ja 
tulkinneen asioita. Ei ole eh-
kä nähty, että heillä on ollut 
käännöksen pohjana eri hep-
realainen teksti kuin heprea-
laisessa Raamatussa, Jokiran-
ta huomauttaa. 

PEKKA HELIN
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–16.3.2017

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, 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 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Venla Julia Hä-
mäläinen, Vilja Katariina Hä-
mäläinen, Eino Kullervo Ni-
va, Fiinu Kyynel Maria Mieli-
käinen, Eve Tuulia Väisänen, 
Oona Adelea Ovaska, Maija 
Helena Krankka, Martin An-
drew Koski.
Karjasilta: Peetu Aape-
li Anttila, Ella Hanna Raa-
kel Blomster, Niila Sebastian 
Fabritius, Verne Matias Halu-
nen, Niki Matti Ilmari Sakko, 
Elmeri Onni Petteri Suomela.
Kiiminki: Vikke Kaarlo Leh-
mikangas, Lumi Kristina 
Huikko, Helmi Laura Sofia 
Orajärvi.
Oulujoki: Miika Antti Juhani 

Leikkaa talteen!

Hirvelä, Luka Johannes Klaa-
vuniemi, Leevi Alvar Koskela, 
Siiri Maria Meriläinen, Eeme-
li Tapio Moilanen, Noa Hu-
go Elmeri Niemi, Eero Mati-
as Nurmesniemi, Otto Eemil 
Sunikka, Inkeri Viena Livia 
Syrjälä, Emilia Isabella Var-
tiainen.
Oulunsalo: Säde Linnea Im-
pola, Josefina Aada Julia 
Rankinen, Pyry Mikael Son-
kamuotka.
Tuira: Julius Eeli Aleksante-
ri Haapakangas, Ilona Emi-
lia Huhtaniska, Anni-Leena 
Johanna Karjalainen, Noo-
na Elvi Aurora Kenttälä, See-
la Matilda Luosujärvi, Elma 
Alina Aurora Mattson, Saa-
ga Isla Aurora Myllymäki, 

Pyhän Luukkaan kap-
pelissa järjestetään 
retriittipäivä Lepo-
tila – johdatus hiljai-

seen rukoukseen, jossa ku-
ka tahansa voi tulla tutus-
tumaan kristilliseen medi-
taatioon. 

Retriittipäivää vietetään 
lauantaina 18.3. kello 9.30–
17. Päivään tulee ilmoittau-
tua 16.3. mennessä osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.

Päivä koostuu hiljaises-
ta rukouksesta ja johdatuk-
sesta kristilliseen mietiske-
lyyn. Suurin osa päivästä on 
suunnattu kaikille, iltapäi-
vällä kello 15–17 on koulu-
tusta vastuunkantajille.

– Retriitti ei ole tarkoi-
tettu vain seesteisille ih-
misille vaan heillekin, joi-
den on vaikea olla hiljaa. En 
ole itsekään millään tavalla 
hiljainen ihminen, nauraa 
retriittejä ohjannut ja itse-

Tule tutustumaan meditaatioon

kin kristillistä meditaatio-
ta harjoittava Tuiran seu-
rakunnan pastori Helena 
Paalanne. 

– Kristillinen meditaatio 
on oman elämän ja mielen 
sisäisen maiseman katse-
lemista Jumalan kasvojen 

edessä. Se on elämän ru-
jouden, keskeneräisyyden 
hyväksymistä. Kristillinen 
meditaatio tekee tilaa myös 
toisen ihmisen kohtaami-
selle.  

Meditaatio on kuulunut 
kristilliseen perinteeseen 

alusta saakka. Perinne ka-
tosi kuitenkin lähes näky-
mättömiin vuosisatojen ai-
kana, kunnes se löydettiin 
uudestaan 1960-luvulla. 

 
Päivän aikataulu
klo 9.30 kahvit
klo 10 Johdatus 
päivän teemoihin: 
pastori Henri Järvinen, 
Helsinki ja koordinaat-
tori Anu Pylkkänen, 
Kristillisen mietiskelyn 
yhteisö Suomessa, 
Helsinki
klo 11.30 Hiljainen 
rukous
klo 12 lounastauko
klo 13 Hiljaisen 
rukouk sen työpajat
klo 14.15–15 
Raamatturukous ja 
päätöskeskustelu 
klo 15–17 Valmentava 
sessio vastuunkantajille

Tornion kaupunginteatterin esitys

Markuksen evankeliumi
su 19.3. klo 14–16 Keskustan seurakuntatalossa
su 26.3. klo 16–18 Ylikiimingin kirkossa
Esittäjänä Tornion 
kaupunginteatterin johtaja 
Pauli Mahlamäki. 
Ohjelmamaksu 5 €. 
Markuksen evankeliumi on 
lyhin, mutta toiminnallisin 
Uuden testamentin neljästä 
evankeliumikirjasta. Pauli 
Mahlamäki tulkitsee vähä-
eleisesti ja uskottavasti 
evankeliumin kymmenet 
historialliset henkilöt. 
Esityksen kesto 2 h 
sisältäen väliajan. 
Väliajalla kahvit, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.

Tuomasmessu
lauantaina 18.3. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Saarna kirkkoherra saamelaistyön pappi 
Erva Niittyvuopio, liturgi Olavi Mäkelä, 

Annukka Hirvasvuopio-Laiti laulaa saameksi, 
Taina Voutilainen. Hintan Martat.

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jonne 
kutsutaan erityisesti etsijöitä ja epäilijöitä. 

Messun keskus on Kristus. "Tulkaa, kaikki on valmista!"

Helmi Kanerva Niemelä, Else 
Astrid Pikkuaho, Elias Jaakko 
Olavi Pitkänen, Väinö Heik-
ki Johannes Rissala, Iivo Ar-
nold Jussinpoika Sievers, Ur-
ho Aukusti Särkilä, Isabella 
Elisabeth Tiikkaja, Julius Ola-
vi Veki.

Vihityt
Karjasilta: Matti Juhani Ry-
tinki ja Leea Katariina Finni-
lä.
Kiiminki: Niilo Heikki Kais-
to ja Riikka Maria Emilia Ala-
kärppä.
Oulunsalo: Jari Johannes 
Lindroos ja Noora Sofia Kan-
tola, Ari Jaakko Seppänen ja 
Tanja Sofia Matjussi.
Tuira: Joni Jeremias Santala 
ja Iida-Maria Valpuri Ranta-
keisu, Saku Olavi Mikkonen 
ja Camilla Katariina Aurinko, 
Jonatan Sebastian Alexander 
Mattson ja Ada Alisa Katarii-
na Veteläinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anna Siviä 
Knuutinen 89, Helmi Edit 
Marjakangas 98, Jorma En-
sio Suorsa 62.
Haukipudas: Iida Marjatta 
Nyman 94, Elsa Aliisa Neno-
nen, 93, Eero Asser Hannus 
83, Heikki Antero Pirnes 75, 
Yrjö Heikki Hirstiö 74, Mat-
ti Jukka Väinö Rajala 69, Riit-
ta Hannele Kreus, 49, Tuomo 
Antero Järvenpää 48.
Karjasilta: Anja Marjatta 
Piekkari 74, Mailis Elvi Mar-
jatta Tuomikoski 87.
Oulujoki: Saimi Sofia Berg 
94, Aune Maria Hautala 91, 
Matti Kalervo Siivola 84.
Oulunsalo: Kerttu Sofia He-
lanen 97.
Tuira: Markku Johannes Ala-
rauhio 60, Martta Hintikka 
90, Eino Olavi Korhonen 75, 
Aaro Jeremias Liikanen 79, 
Ari Kalervo Mäkelä 52, Anna 
Amanda Närhi 92.

S a nna K r o o k
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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 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

KOHTAAMISIA-Raamis to 
2.3. klo 18–20 Keskustan srk-
talo. Ihmisten kohtaamisen 
iloa ja vaikeutta Raamatun 
tekstien pohjalta. Omien nä-
kökulmien jakamista ja yh-
dessä pohtimista. Raamis on 
tarkoitettu ensisijaisesti nuo-
rille ja nuorille aikuisille. Il-
lan teemana: En tiedä mihin 
kuulun, yksinäisyys. 

Vihkihetki 
pe 3.3. klo 15–18 Oulun 
tuomiokirkossa. Meil-
lä on ilo kutsua teidät 
omiin häihinne. Mukaan 
tarvitsette vain toisenne 
ja esteettömyystodis-
tuksen. Vihkimisen jäl-
keen on tarjolla hääkak-
kua ja kahvit teille ja pa-
rille läheisellenne tuo-
miokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon.

Messu su 5.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Urkurina Pé-
ter Marosvári ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Messu su 5.3. klo 13 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.
Messu su 12.3. klo 
10 Oulun tuo-
miokirkko. 
Toimittaa 
Anna-Mari 
Heikkinen ja 
avustaa Ari-
Pekka Met-
so. Kanttori-
na Henna-Ma-
ri Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. 
Seniorien laulupiiri. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 12.3. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
rina Péter Marosvári. Hilde-
gardseurakun Gloria-kuoro, 
johtajana Ahti Sepp.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 9.3. 
ja 16.3. klo 10–12 Keskustan 

srk-talo, vankilasta vapautu-
ville tai vapautuneille, päih-
deongelmien kanssa kamp-

paileville tai heidän lähei-
silleen. 

Tuomiokirkon dia-
konian ajanva-
raus ma 6.3. ja 
13.3. klo 9–11 
Keskustan srk-
talo, ajanva-
raus taloudelli-

sissa asioissa.
Diakonian aamu 

ti 14.3. klo 9–11 Kes-
kustan srk-talo, työttö-

mien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala. Aamupa-
la on tarjolla kello 10.30 as-
ti. Paikalla diakoniatyönteki-
jä ja vapaaehtoiset emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 8.3. ja 15.3. klo 
11–12. Keskustan srk-talo 
Ruokailun hinta 2 €. 

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti ke 15.3. klo 12.15–
12.30 Oulun tuomiokirkko. 
Urkuvartti lounastunnin ra-

Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yh-
dessäoloon isien ja lasten kesken. Mukaan voivat tulla 

myös isoisät alle kouluikäisten lastenlasten kanssa.

Maanantaisin klo 14–16 
Kaijonharjun kirjastossa, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 
Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 
Haukiputaalla, 
Simppulankartanon 
avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

San
n

a K
ro

o
k

Urkuvartti 
keskiviikkona 15.3. klo 12.15–12.30 Oulun tuomiokirkossa. 

Virkistävä urkuvartti lounastunnin ratoksi.
 Urkuvartin pitää urkuri Pèter Marosvári. 

Cafe Krypta on avoinna urkuvarttipäivinä klo 10–13.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Yksinhuoltajien leiripäivä
lauantaina 8.4. klo 9.30–17.30 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Leiripäivään mahtuu 15 perhettä lapsineen. Mukana 
täytyy vanhemman lisäksi olla vähintään yksi lapsi.
Leirivalintoja ei tehdä ilmoittautumisjärjestyksessä, 
vaan leirivalintaan vaikuttavat mm. perheen taloudel-
linen tilanne ja tarve virkistäytymiseen. Kun ilmottau-
dut seurakuntien nettisivujen kautta, voit lyhyesti pe-
rustella, millainen merkitys virkistäytymispäivällä on 
perheellesi.
Leiripäivä on valituille osallistujille ilmainen. Valituille 
perheille lähetetään leirikirje viikolla 13. Myös ei-vali-
tuille lähetetään kirje.
Ilmoittautuminen leiripäivään 13.–24.3. välisenä ai-
kana seurakunnan nettisivujen kautta tai 20.–24.3. eri-
tyisnuorisotyöntekijä Taavi Aallolle, p. 040 5747 118. 

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

12–18-vuotiaille nuorille. Ohjelmassa biljardia, pöytä-

jalkapalloa, lautapelejä ja yhdessä oloa. Lisäksi vaihte-

levaa oheisohjelmaa, esim. askartelu- ja leivontamah-

dollisuus. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Ta-

pahtuma on maksuton. Osallistuminen vain selvinpäin. 

Pelikahvilasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän. 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

#teesit2017
-keskustelupaneeli
to 2.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa

Yhdessä – Armo on sitä, ettei kukaan jää yksin

Tapahtuma kokoaa yhteen eri puoluiden ehdokkaita sekä 
riippumattomia kulttuurin, median, järjestöjen sekä kir-
kon edustajia keskustelemaan teemalla Yhdessä – Armo 
on sitä, ettei kukaan jää yksin. 
Puolueista mukana ovat Marjo Kemppainen (vihr.), Katja 
Koskinen (kok.), Kari Vuollo (kesk.), Krista Inkala (ps.) 
Hilkka Haaga (vas.), Laura Huhtala (kd.), Ulla 
Kokkonen (r.) sekä Marika Mattila (sd.). 

Keskustelussa pohditaan muun muassa miten Oulua tulisi 
muuttaa tai kehittää, jotta oman paikan löytäminen ja 
armon tunteminen olisivat tänään mahdollisia. Keskuste-
lijat miettivät myös miten tulevaisuutta voidaan rakentaa 
yhdessä. 

Tilaisuutta varten keskustelijat ovat luoneet omat teesinsä 
ja myös yleisöllä on mahdollisuus päästä luomaan omia 
teesejä teeman pohjalta. 

Tapahtumaa voi seurata suoratoistona sekä jälkikäteen 
tallenteelta Virtuaalikirkko-sivustolta osoitteesta 
www.virtuaalikirkko.fi . 

Kansainvälisyys – In English
Worship Service in English, Englanninkielinen hartaus su 5.3. ja 12.3. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for international people. 
Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Eläkeläisten
 ja lasten kerhot
 eivät kokoonnu 

hiihtoloma-
viikolla, 
(vko 10).

toksi. Tervetuloa nauttimaan 
virkistävästä urkuvartista 
Oulun tuomiokirkkoon kes-
kiviikkoisin klo 12.15–12.30. 
Kuukauden 1., 2. ja 4. keski-
viikko urkuvartin soittaa ur-

kuri Peter Marosvari ja kuu-
kauden 3. urkuvartin urkuri 
Maija Tynkkynen. Urkuvart-
tia ei ole 8.3., 12.4. ja 19.4. 
Cafe Krypta on avoinna ur-
kuvarttipäivinä klo 10–13.
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Menot Oulun seurakunnissa 2.–16.3.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

  pe 3.3. klo 9–14.

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 5.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
5.3. klo 18 Jäälissä, mukana 
Marika Huttu ja Jarkko Met-
sänheimo.
Lähetyspiiri to 9.3. klo 13 
Montin-salissa.
Messu su 12.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa diakoniopiskelija Su-
vi Huitsi, kanttorina Sari Wal-
lin, Raisa Karjalainen, laulu. 
Messu su 12.3. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 16.3. klo 10 
Montin-salissa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 6.3. ja 13.3. 
klo 11–12, Jäälin kappeli. Ate-
ria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 6.3. ja 
13.3. klo 9.30–10.30, Kiimin-
gin Vanhustentaloyhdistyk-
sen kerhohuone, Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta). Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, Perhekahvi-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuhkakeskiviikon iltakirk-
ko ke 1.3. klo 19 kirkossa, 
toimittaa Saila Karppinen. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen, 
seurakunnan nuorisokuoro, 
johtaa Else Sassi. 
Messu su 5.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Jari Flink. Mes-
sudiakonina Paula Hiltunen. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkossa. 
Messu su 12.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Saila Karppinen. 
Messudiakonina Paula Hiltu-
nen. Kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa. 

Musiikki
Mieskuoro Weljien ja orkes-
terin yhteisvastuukonsertti 
su 5.3. klo 19 srk-keskuksessa 
Suomi 100 vuotta -hengessä. 
Johtaa Joonas Vatjus. Ohjel-
massa mm. maakuntalauluja 
ja vanhoja virsiä. Liput 5€ / 2€ 
(alle 18 v.), puoli tuntia en-
nen konserttia ovelta.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot to 2.3. ja 16.3.  
klo 9.30–11 Kellon srk-ko-
dilla, pe 3.3. ja 17.3. klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodilla ja Jokelan 
vanhalla koululla. Lisätietoja: 

Outi Palokangas p. 040 5471 
472, outi.palokangas@evl.fi. 
Perhekerhot eivät kokoon-
nu hiihtolomaviikolla.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.3. klo 13 srk-keskukses-
sa. Yhteislaulua ja hieman 
musiikin kuuntelua. Vetäjä-
nä kanttori Hannu Niemelä. 
Kahvitarjoilu Yhteisvastuu 
-keräyksen hyväksi. 
Juttukahvila ke 8.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa hartaus, kah-
vit ja yhteistä ohjelmaa sekä 
keskustelua, joskus vieraili-
joita. Juttukahvila on ilmai-
nen. Mahdollista saada tak-
sikuljetusta, hinta 3 € / suun-
ta. Taksikyytipyynnöt Minna 
Similälle, p. 040 8668 319.
Seurakuntakerho eläke-
läisille ma 6.3. klo 13 Vete-
raanikujan kerhohuoneella, 
Veteraanikuja 3 sekä to 9.3. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
9.3. klo 13 srk-keskuksessa. 
Alakoululaisten kerhoja ei 
ole hiihtolomaviikolla.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 13.3. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan, 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi, sekä jär-
jestetään lounas Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi huh-
tikuussa. Voit tulla ehdotta-
maan ja toteuttamaan myös 
omaa keräysideaasi. Kahveis-
ta jokainen huolehtii vuorol-
laan yhdessä toisen kävijän 
kanssa. Piirissä on hartaus.  
Järjestämme yhteisvastuu-
lounaan 2.4. Myös uudet ke-

räysideat ovat tervetulleita. 
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 14.3. klo 13 srk-
keskuksessa. Vertaistukea 
omaisten kesken. Jutellaan 
luottamuksella ja keskustel-
laan ajankohtaisista aiheis-
ta. Olet lämpimästi tervetul-
lut ryhmään silloin, kun Si-
nulle sopii. 
Bändi keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Lisätieto-
ja Katrilta, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.-lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–6.-
lk to 2.3. ja 16.3. klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulassa, Messissä. 
Lähetyspiiri perjan-
taisin klo 12.30 
srk-keskuksen 
Poijussa.
Nuorten ilta 
Wirkkulas-
sa perjantai-
sin klo 18–
21. Rippikou-
lulaisille merk-
ki, kun olet pai-
kalla klo 18–19 vä-
lisen ajan. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemiaa ei 
ole 6.3. 
Aamupuuro-Akatemia ma 
13.3. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin maanantai-aamun 
tapahtuma. Klo 9.50 aamu-
hartaus kappelissa, klo 10 
aamupuuro, voileivät ja kah-
vi ja klo 10.30–11.30. Keskus-
telua päivän aiheesta.
Diakonian ajanvaraus ja 

lat ja Päiväkerhot eivät ko-
koonnu hiihtolomaviikol-
la 10.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30–
11. Huom! to 2.3. klo 9.30 ei 
ole perhekerhoa Jäälin kap-
pelilla, vaan osallistumme Il-
ta perheille -tapahtumaan, 
tervetuloa mukaan.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä ti ja pe klo 10–
12, Jäälin kappeli.
Perheiden ilta to 2.3. klo 

18–20, Jäälin kappeli. Lep-
poisaa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.
Pyhäkoulu su 12.3. klo 12–
12.30, Kirkkopirtti.
Lasten iltaparkki 3–7-vuo-
tiaille lapsille Kirkkopirtil-
lä. Iltaparkki antaa aikuisel-
le omaa aikaa jolloin voi käy-
dä ostoksilla, siivota kotona 
tai vaikka vain levähtää het-
kisen. Pienet eväät kannat-
taa laittaa lapselle mukaan, 
parkissa syödään kun nälkä 
yllättää. Parkista vastaavat 
seurakunnan lastenohjaajat. 
Lasten iltaparkki on maksu-
ton. Kokoontumisajat: 15.3. 
ja 26.4. klo 17.30–19.30. Il-
moittautumiset lasten ilta-
parkin kokoontumisviikoilla 
ma–ti klo 8–15 soittamalla p. 
040 7431 902.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 6.3. ja 13.3. 
klo 10–13, Jäälin kappeli. 
Paikka, jossa voit kahvikup-
posen äärellä tavata muita.
Naisten kasvuryhmä ei ko-
koonnu ti 7.3. Seuraava ko-
koontuminen 14.3. klo 13 
Jäälin kappeli.
Diakoniapiiri ma 13.3. klo 
13–14.30, Jäälin kappeli. Dia-
koniapiiri on käsitöistä ja va-
paaehtoistyöstä kiinnostu-
neille, jotka haluavat antaa 
aikaansa ja osaamistaan dia-
koniatyön hyväksi. Ryhmä 
kokoontuu joka toinen viik-
ko.

päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa 
srk-keskuksessa. Ajanvaraus 
taloudellisen avun hakemi-
seksi, p. 044 7310 232. Dia-

koniatoimistoon voi 
tulla myös käy-

mään. 
Senioriapu 
auttaa ko-
tona asuvia 
iäkkäitä ih-
misiä. Va-
paaehtoi-

set miehet 
ja naiset aut-

tavat pienissä 
kodin huoltotöis-

sä (lampun tai palova-
roittimen patterin vaihto, 
kodin järjestely) ja teknisissä 
asioissa tietokoneen, känny-
kän tai television kanssa. Ky-
sy lisää Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993 tai Mauri Raap-
panalta, p. 044 2104 415.

Muut menot
Rentouttava kosketus pari-
suhteessa -parisuhdeilta ke 
15.3. klo 18 srk-keskuksessa. 
Tule viettämään rentoutta-
vaa iltaa yhdessä puolisosi 

Rentouttava 
kosketus 

parisuhteessa
 -parisuhdeilta 
ke 15.3. klo 18 

srk-keskuksessa. 
Ks. ilmoitus 

s. 20.

”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 8.3. klo 13–14.45 Seniori-
talon olohuoneessa (Terveys-
tie 3, Kiiminki). Olkkarin ru-
patteluklupi on tarkoitettu 
kaikenikäisille eläkeläisille. 
Rupatteluklupin ohjelmas-
sa on rupattelua, hartaus, 
yhteislaulua ja kahvittelua. 
Kauempana asuvilla on mah-
dollisuus tilata kyyditys Jaa-
na Kontiolta ma 6.3. klo 14 
mennessä, p. 040 5793 248.
Yökahvila Goes Laivakan-
kaan nuokkari pe 3.3. klo 

18.30–22. 
Yökahvila pe 17.3. klo 18.30–
22, Kirkkopirtti.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.3. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä, Kari Kainua, su 12.3. 
klo 17 seurat ry:llä, Aimo 
Mikkonen, Esko Mattila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 5.3. klo 14 Montin-
salissa, puhe Esko Leinonen.
Siionin virsiseurat su 12.3. 
klo 14 Jäälin kappelissa.

kanssa. Illassa mukana shin-
do-ohjaaja Irene Räty. Pääl-
le rennot vaatteet ja mukaan 
iloinen, avoin mieli. Lasten-
hoito järjestetty.  Toiminnal-
lisen osuuden jälkeen tarjolla 
iltapalaa. Ilm. iltapalan ja las-
tenhoidon järjestämiseksi ke 
8.3. mennessä Minna Similäl-
le, p. 040 8668 319 tai minna.
simila@evl.fi. 
Naisten iltapäivä tiistaisin 
klo 14–16 Wirkkulassa, os. 
Kirkkotie 10 D, punainen 
vanha rakennus srk-keskuk-
sen takana. Tämä on paikka, 
jonne voi tulla ja jossa voi ol-
la. Halutessaan voi tehdä kä-
sitöitä tai osallistua tapahtu-
mien valmisteluihin.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: pyhäkoulu ja seurat 
su 5.3. klo 12 ry:llä, seurat su 
12.3. klo 16 ry:llä. Kello: om-
peluseurat pe 3.3. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 5.3. klo 17 Kel-
lon srk-kodissa. Jokikylä: om-
peluseurat pe 3.3. klo 18.30 
Annukka ja Olli Huttusella, 
seurat su 5.3. klo 13 ry:llä, 
seurat su 12.3. klo 17 ry:llä.

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaatto-
rista Mikael Agricolasta ja uskonpuh-
distuksen löydöistä. Se toteutetaan Kii-
mingin kirkossa arkiviikolla ma–to 3.–
6.4. klo 18 iltanäytöksillä kaikelle kan-
salle. Näytelmän ohjaajina toimivat Tar-
ja Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. Käsi-
kirjoituksen on kirjoittanut Pentti Hon-
kanen yhdessä työryhmän kanssa.

Virsilauluilta 
su 19.3. klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa. 
Erityinen virsilauluilta, 
jonka juontaa professo-
ri Reijo Pajamo Helsingis-
tä. Uskonpuhdistuksen 
500 v. juhlaan liittyen ai-
heena ovat mm. Luthe-
rin virret. Pajamo on laa-
jasti tunnettu mukaansa-
tempaavista kertomuk-
sistaan ja hänen juonta-
mansa virsilaulutilaisuu-
det ovat keränneet pää-
kaupunkiseudulla kirkot 
täyteen laulajia ja kuuli-
joita.

Kiimingin 
seurakunnan 
elämästä ja 
toiminnasta kertova 
lehtileikenäyttely 
vuosilta 
1972–2016
Kiimingin kirjastolla 
maaliskuun ajan.
Tee löytöjä!

Seurakunta saksii 
kaiken talteen!

Mieskuoro Weljien ja 
orkesterin yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 5.3. klo 19 srk-keskuksessa 
Suomi 100 vuotta -hengessä. 

Johtaa Joonas Vatjus. 
Ohjelmassa mm. maakuntalauluja 
ja vanhoja virsiä. Liput 5€ / 2€ (alle 18-v.), 
puoli tuntia ennen konserttia ovelta. 
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Olkkari on mukava ja turvallinen ko-
koontumispaikka yhden vanhemman 
perheille Kaakkurissa Pyhän Andreaan 
kirkossa (Sulkakuja 8). Kaakkurin olo-
huonetila soveltuu erinomaisesti eri-
tyislapsille, sillä tilat ovat esteettömät 
ja turvalliset. Olkkarissa voimme jakaa 
yhdessä niin ilot kuin surutkin. Voit löy-
tää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. 

Muodostetamme yhdessä oman tukiverkostomme. Ou-
lun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoimin-
nan yksikkö tukee lastenhoidossa ja tarjoilussa.

Karjasillan
seurakunta

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvit-
set apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

MessuBussi 
Tervetuloa kirkkoon! MessuBussi kuljettaa Karjasillan 
kirkon lähialueen ihmisiä yhteiseen sunnuntain mes-
suun. MessuBussi on ilmainen ja tarkoitettu kaikille ja 
kaikenikäisille. MessuBussi on ns. matalalattiabussi. Tä-
mä helpottaa siirtymistä bussiin. Bussin kyytiin voi hy-
pätä reitin varrella olevilta pysäkeiltä. Paluumatka al-
kaa messun jälkeen noin klo 11.30. Jos sunnuntain mes-
sun jälkeen kirkolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin pa-
luumatka alkaa kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaik-
ki ovat kyydissä.

KAUKOVAINIO–HIIRONEN-MÄNTYLÄ–
LINTULA–KARJASILLAN KIRKKO
klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus
- Merikotkantie
- Maakotkantie
- Kiilakiventie
- Metsänkuninkaantie
- Kiilakiventie
- Poikkimaantie 
(suuntaan Äimärautio)
- Snellmanintie
- Postiljoonintie 
(kääntöpaikka)
- Snellmanintie
- Lintulammentie
- Karjasillan kirkko 
Paluu samaa reittiä

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Kim-
mo Kieksi, Esa Nevala ja Mai-
ja Hyvönen, kanttorina Juha 
Soranta, Cantio Laudis. Radi-
ointi YLE Radio 1. 
Messu su 5.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Oi-
karinen, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö.
Varikkomessu su 5.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Maija Hyvönen.
Vanhusten viikkomessu to 
9.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Erja Oikarinen, 
avustavat Kimmo Kieksi, Ni-
na Niemelä ja Marjukka Ha-
mari, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto.  
Messu su 12.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Oi-
karinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 12.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.
Messu su 12.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö.  
                        

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 2.3. 
ja to 16.3. klo 18, Kastellin 
kirkko.  Lisätietoja: Mari Vak-
kilainen, p. 050 3035 243. 
Raamattupiiri to 2.3. ja to 
16.3. klo 13, Kastellin kirkon 
pappilan kamarissa.
Maikkulan raamattupiiri to 
2.3., to 9.3. ja to 16.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Hartaus pe 3.3. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2. Hartauden pitää Esa 
Nevala Karjasillan seurakun-
nasta. 
Raamattupiiri ke 8.3. ja ke 
15.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Hartaus pe 10.3. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2. Hartauden pitää Ilk-
ka Mäkinen Oulujoen seura-
kunnasta.  
Lähetyspiiri ti 14.3. klo 
17.30, Merikotkantie 1. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Ompeluseurat pe 3.3. klo 
19 Maikkulan kappeli. Kirk-
koseurat ti 7.3. klo 19 Karja-
sillan kirkko, Jorma Kiviran-
ta ja Mikko Karjula. Ompelu-
seurat to 16.3. klo 18 Karjasil-
lan kirkko. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkossa, 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkossa (ei hiihto-
lomaviikolla 10).
Lipaskeräysillat to 16.3. 
klo 15–19, Karjasillan kirk-
ko. Lähde liikkeelle lippaan 
kanssa. Nyt sinulla on mah-
dollisuus päästä yv-lipaske-
rääjäksi mukavaan seuraan. 
Keräämään voit tulla klo 15 
alkaen, lähtöpaikkana Kar-
jasillan kirkko. Keräämisen 
päätteeksi voit istahtaa kah-
ville/teelle.

tuukeräykseen ja yhteislau-
luihin. Arpajaiset ja kahvit. 
Mukana Kaarina Jaakkola ja 
Nina Niemelä.
RunoQvarkki ti 14.3. klo 12–
12.15, Siivessä. Suomi 100 
-hengessä. Jukka Itkosen ru-
noja lukee pastori Juha Vä-
häkangas. 
Diakoniaryhmä ti 14.3. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 9.3. 
klo 13 Kastellin kirkko, ma 
13.3. klo 12 Maikkulan kap-
peli.
Palvelupiiri ma 13.3. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Kulttuurikerho ma 13.3. klo 
14, Caritas-koti. Tule osallis-
tumaan kevään yhteisvas-

Raamattuluentosarja 
pääsiäisen tapahtumista 
15.–18.3. Pyhän Andreaan kirkossa. 

Luennoimassa evankelista Ilkka Puhakka. 
"Päivä joka muutti maailman" 
Ke 15.3. klo 18:  Jeesuksen tulo Jerusalemiin  – 
"Miten tämä mies uskaltaa toimia noin!" 
To 16.3. klo 18: Torstai illan ateria – 
leipä joka muutti maailman. 
Pe 17.3. klo 18:  Getsemane – kovin taistelu,  
klo 19.30:  Kuka tuomitsi Jeesuksen – 
oikeudenkäynnin rekonstraatio  (kahvitarjoilu). 
La 18.3. klo 16: Golgata ja ylösnousemus  
klo 18:  Pietari – aina mukana. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Luentosarjan järjestävät Karjasillan seurakunta ja 
Majakkatiimi. kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Vanhusten viikkomessu 
torstaina 9.3. klo 12 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Erja Oikarinen, avustavat 
Kimmo Kieksi, Nina Niemelä ja Marjukka Hamari, 

kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Messun jälkeen ilmainen keittolounas ja 

kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Kirkkkokyytiseteliä tarvitsevat ottakaa yhteyttä 
seurakunnan alueitten diakoniatyöntekijöihin.

Tervetuloa kirkkoon ja yhteiselle aterialle!

sunnuntaina 5.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 

avustaa Maija Hyvönen. 
Musiikista vastaa varikkobändi. 

Lapsille saarnan aikana pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 
Tervetuloa Varikolle!

Lapsille ja
lapsiperheille

MessuPyhis su 5.3. ja 12.3. 
klo 10 Kastellin kirkossa, su 
5.3. ja 12.3. klo 12 Pyhän An-
dreaan kirkossa.

Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 15.3. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Hannatyö 
jakaa toivoa siskolle kans
ke 22.3. klo 18 Vanhan pappilan Sipiläsalissa

Hannatyö auttaa kärsiviä naisia ym-
päri maailmaa parempaan elämään. 
Tule kuulemaan, miten radio ja ru-
kous voivat muuttaa yhden naisen 
elämän. Tervetuloa!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

Karjasillan 
kirkkoherranviras-
to suljettu ke 15.3. 

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
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Sururyhmä
Oletko menettänyt hiljattain 
läheisesi? Oulunsalon seurakunnassa 
alkaa sururyhmä. Sururyhmä on 
luottamuksellinen vertaistukiryhmä,
jossa on tilaa ilmaista erilaisia 
surun tunteita ja puhua surusta.  
Ryhmään otetaan 6 henkilöä.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa Toimitalolla, Vattukuja 2.
ke 15.3.  klo 16.30–18
ke 22.3.  klo 16.30–18
ke 29.3. klo 16.30–18
ke 5.4.  klo 16.30–18
ke 12.4. klo 16.30–18

Ryhmän vetäjinä toimivat diakonipappi Jukka 
Joensuu ja diakonissa Maija Sivula. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot Maija Sivula, p. 044 7453 853.

K
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n
a K
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o

k

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
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa 2.–16.3.2017

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Riitta Markus-Wik-
stedt, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, musiikkiavustus 
Venla Sivula sello, kirkko-
väärti Sanna Tuuli, Radio Dei.
Hartaus ke 8.3. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 9.3. klo 
11 seurakunnan Toimitalolla, 
Riitta Markus-Wikstedt, Kat-
ja Kiviniemi-Collins.
Hartaus to 9.3. klo 13.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Messu su 12.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
avustaa Maija Sivula, kirkko-
väärti Leena Karjalainen, vir-
tuaalikirkko.
Hartaus ke 15.3. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna-Kaisa Pitkänen.
Hartaus to 16.3. klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, An-
na-Kaisa Pitkänen.

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
3.3. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Ei kerhoja hiihtoloma-vii-
kolla 10 (6.–10.3.).
Vattukujan perhekerho ma 
13.3. klo 9.30 seurakunnan 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa An-
na-Maria Veijo, kanttori Lau-
ri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 5.3. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori 
Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.3. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttori Leo Rahko.  
Messu su 12.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa An-
na-Maria Veijo, avustaa Riit-
ta Kentala, kanttori Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.3. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, 
kanttori Anja Hyyry-
läinen. 
Messu su 12.3. 
klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. 
Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kant-
tori Lauri Nurk-
kala.
Raamattu- ja lähe-
tyspiiri ma 13.3. klo 
17, Myllyojan srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 6.3. ja ma 13.3. klo 18.30, 
Oulujoen pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhetupa to 16.3. klo 9–12, 
Myllyojan srk-talo. Lapsiper-
heiden yhteinen olohuone. 
Voit käydä oman aikataulu-

si mukaisesti tuvassa, tai viih-
tyä alusta loppuun.  Toimin-
ta on maksutonta eikä siihen 

tarvitse ilmoittautua. 
Olette lämpimästi 

tervetulleita!
Päiväkerhot, 
pikkukoulut, 
perhekerhot 
ja nuorten 
kerhot löyty-

vät nettiosoit-
teesta www.ou-

lunseurakunnat.fi/
oulujoen-seurakunta/

lapset-ja-perheet.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 2.3. ja 
to 16.3. klo 10, Huonesuon 
srk-koti.
Torstaikerho to 2.3. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Piispankamari pe 3.3. ja 
10.3. klo 11, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen puoti ja 

kahvila. Kahvittelun lomassa 
voit tehdä pieniä ostoksia lä-
hetystyön hyväksi. 
Porinapiiri ma 13.3. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 13.3. 
klo 13, Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho ti 14.3. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 14.3. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 15.3. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Kahvimylly to 16.3. klo 13, 
Myllyojan srk-talo.  Kahvitte-
lupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa. Pienellä ra-
halla kahvia, teetä ja pientä 
purtavaa. Lisäksi valikoima 
käsitöitä ja lahjatavaroita.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 2.3. ja to 16.3. 
klo 10, Ylikiimingin srk-talo. 
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 2.3. klo 

13, Hintan srk-talo. Laulam-
me yhdessä paastonajan vir-
siä ja lauluja pianon säestyk-
sellä. Mukana diakoniatyön-
tekijä Anna-Maija Sälkiö ja 
kanttori Sanna Leppäniemi. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa ota yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Diakonian aamu ma 13.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-

Perhetupa 
to 16.3. klo 9–12 

Myllyojan 
srk-talossa. 

Lapsiperheiden 
yhteinen 

olohuone.

Hintan iltaperhekahvila 
ke 15.3. klo 18–20 Hintan seurakuntatalossa. 
Seuraavat kokoontumiskerrat ovat: 19.4. ja 17.5. 
klo 18–20. Yhdessäoloa, leikkiä ja liikkumista. 
Jokainen ilta päätyy yhteiseen maksuttomaan iltapalaan.

talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 14.3. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. Dia-
konian hyväksi myytävä-
nä sukkia, lapasia ja pieniä 
lahjatavaroita. Ostokset voi 
maksaa käytävällä olevaan 
lippaaseen.
Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 16.3. klo 11, Hin-
tan srk-talo. 

Toivevirsilaulutilaisuus 
kanttori Sanna Leppäniemen johdolla
sunnuntaina 12.3. klo 15 Hintan seurakuntatalossa.
Onko sinulla oma toivevirsi, joka on jäänyt laulamatta 
tai haluat kuulla sen laulettavan? Lähetä oma toivevir-
sipyyntösi 3.3. mennessä osoitteeseen sanna.leppanie-
mi@evl.fi.  Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja arvontaa yhteis-
vastuun hyväksi.

Virsilauluilta 
keskiviikkona 15.3. klo 18 
Aune ja Heikki Tervaojalla, Vaalantie 1672. 
Illassa mukana Riitta Kentala ja Lauri Nurkkala. Kahvi-
tarjoilu ja arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Tasauspuuro 
torstaina 16.3. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Torstaikerhon yhteydessä nautimme tasauspuuroa. 
Ohrapuurolounas 6 € 
ja pullakahvit 2 € Tasauksen hyväksi. 
Tervetuloa kuulemaan Tasaus-kampanjasta! 

Konsertti –

"...sillä annoit 
         laulun kielelleni" 
keskiviikkona 15.3. klo 19 kirkossa.

Sopraano Terttu Iso-Oja ja pianisti Kirill Kozlovski. 
Konsertti juhlistaa 100-vuotiasta Suomea täysin 
kotimaisella ohjelmistolla. 
Konsertti sisältää harvemmin kuultuja 
suomen- ja ruotsinkielisiä hengellisiä 
liedsävellyksiä mm. Sibeliukselta, 
Melartinilta ja Saariaholta. 
Ohjelmamaksu 5 € 
Oulunsalon 
seurakunnan 
musiikkityön 
hyväksi.

Toimitalolla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 16.3. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lolla.
Repun perhekerho to 16.3. 
klo 9.30.
Salonpään perhekerho pe 
17.3. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
7.3. ja 14.3. klo 9 Pysäkillä. 
Aamupuuro on tarkoitettu 
vähävaraisille oulunsalolai-
sille. Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee.  Paikalla on dia-

koniatyöntekijä.

Harrastukset ja kerhot 
Hiihtoloman toimintapäi-
vät Repussa 1.–6.-lk ma–ke 
6.–8.3. klo 10–15. Toiminta-
päivät sisältävät askartelua, 
leikkiä, pelejä yms. yhdessä 
tekemistä sekä välipalan. Il-
moittautumiseen löydät lin-
kin osoitteesta oulunseura-
kunnan.fi/oulunsalonseura-
kunta. Ilmoittautua voi ta-
pahtumaan asti. Ilmoittau-
tuessa voit valita mille päivil-
le osallistut. Lisätietoja: Kir-
si, p. 040 7720 373, kirsi.jar-
velin@evl.fi.
Kyläkamari ma 6.3. ja 13.3.  
klo 11 Pysäkillä. Paikalla myös 

EU-ruokakassien jako 
perjantaina 17.3. klo 9.30–17 seurakunnan Toimitalolla.
Jakelu yhteistyössä Oulunsalon SPR:n kanssa.
Ruoka-apu on tarkoitettu oulunsalolaisille vähävaraisil-
le perheille ja yhden hengen kotitalouksiin.
Jos ruokakasseja jää, loput jaetaan tiistaisin Diakonian 
aamupuurolla klo 9–10 seurakunnan monitoimitilassa 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Ruoka-apua rahoittaa EU:n vähävaraisimmille suunna-
tun eurooppalaisen avun rahasto, jonka tavoitteena on 
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentää köy-
hyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää.

SPR:n Terveyspointti.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 7.3. ja 14.3. klo 
13 Pysäkillä. Lisätietoja: dia-
konissa Riitta Markus-Wik-
stedt, p. 044 7453 848.
Lähetysilta ke 15.3. klo 18 
Pysäkillä. Aluepäällikkö Ar-
ja Savuoja, Medialähetys Sa-
nansaattajat.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: su 5.3. klo 
16 seurat ry:llä Arvo Pyykölä, 
Mauno Linnanmäki. Su 12.3. 
klo 16 seurat ry:llä, Jyrki Vaa-
ramo, Jukka Joensuu.
Salonpää: Su 12.3. klo 16 
opistoilta ja seurat ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttori Anu Arvola-Greus.
Messu su 5.3. klo 10,  Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttori Anna Käl-
käjä. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Messu su 5.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, ehtoollisavus-
tajana Hermanni Riikonen, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.3. klo 12, Palokan srk-koti. 
Toimittaa Jukka Kolmonen, 
kanttori Anna Kälkäjä.  
Iltamessu su 5.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 8.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. 
Messu su 12.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, saarnaa Pekka Kyl-
lönen, kanttori Heikki Jäm-
sä. Oulun rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja seurapuhe, 
Timo Aho. 
Messu su 12.3. klo 10,  Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Konfirmaatiomessu su 12.3. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustavat Matti Ketola, 
Anssi Putila ja Lauri Kujala, 
kanttori Raakel Pöyhtäri. Tal-
virippikoulun konfirmaatio 1. 
Messu su 12.3. klo 12, Palo-
kan srk-koti. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 12.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustavat Matti Ketola, 
Anssi Putila ja Lauri 
Kujala, kanttori 
Raakel Pöyh-
täri. Talvi-
rippikou-
lun konfir-
maatio 2. 
Iltames-
su su 12.3. 
klo 18, Tui-
ran kirkko. 
Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Hartaus pe 3.3. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Esa Nevala Karjasillan seura-
kunnasta. 
Hartaus pe 10.3. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Ilkka Mäkinen Oulujoen seu-
rakunnasta. 
Viikkomessu ke 15.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 15.3. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 2.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian lounas to 2.3. ja 
16.3. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Diakonian ateria to 2.3., 9.3. 
ja 16.3.  klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. 
Diakonian aamupala ke 
15.3. klo 10–11, Tuiran kirk-

ko.  Maksuton aamupala 
on tarkoitettu vähä-

varaisille ja työttö-
mille. Aamupa-
la sisältää puu-
ron, juoman,  
leivän, leikke-
leet ja kahvin. 
Aamupalan yh-

teydessä on pie-
nimuotoinen har-

taushetki. Aamupa-
laa ei ole poikkeuksel-

lisesti 8.3., 12.4. ja 19.4. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 2.3.  9.3. ja 
16.3. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Eläkeläisten kerho to 2.3. ja 
16.3.  klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kaikenikäisille eläke-
läisille. Laulamme ja hiljen-
nymme hartauden äärelle. 
Mukana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Raamattupiiri to 2.3. ja  
16.3. klo 16, Palokan srk-ko-
ti. Raamattupiiriä vetää Liisa 
Sutinen. 
Käsityökerho pe 3.3. klo  
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Puutyökerho ma 6.3. ja 13.3. 
klo 9–13, Siipi. Kerho ko-
koontuu Siiven kellaritiloissa 

maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin. Kerhossa tehdään puu-
töitä omiin tarpeisiin tai tila-
uksesta lähetystyön hyväksi. 
Käsityökerho ma 6.3. ja 
13.3. klo 12, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
7.3. ja 14.3. klo 10,  Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kerho ko-
koontuu kirkon kellarissa. 
Pääovelta oikealle kiertäen, 
portaat alas. 
Käsityökahvila ti 7.3. ja 14.3. 
klo 12, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 7.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Harri Fagerholm: Kirkon Tie.  
Lähetys- ja Raamattupiiri 
ke 8.3. ja 15.3. klo 16, Pyhän 
Tuomaan kirkko, Ystävän-
kammari. 
Juttutupa ma 13.3. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092. 
Diakoniapiiri ma 13.3. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Mukana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 13.3. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Avoin kohtaamishet-
ki yhdessäolon ja kahvitte-
lun merkeissä. Mukana dia-
koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto. 
Seniorien laulupiiri to 16.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Tule 
laulamaan yhdessä vanhoja, 
tuttuja koululauluja, hengel-
lisiä lauluja sekä virsiä kant-
tori Tommi Hekkalan johdol-
la! Mukana myös diakonia-
työntekijä Sirpa Vähäaho-
Kuusisto. Kahvitarjoilu! 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

Pe 3.3. 2.Tess. 2–3
ma 6.3. Hepr. 1–2
ti 7.3. Hepr. 2–3
ke 8.3. Hepr. 3–4
to 9.3. Hepr. 4–5
pe 10.3. Hepr. 4–5
ma 13.3. 
Hepr.6–7:1:12
ti 14.3. 
Hepr. 6:13-20–7
ke 15.3. 
Hepr. 7:15-28–8
to 16.3. 
Hepr. 8–9:1-10

www.oulunseurakun-
nat.fi/tuiran-seura-
kunta/raamatun-
lukuhetket

Kanttorien 
yv-konsertti

pe 3.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Suomalaista 

piano-, urku- ja 
laulumusiikkia 

Suomi 100 vuotta 
-teemalla.

The Paras-leiri 
pe–su 7.–9.4. Kiimingin Suvelassa 

Leiri on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. 
Etusija on Tuiran seurakunnan 
alueella asuvilla. Hinta on 40 €.   
Ilmoittautumiset ajalla 28.2.–22.3. osoitteessa 
oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
The Paras-leiri. Ilmoittautuneille lähetetään
ennen leirin alkua leirikirje. 
Ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat Marika Alakopsa, Matti Ketola, 
Sanna Tervo ja pastori Riikka Honkavaara.
Lisätiedot:
marika.alakopsa@evl.fi, p. 040 1954 690.

Nähdään 
leirillä!

Pelataan 
Hiljennytään 

Askarrellaan 

Ulkoillaan

Nallen Talvipäivä 
tiistaina 7.3. klo 12–15 
Koskelan  seurakuntakodissa.

Yhteisvastuutapahtuma. Ul-
koilemme piha-alueellamme 
ja paistamme makkaraa nuo-
tion lämmössä yhdessä nallen 
kanssa. 
Sisällä alakerran kahvilassa pan-
nukakkua ja käsityömyyntipöytä Yh-
teisvastuun hyväksi sekä lauluhetki. Halutessasi voit 
pukeutua pikkunalleksi. Voitte tulla ja lähteä teille 
sopivaan aikaan. Säänmukainen pukeutuminen.

Kanttorien 
Yhteisvastuukonsertti 
perjantaina 3.3. klo 19 Tuiran kirkossa.

Tuiran seurakunnan kanttorien perinteinen yhteisvas-
tuukonsertti, teemana Suomi 100 v. Ohjelmassa suo-
malaista urku- ja pianomusiikkia. Lisäksi kanttoreis-
ta koottu kvartetti esittää suomalaista laulumusiikkia. 
Ohjelmassa kuullaan lisäksi yksinlaulua. Esiintyjinä An-
na Kälkäjä, Juljaana Ruuska,  Anu Arvola-Greus, Raakel 
Pöyhtäri, Tommi Hekkala ja Heikki Jämsä. Lämpimästi 
tervetuloa! Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €. 

Raamatun lukuhetkien katsaus 
sunnuntaina 5.3. klo 17 Tuiran kirkossa. 

Jaakko Lounela luo katsauksen raamatunlukuhetki-
en teksteihin. Tapaamisiin ovat tervetulleet myös ne, 
jotka erikseen yksin tai yhdessä seuraavat samaa lu-
kuohjelmaa. 

Linnanmaan olohuone 
torstaina 2.3. klo 17.30 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Yhden vanhemman perheiden tapaaminen. Tarjolla 
kahvia, mehua ja pientä iltapalaa. Aikuisilla mahdolli-
suus keskusteluun ja vertaistukeen. Lapsille kaveriseu-
raa ja hoitajat. Toisinaan illoissa vierailee eri alojen am-
mattilaisia ja toimijoita. Olohuonetoiminta on avointa 
toimintaa. Kokoontuminen torstai-iltaisin kerran kuus-
sa. Kevään kokoontumiset 2.3., 20.4. ja 11.5. Illat jär-
jestetään yhteistyössä Oulun Seudun Yhden Vanhem-
man Perheet ry:n kanssa, josta mukana vertaisohjaa-
ja ja lastenhoitaja. Tuiran seurakunnasta mukana dia-
koniatyöntekijä ja lastenohjaaja. Lisätietoja: Katriina 
Sipilä, p. 040 5747 093.

Tuiran kirkon Olohuone 
keskiviikkona 8.3. ja 15.3. klo 17 Tuiran kirkossa. 

Kuljetus Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 

lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta, 
paluu klo 13.30 Palokasta.

Ilmoittautumiset pe klo 14 mennessä 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. (08) 5314 600.
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraavan Luukas-
messun 24.3. klo 
19 suunnittelu on 
jo käynnissä. Siihen 
voi antaa ideoita ja 
toiveita Facebookin ryhmässä ”Luukas-messu”. Voit tulla 
mukaan soittamaan tai laulamaan tai muuten olemaan 
mukana sen toteuttamisessa. Tule paikalle jo klo 17.30, 
jolloin alamme työstää messua senkertaiseen asuun! Tä-
mä on sinua varten, koska sinä tiedät, millainen on hy-
vä messu!
KappeLivessä la 4.3. klo 19 laulajalauluntekijä Ida Bois, 
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7, ks. tarkem-
min s. 20.
Varikkomessu su 5.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Sulkakuja 8. Ks. tarkemmin s. 17.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 4.3. klo 18, Tuiran kirkko, Mai-
ninki-sali. Teema: Mitä tarkoittaa olla uudeksi luotu? Pu-
he Tomi Koho. 
Ei evankelisten opiskelijoiden iltaa ke 8.3.
Ei OPKOn opiskelijailtaa la 11.3.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 15.3. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli. Teema: Uuden liiton säädökset. 
Puhe: Aleksi Kuokkanen.

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Uudistuneessa Siivessä on tarjolla käsitöitä, 
puutöitä, kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä kahvila

 Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Kristittynä yhteiskunnassa pe 3.3. 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja 
kahvit. Pääkirjoitustoimittaja Pekka Mikkola.
Pyhän Elisabethin luostarin myyntinäyttely la 11.3. klo 10–
12, Siivessä. Pyhän Elisabethin luostarin nunnat esittelevät ja 
myyvät puuleluja, ikoneja ym. venäläisiä käsitöitä. Luostari si-
jaitsee Minskissä Valkovenäjällä. Se tarjoaa hengellistä, diako-
nista ja sosiaalista palvelua erityislapsille, psyykkisesti ja fyy-
sisesti sairastuneille sekä asunnottomille. Toiminnan rahoitta-
miseksi työpajoissa valmistetaan erilaisissa puu- ym. käsitöitä. 
Nyt näitä tuotteita on saatavana Siivessä. Tervetuloa!
Suomen Lähetysseuran työ Thaimaassa pe 17.3. klo 12–13, Sii-
vessä. Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja 
kahvit. Juhani Lavanko.

Menot Oulun seurakunnissa 2.–16.3.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhekahvila erityisille perheille ma 13.3. klo 9.30–12, 
Heinätorin srk-talo. Tervetuloa jakamaan erityistä per-
hearkea kahvikupposen äärelle. Lisätietoja Christalta, 
p. 040 5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 14.3. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupatellaan ja kahvitellaan.
Keskustelukerho ti 14.3. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.
Perhepiiri to 16.3 klo 13.15–14.15 Vanhan pappilan Jös-
sen sali. Vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvam-
mainen lapsi. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Hyvä tietää -luento pe 3.3. ja 17.3 klo 9.30 Keskustan 
srk-talo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle 
tulkattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon 
jälkeen mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaal-
le ravintola Pokkiseen.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 2.3. ja 16.3. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aalto-
maa, p. 050 5933 378. 
Kuulovammaisten päiväpiiri to 9.3. klo 13.30, Keskus-
tan srk-talo. Kuulovammaisten päiväpiirin eli Aabraha-
min poppoon keräämällä kahvirahalla tuetaan kum-
milapsen koulunkäyntiä Tansanian kuurojenkoulussa. 
Käytössä induktiosilmukka sekä kirjoitustulkkaus.
Raamattupiiri ti 7.3. klo 13, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Rukousta, laulua ja Raamatun tekstien 
pohdintaa. Tervetuloa mukaan viittomakieliseen raa-
mattupiiriin yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. 
Ystäväkerho to 16.3. klo 15, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Ystäväkerhon kahvit on samaan aikaan 
talon asukkaiden päiväkahvin kanssa klo 14. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.3. ja 16.3. klo 13, 
Caritas-kodilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. 
Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. 
Opas ystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pi-
halla.  
Näköpiiri ti 7.3. klo 13, Keskustan srk-talo. Kokoontu-
minen näkövammaisille ja läheisille. Vierailijana muis-
tiluotsi Paula Mustonen Oulun Seudun Muistiyhdistyk-
sestä. Keskustelua, kahvittelua. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen srk-talon pääoven läheisyydessä. Takseilla 
tulo Asemakatu 6:n puolelta. 
Kokoontuminen näkövammaisten läheisille ke 8.3. 
17.30–19.30 Keskustan srk-talo, 2.krs, pieni sali. Tule 
vaihtamaan kokemuksia, saamaan tietoa, kahvittele-
maan. 
Kevättalven leiri näkövammaisille 7.–9.4. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiljen-
tymistä ja iloista yhdessäoloa. Leirille lähtö perjantaina 
klo 10. ja paluu sunnuntaina klo 16. Leirin hinta on 47 
€ ja lapsilta 4–18 v. 32 €. Leirimaksu sisältää linja-auto-
kuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja Oulun seurakun-
tien jäsenille vakuutuksen. Leirillä ovat mukana dia-
koniatyöntekijät Anne Kellokumpu ja Asta Leinonen. 
Ilmoittaudu 10.3. mennessä Annelle, p. 050 4305 178 
tai www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
2.3. klo 17–19 Keskustan srk-talo, Asemakatu 6, sisäpi-
ha. Vertaistukiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille. 
Naistenryhmä pe 3.3., 10.3. ja 17.3. klo 13–15, Keskus-
tan srk-talon monitoimisali, Isokatu 17. Vertaistukiryh-
mä päihdeongelmaisille naisille. 
Tavoiteryhmä ma 6.3. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja nai-
sille. 
Tavoiteryhmä ma 13.3. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vieraana Mauri Raappana, joka kertoo meille palotur-
vallisuusasioista. 
Matka Barcelonaan ke 15.3. klo 9–11, Keskustan srk-
talo, 2. krs, Lumme. Ev.lut.seurakunnan päihdetyö 
järjestää matkan Barcelonaan syyskuussa 2018. Aloi-
tamme suunnittelemaan matkaa yhdessä hyvissä 
ajoin ja mietimme mm. rahansäästökeinoja. Jos olet 
kiinnostunut lähtemään matkalle, tule ensimmäiseen 
kokoontumiseen. Mahdolliset tiedustelut matkanve-
täjiltä Tellervo Kianto, p. 040 7564 022 ja Anne Kel-
lokumpu, p. 050 4305 178.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
16.3. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. 
Vieraanamme seksuaaliterapeutti Tanja Roth.
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Sururyhmä 
itsemurhan kautta läheisensä menettäneille
alkaa ke 15.3.klo 17.30–19.30.

Läheisen kuolema tuo mukanaan surua ja ikävää, 
mutta myös kysymyksiä, monesti syyllisyyttäkin. 
Ryhmässä voit käydä läpi läheisen itsemurhan kautta 
tapahtuneen kuoleman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita. Yhdessä etsitään selviytymistä tukevia 
tekijöitä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Kokoonnumme 10 kertaa Oulun kriisikeskuksessa, 
Kirkkokatu 19. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu 
ja suljettu vertaistukiryhmä.
Osallistuminen on maksutonta, ilmoittautuminen 
ja sitoutuminen on välttämätöntä. 
Ohjaajina toimivat sairaalapastori Juha Kyllönen 
ja kriisityöntekijä Outi Pietiläinen.
Lisätietoa sekä ilmoittautumiset 3.3. mennessä 
Juha Kyllöselle, p. 040 5797 807, juha.kyllonen@evl.fi.

Yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymä 
ja Oulun kriisikeskus 

Parisuhdeilta
keskiviikkona 15.3. kello 18–20.30
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
 
Rentouttava kosketus parisuhteessa -parisuhdeilta.
Tule viettämään rentouttavaa iltaa yhdessä puolisosi 
kanssa. Illassa mukana shindo-ohjaaja Irene Räty. Pääl-
le rennot vaatteet ja mukaan iloinen, avoin mieli. Las-
tenhoito järjestetty.  Toiminnallisen osuuden jälkeen 
tarjolla iltapalaa. 
Ilmoittautuminen iltapalan ja lastenhoidon järjestä-
miseksi ke 8.3. mennessä Minna Similälle, p. 040 8668 
319 tai minna.simila@evl.fi

Freeim
ag

es

Urbaania poppia 
lauantaina 4.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.

KappeLive -sarjan konsertissa lauantaina 4. maaliskuuta 
klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 
(Yliopistokatu 7) esiintyy laulaja-
lauluntekijä Ida Bois, vuoden 
2014 Golden Gospel -palkin-
non saaja, joka uskoo musii-
kin maailmaa muuttavaan 
voimaan. Ida kuvaa itseään 
tarinankertojaksi. Hän on 
julkaissut kolme pitkäsoit-
toa, joista viimeisimpänä 
Tarinoita meistä kaikista. 
Ida on tullut tunnetuk-
si suuremmalle yleisölle 
Uuden Musiikin Kilpai-
lusta, jossa hän oli muka-
na vuonna 2015 kappa-
leellaan Kumbaya. Kon-
serttiin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Juma-
lan rakkaudesta

Virsimatkaa tekevät Esa Rättyä, Taina Voutilainen,  
Sarastus-lauluryhmä, Pauliina Sormunen, Iina Palokangas 
ja Mikko Kiiveri.

Tule kokemaan aikamatka virsikirjaan.

Varrella virren -illat: 12.4. Oulunsalossa  |  10.5. Pyhän Tuomaan 
kirkossa  |  9.8. Turkansaaressa  | 6.9. Kiimingissä  |  4.10. Hauki-
putaalla  |  1.11. Karjasillan kirkossa  |  13.12. Oulujoella

Varrella virren -ilta 
Ke 15.3. klo 18.30 Keskustan seurakuntatalossa
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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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus to 2.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Riipinen. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 7.3. klo 12 rukoushuoneel-
la, Leena Leskelä. Makkaran-
paistoa rukoushuoneen pi-
halla, muista sään mukainen 
pukeutuminen. 
Hartaus ke 8.3. klo 15 Ran-
takodissa, Rainer Väänänen. 
Iltahartaus to 9.3. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen. 
Hartaus pe 10.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Rainer Vää-
nänen. 
Hartaus ma 13.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Riipi-
nen. 
Ompeluseurat ma 13.3. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. 
Porinapirtti ti 14.3. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/
teelle. 
Hartaus ti 14.3. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Riipinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
14.3. klo 13.15–14.45 srk-ta-
lossa, Leena Leskelä, Sa-

ri Stenroth. Saman aikaises-
ti, klo 13–15, kokoontuu toi-
minnallinen ryhmä muistisai-
raille Päiväkeskuksessa.
Hartaus ti 14.3. klo 14  tk-sai-
raalan b-osastolla, Jouni Rii-
pinen.
Keskipäivänkerho ke 15.3. 
klo 11.30 srk-talossa. Jou-
ni Riipisen aiheena Lutherin 
merkitys. Arvonta!
Hartaus ke 15.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 15.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 16.3. klo 10 kappe-
lissa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki. Vieraana Marja-Kaisa 
Heikkinen, aiheena Katekis-
muksen voittokulku. 
Hartaushetket to 16.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Riipinen.
Hartaus to 16.3. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikkinen. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa. 
Kuorot: Viikolla 10 ei kuo-
roharjoituksia. Ke 15.3. klo 
10.30 päiväkuoro, klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren ry:n tiloissa Päivärin-
teellä sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Hiihtolomaviikolla 
ei kerhoja!

Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Talvirippikoulun lei-
rijakso 5.–10.3. Koortilassa 
ja konfirmaatio su 12.3. klo 
10 kirkossa. Isoskoulutus ke 
15.3. klo 18–20 Koortilassa. 
Nuortenilta to 16.3. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Seurakuntapii-
ri ti 7.3. klo 12. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12.  Ompe-
luseurat ma 13.3. klo 18. Po-
rinapirtti ti 14.3. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 2.3. klo 18.30 ompelu-
seurat Aili ja Heimo Tihisel-
lä sekä Anna-Riitta ja Reima 
Mertaniemellä. Pe 3.3. klo 19 
nuortenilta H. Keräsellä. Su 
5.3. klo 17 laulutuokio ja seu-
rat ry:llä. Pe 10.3. klo 19 vel-
jesilta ry:llä. Su 12.3. klo 14 
seurat ry:llä. Ma 13.3. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 16.3. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 3.3. klo 19 nuortenilta 
Keräsellä. Su 12.3. klo 17 seu-
rat ry:llä. Ke 15.3. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. To 16.3. klo 
18.30 raamattupiiri Muhok-
sen ry:llä. 

Nuttupiiri to 2.3. ja 16.3. klo 
17–19 Tyrnävän srk-talolla.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa  ma 6.3. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon koko-
ushuoneessa. Käynti takapi-
han kautta. Voit tulla huoli-
nesi tai iloinesi.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 8.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 9.3. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus ke 15.3. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Nuortenilta ke 15.3. klo 
18.30 Temmeksen srk-talolla.
Ehtoollishartaus to 16.3. klo 
14 Kotolassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 

Messu su 5.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, saar-
na Aarno Haho, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Rau-
hanyhdistyksen kirkko-
pyhä.
Sanajumalanpalvelus 
su 12.3. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Messu su 12.3. klo 12 
Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho. Avustaa Tem-
meksen kuoro.

Sanajumalanpalvelus su 
5.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Hannaleena 
Ristolainen. 
Konfirmaatiomessu su 
12.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava. 

Seurakunnissa tapahtuu  2.–16.3.2017

Aamupala
kaikelle kansalle 

keskiviikkona 8.3. klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu. 

Tule nauttimaan aamupala ja 
tapaamaan muita ”aamuvirkkuja”.
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Kinkerit 
Markkuun kinkerit torstaina 2.3. 
klo 18 Anu ja Heikki Markuksella, 
Muhostie 60b

Temmeksen kinkerit torstaina 16.3. 
klo 18 Temmeksen seurakuntatalolla

Suutarinkylän kinkerit torstaina 27.4. 
klo 18 Liisa ja Ville Saarelalla, 
Kylmäläntie 101

Kinkereitä vietetään reformaation juhlavuoden 
merkeissä. Aiheena ovat armo, teesit ja virsikirjan 
lisävihkon uudet virret.

Koko perheen 
KUUTAMOHIIHTO
lauantaina 11.3. 
klo 18.30–20 Temmeksellä.
Yhteinen aloitus ja lähtö kirkon 
parkkipaikalta klo 18.30. 
Temmeksen kirkon 250-vuotis-
juhlavuosi alkaa. Hiihtoa, mak-
karanpaistoa ja yhdessäoloa. Omat makkarat mukaan. 
Mehut, sinapit ja ketsupit talon puolesta. Jos lunta ei 
ole, tapahtuma muuttuu kuutamokävelyksi.

Järj. Temmeksen kappeliseurakunta

Kastettu: Justus 
Miko Olavi Hepokangas, 
Maija Helena Seväkivi, 
Anni Iida Olivia Lammi
Kuollut: Irma Liisa 
Ukkola s. Tanskanen 68, 
Esko Alpo Eho 74

ISTUTA PUU -kampanja
kutsuu puunistutustalkoisiin!

Suomen Lähetysseura kutsuu reformaation juhla-
vuoden kunniaksi seurakuntalaisia mukaan istutta-
maan metsää Tansaniaan. Voimme kerätä varoja tai-
mien ostamiseksi. Lähetysseuran yhteistyökumppa-
ni vastaa puiden istuttamisesta paikallisen yhteisön 
kanssa kuivuudesta kärsivälle Kishapun alueelle.
 – Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo Tan-
saniassa. Kuivuus on suuri ongelma. Puiden istut-
taminen ja uudelleenmetsitys sitovat kasvihuone-
kaasupäästöjä. Ne myös parantavat ja auttavat si-
tomaan maata. Paikalliset ihmiset toivovat puiden 
tuovan sateet takaisin, kertoo Suomen Lähetysseu-
ran työntekijä Mikko Pyhtilä.
Hän seuraa metsänistutusta ja raportoi siitä 
Lähetysseuran verkkosivuilla kevään mittaan.

• 3 euroa = 1 taimi
• 30 euroa = 10 tainta
• 300 euroa = 100 tainta

Kampanja kestää toukokuun loppuun.
Voit tehdä lahjoituksen puunistutusta varten 
Muhoksen seurakunnan tilille:
FI51 5274 0010 0013 27 viesti ISTUTA PUU
Istuta puu -kampanjan tulot tilitetään kampanjan 
päätyttyä touko–kesäkuun vaihteessa
Suomen Lähetysseuralle.

Lauluilta 
keskiviikkona 8.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. 

Uusia ja vanhoja virsiä sekä keväisiä lauluja. 
Laulattamassa Pentti-kanttori 
Capella-kuoron avustuksella. 
Lopuksi nautitaan Anitta-emännän 
valmistama pizzailtapala. 
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.

tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Toimintailta pe 3.3. klo 18.30 
ry:llä. Su 5.3. kirkkopyhä klo 
10 Tyrnävän kirkossa ja seu-
rat klo 16 ry:llä. Su 12.3. har-
taus klo 14.30 Villa Tyrnissä ja 
seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.3. ja 12.3. klo 16 
ry:llä.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino  Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Hanna Korteniemi
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Messu su 5.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri, 
jumalanpalvelusryhmä 
Lähetys.
Messu su 12.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, kant-
torina Hanna Korri, ju-
malanpalvelusryhmä 
Diakonia.

Kastettu:  
Konsta Johannes Juntunen, 
Ohto Vilho Eerikki Korkala, 
Tuukka Oskari Leppänen, 
Patrik Aapeli Sikala

 

Ystävänkammari ke 8.3. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Ehtoollishartaudet: pe 10.3. 
klo 13 Vaarintalossa ja klo 
13.30 Ainolassa. ma 13.3. klo 
13 Nestorissa. To 16.3. klo 13 
Koivulehdossa ja klo 14 Sii-
kalatvan vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 13.3. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Järvikylän ja Rivinperän 
diakoniapiiri ti 14.3. klo 11 
Kaarina ja Kalevi Niirasella 
Leppiniemessä.
Syöpäkerho ke 15.3. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Hyvölänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 15.3. klo 14 Pihlajistoon.

Rovastikunnallinen 
lähetyspäivä 
su 19.3. Saloisissa. 
Jumalanpalvelus alkaa 
klo 10. Yhteiskyydit, ky-
sy lisää: Juha Luokkala, 
p. 0400 386 983.

Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 3.3. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista.

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus su 
5.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
12.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 3.3. 
klo 9 alkaen seurakuntata-
lolla.
Ystävärengas pe 3.3. klo 
12 seurakuntatalolla. Avoin 
ryhmä, jonka tarkoituksena 
on viedä seurakunnan ter-
vehdyksiä mm. laulamalla 
eri palvelukoteihin. Mukana 
diakonissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 6.3. klo 12 
Lähetysvintillä. Avoin ryhmä, 
jossa valmistetaan mm. käsi-
töitä lähetystyön hyväksi. 
Niittypirtin seurat ma 6.3. 
klo 13. Ilkka Tornberg ja Han-
na Korri
Kierrätystori ma 6.3. klo 
17.30–19 Lähetysvintillä. 
Voit lahjoittaa kiertoon ta-
varaa (vaatteita, liinavaat-
teita, astioita, kenkiä, leluja 
ym.) tai voit hakea ilmaiseksi 
tarvitsemaasi. Lisätietoja an-
taa diakonissa Marika Kamps 
Neulekahvila ma 6.3. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
7.3. klo 12 Kotikololla. Mak-
karanpaistoa.
Seurakuntakerho kaikille 
eläkeläisille ke 8.3. klo 12 
Seurakuntatalolla. Kansain-
välinen naistenpäivä, muka-
na rovasti Oiva Salli ja dia-
konissa Antti Härkönen.
Euron aamupala, ruoka-
jakelu ja kierrätystori pe 
10.3. klo 9 alkaen seurakun-
tatalolla.
Esikoiset ry:n seu-
rat Su 12.3. klo 
14 seurakunta-
talolla.
Lähetys-
vintti ma 
13.3. klo 12 
Lähetysvin-
tillä. 
Omaishoita-
ja vertaisryh-
mä ja Toimin-
nallinen ryhmä 
ma 13.3. klo 13.30 seu-
rakuntatalolla. Vertaisryh-
mässä ohjaajina diakonis-
sa Antti Härkönen ja sh Lii-
sa Mettovaara, mukana pal-
veluohjaaja Sini Vuoti ker-
tomassa tukiasioista. Toi-
minnallisen ryhmän ohjaaji-
na muistiluotsiohjaaja Pau-
la Mustonen ja Annikki Sal-
mela. 
Kierrätystori ma 13.3. klo 
17.30–19 Lähetysvintillä. 
Neulekahvila ma 13.3. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki.  
Perhekerho ti 14.3. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 15.3. klo 9.30 

–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä. 
Seurakuntakerho kaikille 
eläkeläisille ke 15.3. klo 12 

seurakuntatalolla. Muka-
na diakonissa Ant-

ti Härkönen.
Kuorot ke 

15.3. kirkos-
sa: Celes-
te klo 17, 
Minka klo 
18.30.
Raamatun 

äärellä -ilta 
to 16.3. klo 

18.30 Lähetys-
vintillä. 

Euron aamupala, ruo-
kajakelu ja kierrätystori pe 
17.3. klo 9 alkaen seurakun-
tatalolla.
Ystävärengas pe 17.3. klo 13 
Niittypirtillä.
Partio: 4.–8.3. Ruoktu-talvi-
leiri Taivalkosken Siiranjär-

Viikoittaiset 
kerhot

Viikolla 10 päiväkerho 
ja kaverikerho tauolla. 

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkolla.

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 

Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro
 torstaisin 

klo 18–19.30 kirkolla. 

Seurakunnissa tapahtuu  2.–16.3.2017

vellä. Ke 15.3. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17 ja 
Mafecafe partiotoimistossa 
klo 17–18. Ti 21.3. erätaito-
haaste 4. Ke 22.3. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17, 
Mafeking Kotikololla klo 18–
20 ja eräpartioluokan koulu-
tus Kotikololla klo 20–20.30. 
Aiheena suksikelkan valmis-
tus. To 23.3. lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa 
klo 18–20 ja Hamina-johto-
ryhmä partiotoimistossa klo 
20–21.Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 5.3. klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä. Su 
12.3. klo 14 seurat Joutsen-
kodilla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. To 16.3. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä. Pe 
17.3. klo 18.30 raamattuluok-
ka (7.–8.) ry:llä.

Kuolleet: Pentti Johannes 
Tuomaala 88 (Piippola),
Ari Sakari Moilanen 45 
(Norja, Pulkkila), 
Alpo Johannes Isoviita 84 
(Rantsila), 
Elli Marjatta Konola 85 
(Rantsila)

Tosikko-ryhmä
Toisen lapsen saaneille perheille.
Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen 
arkea samassa elämäntilanteessa olevien kanssa!
Lastenhoitaja on paikalla.
Ryhmä käynnistyy keskiviikkona 15.3. klo 17.30 
Tupoksen Vanamon Olohuoneessa, Kauppakaari 1, 
Tupos (2. kerros). Tapaamisia on yhteensä kuusi 
kertaa keskiviikkoisin samaan aikaan. 
Ilmoittautumiset: Jessica Heikkinen, p. 044 4973 684, 
jessica.heikkinen@liminka.fi, diakoni Ritva Sassali, 
p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi

Raamattu-
opetustilaisuus 
to 2.3.klo 18.30 
Pappilan salissa. 
Alustus aiheesta 

Jeesuksen vertaukset, 
Ilkka Tornberg. Illan 

juontaa ja keskustelun 
johtaa Marjo 

Junttola.

Euron aamiainen pe 3.3. klo 
7.30–9.15 seurakuntasalissa.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 7.3. klo 18 Viitaluomalla, 
Länsivainiontie 25.
Eläkeliiton kerho ti 14.3. klo 
12 seurakuntasalissa. Vierai-
lemassa Anneli Viitaluoma.Tunnetko jo virsikirjan lisävihkon? 

Tule mukaan laulamaan mm. 
Nousta sain aamuun, 

Oi ihmeellistä armoa ja 
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. 

Mukana Limingan seurakunnan Minka-kuoro!

Kahvitarjoilu; kahvikolehti lähetykselle.

Tervetuloa laulamaan!

ON AIKA 
      LAULAA!

keskiviikkona 15.3. klo 19 
Limingan seurakuntatalolla 
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Hiihtolomaviikolla ma 6.3. 
virasto on suljettu.
Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti paitsi viikolla 10 ei 
ole kerhoja, kerhoista lisätie-
toa Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, paitsi viikolla 10 
ei ole kerhoa.
Raamattupiiri to 2.3. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 4–5.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 15.3. klo 14.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa, paitsi vii-
kolla 10 ei ole kuoroa.
Oman ryhmän rippikouluil-
ta to 16.3. klo 16 srk-talossa. 
Muista opetella ulkoläksy!
Friday club 0.–4.-lk pe 17.3. 
klo 17.30-19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 17.3. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit. 
Rauhanyhdistys: To 2.3. klo 
17 päiväkerho ry:llä. Pe 3.3. 
klo 18.30 koko Siionin yhtei-
nen raamattuluokka ja ilta-
pala ry:llä. Su 5.3. klo 12 py-
häkoulut Kk: Räihällä, Lk: K 
& E Mäkitalolla ja Yp: H & J 
Laurilalla, klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Su 12.3. 
klo 17 seurat ry:llä. Viikolla 
10 ei ole päiväkerhoja. Ma 
13.3. klo 19 lähetysseurat 
ry:llä. Ke 15.3. klo 10 puuro-
kerho Hyryllä, klo 19 ompe-
luseurat Takkulalla. Viikolla 
11 päiväkerhot ry:llä ti, ke ja 
to klo 17 alkaen.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

www.hailuodonseurakunta.fi

tä: ke 15.3. klo 10 srk-talossa. 
Rantsila: to 2.3. klo 13 srk-ta-
lossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. 
Rantsila: maanan-
taisin klo 10 Nup-
pulassa.
Päiväkerhot: 
Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerho-
kodissa Pulkkila: 
Ryhmä 1 torstai-
sin ja ryhmä 2 per-
jantaisin klo 10 kerho-
kodissa. Pyhäntä: keskiviik-
koisin klo 10 kerhotilassa. 
Rantsila: tiistaisin klo 11 ja 
torstaisin klo 12 Nuppulassa.

Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varhaisnuor-
ten kerho keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkkila: 

Askartelu- ja kokki-
kerho maanantai-

sin klo 14.15 ker-
hokodissa. Py-
häntä: Puuhai-
lukerho tiistai-
sin klo 14.30 

srk-talon kerho-
tilassa. Tavastken-

gän varkkarit tors-
taisin klo 16 Tavastken-

gän koululla. Rantsila: Poika-
kerho tiistaisin klo 15 Nuppu-
lassa. Hovin varkkarit torstai-
sin klo 15 Hovin koululla.

Kerhot 
ja kuorot 

eivät 
kokoonnu 
viikolla 10 
(6.–10.3.)

Jumalanpalvelukset
Messu su 5.3. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 5.3. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 12.3. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Jonne Pirkola, kanttorina Ulla Koskelo.
Sanajumalanpalvelus su 12.3. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Lei-
nonen.
Messu su 12.3. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.

Klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi

 

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 5.3. klo 12 srk-talossa.

Toimittaa Markku Tölli, saarnaa Vesa Matkaselkä, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen. Vietämme 
Gideonien kirkkopyhää, kirkkokahvit retkityyliin.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 12.3. klo 10 srk-talossa. 

Toimittaa Markku Tölli, kirkkokahvit retkityyliin.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 17.3. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
5.–7.-luokkalaisille 
perjantaina 17.3. 

klo 19.15–21 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Luvassa monenlaista puuhaa, 
raamattuopetusta, laulua ja nyyttärit.

Yhteinen 
aamiainen 
(1€) perjantaina 3.3. 

klo 7.30–9.15. 
srk-salissa.

Kerhonpitäjät keväällä 2017
Päiväkerho: Airi Sipilä ja Johanna Piekkola.
Kaverikerho: Johanna Piekkola ja Tiina Molander.

Hyvien uutisten viikonloppu
la–su 18.–19.3. Akasia-säätiö vierailee Rantsilassa. 
Puhujavieraina teologian maisterit 
Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson.
Ohjelma   
  lauantai 18.3.
13  Keittolounas srk-talossa
13.45  Tervetulosanat: Jonne Pirkola
14  ”Hyviä uutisia riittämättömille” 
  -raamattutunti, Riitta Lemmetyinen.
15  Päiväkahvit
15.30 ”Hyviä uutisia vapauteen kaipaaville” 
  -raamattuopetus, Marianne Jansson.
18  Seurat Ilkka Lehdolla os. Karhukankaantie 540
  sunnuntai 19.3.
10  Messu ”Hyviä uutisia” kirkossa. Saarna 
  Riitta Lemmetyinen, liturgi Jonne Pirkola, 
  kanttorina Arja Leinonen, avustaa Kappelikuoro.
11.30 Kirkkokahvit srk-talossa
12.15 Päiväjuhla ”Hyviä uutisia särkyneille”
13.30 Päätössanat: Jonne Pirkola
  Tilaisuuksissa on kirjapöytä ja lastenhoito.
  Tervetuloa! (www.akasia.fi)

taskurahaa,

kesätyö?
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Stellat tors-
taisin klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: Lapsikuoro tors-
taisin klo 17.30 srk-talossa. 
Mieskuoro to 2.3. klo 19 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-
kuoro keskiviikkoisin klo 11, 
Stellat keskiviikkoisin klo 
15.15 ja Kappelikuoro kes-
kiviikkoisin klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Laskiaistapahtuma la 4.3. 
klo 12 ry:llä. Markku Pikka-
rainen. Seurat su 5.3. klo 14 
Pihlajistossa. Pasi Kurkinen. 

Seurat su 12.3. klo 19 ry:llä. 
Tero Väisänen. Pyhäntä: Seu-
rat su 5.3. klo 16 ry:llä. Ris-
to Laurila ja Ali Viinikka. Har-
taus su 12.3. klo 12.30 Nes-
torissa. Seurat su 12.3. klo 
16 ry:llä. Jaakko Tahkola ja 
Pentti Kinnunen. Lauluseu-
rat to 16.3. klo 18.30 ry:llä. 
Duane Pirness. Rantsila: Sii-
katörmän myyjäiset pe 3.3. 
klo 19 ry:llä. Pentti Jäntti. 
Seurat su 5.3. klo 17 ja 18.30 
srk-talossa. Erkki Tölli, Torsti 
Vuorma. Seurat su 12.3. klo 
18.30 ry:llä. Opistomyyjäiset 
pe 17.3. klo 19 ry:llä. Paavo 
Marttila.

Tarvitsetko 

kiinnostaako 

Seurakunta hakee nuoria työntekijöitä 
puistotöihin sekä tiekirkkotoimintaan 

kesä–heinäkuulle 2017.

Työhön otetaan 16 vuotta täyttäneitä, 
kahden (2) viikon jaksoissa kolme (3) nuorta/ 

kappeliseurakunta.

Hakemukset viimeistään 28.4.2017 osoitteeseen:

Siikalatvan seurakunta
Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila

tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi 
Hakemukseen merkintä, 

mihin kappeliin toivoo työn.

Lisätietoja Tarmolta, p. 0400 164 675.

 Timo Ustjugov on aloittanut Hailuodon vt.kanttorina.

A nn e - Mar ia  Haa p a la
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTI toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 
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Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 
           Rauhan Tervehdys on 
           Julkisen sanan neuvoston jäsen
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Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
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ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
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LEVIKKI noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Käykö oikea kristitty 
säännöllisesti kirkossa? 

Kolmasosa suomalaisista kuuluu evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon. Kirkon opetuksessa korostetaan 
usein, että jumalanpalvelus on seurakuntaelämän 
keskus.

Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra ja Oulussa maa-
liskuussa järjestettävien  Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivi-
en suunnitteluryhmän edustaja Jaakko Tuisku, onko niin, 
että seurakunta rakentuu ja niin sanotusti hengittää nimen-
omaan jumalanpalveluksissa?

 – No todella! Kaikki lähti jo varhaiskirkon aikana liik-
keelle jumalanpalveluksesta: messu on synnyttänyt kirkon 
ja tekee kirkon. Haasteena on, että kirkossa on paljon muu-
takin mieluisaa toimintaa. Suomessa jumalanpalveluselä-
mä on kuitenkin alkanut elää uutta kukoistus-
kauttaan. 

– Kirkon viimeisimmän nelivuotiskertomuk-
sen mukaan suomalaisista yhdeksän prosenttia 
osallistuu jumalanpalveluksiin kerran kuussa tai 
useammin. Kolmasosa käy kerran vuodessa, ja 
noin neljännes vielä harvemmin.

Tilastojen mukaan suomalai-
set kuuluvat jumalanpalveluksiin 
osallistumisessa muiden pohjois-
maalaisten ohella passiivisim-
pien joukkoon. Mistä luulet tä-
män johtuvan?

– Suomen tilanne ei ole onneksi 
kovin radikaali verrattuna muihin 
Pohjoismaihin, mutta kieltämät-
tä Islannissa ja Tanskassa käydään 
ahkerammin kirkossa kuin meillä. 

– Kirkko ei ehkä kosketa monen 
arkea, mutta silti halutaan, että 
yhteiskunnassa on jotain pyhää. 

– Syitä passiivisuuteen on löy-
detty esimerkiksi siitä, että hengel-
lisen elämän painopiste on siirty-
nyt arjen keskelle. Suomessa osallistutaan hyvin kirkollisiin 
toimituksiin ja käydään todella paljon kirkkokonserteissa. 
Toisaalta yksityinen uskonnonharjoitus on aktiivisempaa 
kuin julkinen. 

– Luterilainen messu on tiedollisesti vaativa verrattuna 
moniin uskontoihin, joissa keskeistä on uhrirituaali: juma-
lille uhrataan ja jumalat lahjoittavat näkyviä asioita. Lute-
rilaisessa messussa lahjat tulevat esiin aineettomassa muo-
dossa. 

Pitääkö käydä säännöllisesti jumalanpalveluksessa ol-
lakseen oikea kristitty? 

 – Alkuseurakunnassa kristittyinä pidettiin niitä, jot-
ka osallistuivat yhteisiin kokoontumisiin. Kirkkojärjestyk-
sessäkin viitataan tähän. Puhe velvollisuudesta ja pakosta ei 
kuitenkaan ole hyvä tapa lähestyä asiaa, se vieraannuttaa.

– Itseäni puhuttelee yhä uudestaan ajatus siitä, että ju-
malanpalveluksessa saan olla osa jotain itseäni suurempaa.

REBEKKA NAATUS

Kirkko ei ehkä 
kosketa monen 
arkea, mutta silti 
halutaan, että 
yhteiskunnassa 
on jotain pyhää. 

Suoraan  kysyttynä
Postia & palautetta

Kirjoita meille!  Julkaisemme Postia-palstalla 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.

Pekka Helin selvitti tapa-
kouluttaja Helena Valo-
sen avulla, miksi nainen 
saa pitää hattua kirkossa 

(RT 7/2017). Olin hieman ih-
meissäni, ettei lainkaan mai-
nittu 1. Kor. 11:3–10.

Juutalaiset pääsivät Talmu-
din määräysten perusteella tu-
lokseen, että myös miehen on 

synagogassa peitettävä päänsä 
vähintään kipan avulla. Pipo 
on kipan sukulainen, eli pää-
hine ilman lieriä tai lippaa. 

Yksinkertainen on myös toi-
nen ohje. Se löytyy Matt. 11:38: 
”Tulkaa minun luokseni, kaik-
ki…”, siis pipoineen, huntui-
neen, hattuineen tai ilman. Kir-
joituksessa olisi ehkä voitu pohtia,  

onko se, minkä sorttiset asusteet 
tai ”päällysteet” missäkin tilai-
suudessa, todella niin tärkeä asia, 
että Jumala siitä välittää. Tapa-
kouluttajat ovat tietysti ihan eri 
luokkaa.  

Pilke silmäkulmassa
ERWIN FISCHER

Kellon Kiviniemi

Mahtaako Jumala välittää asusteista?

Hatullisuuden hankala logiikka

Mielenkiintoista, et-
tä seurakuntien jul-
kaisu kysyy tapa-
kouluttajalta se-

litystä siihen, miksi nainen 
saa pitää hattua kirkossa (RT 
7/2017), vastaus kun löytyy 
niinkin läheltä kuin Ensim-
mäisen korinttolaiskirjeen 11. 
luvusta. 

Paavalin ohjeen mukaan 
miehen on paljastettava pään-
sä rukoillessaan tai profetoi-
dessaan, mutta naisen on pi-
dettävä päänsä peitettynä. Var-
maan villamyssy täyttää tehtä-
vänsä siinä kuin hatut ja huivit. 
Miehen kuuluu rukoilla paljain 

päin, sillä miehen pää on Kris-
tus, mutta naisen pää on mies. 

Ehkä miesten tapa riisua 
päähineensä sisälle tullessaan 
ja vanha, naisten jo lähes ka-
donnut tapa pitää päähinettä 
myös sisällä, ovat lähtöisin täs-
tä Paavalin ohjeesta. Kulttuu-
rihistorioitsijat ovat todennä-
köisesti tutkineet tätäkin asiaa.

Viisikymppisenä tiedän 
vain, että isoäitieni sukupol-
veen kuuluneet naiset eivät 
niin vain luopuneet hatuistaan 
ja myssyistään, kun poistuivat 
kotoaan. 

Nykyään koulut yrittävät 
kai riisuttaa päähineet ainakin 

ruokailun ajaksi niin tytöiltä 
kuin pojilta, mutta minä näen 
pipopäisissä tytöissä mummo-
sukupolven nuoren painoksen. 

Tasa-arvoa perääville nuo-
rille miehille olen joskus ker-
tonut, että kyseessä on vanha, 
alun perin Raamattuun juon-
tuva tapa, jolla nainen on osoit-
tanut alamaisuuttaan miehelle.  

Poikia on hymyilyttänyt 
ja tyttöjä ehkä harmittanut – 
mutta miksi harmittelemaan: 
tyttöhän voi nykyään ottaa 
myssyn pois aina kun haluaa.    

SALME TARKIAINEN 
Oulu

Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen 
pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen 
pää on Jumala. 
Jos miehellä on päähine päässään, kun hän 
rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. 
Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee 
tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on 
samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 

Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin 
leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten 
leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle 
häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on 
Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.

1. Kor. 11:3–10

Rukoilemme ihmisten puolesta – emme syntien

Olli Seikkula kirjoit-
ti (RT 7/2017), ettei 
piispan ohjeistus sa-
maa sukupuolta olevi-

en parien puolesta rukoilemi-
sesta jumalanpalveluksessa tar-
vinnut tarkennusta. 

Ohjeistus kyllä valitetta-
van selvästi sanoo, että jatkos-
sa näiden avioliittojen puolesta 
rukoileminen olisi itse asiassa 
seurakunnan velvollisuus. 

Se, että tämä olisi Kristuksen 
mielen mukaista, kuten Seik-
kula sanoo, on kuitenkin var-

sin rohkea tulkinta teologinkin 
esittämänä.

Raamatussa Jeesus sanoo, 
että hän ei ole tullut muutta-
maan yhtäkään piirtoa laista. 
Se mikä Sanassa on synniksi il-
moitettu, on syntiä yhä tänäkin 
päivänä. 

Miten sitten on yhteen so-
vitettavissa ajatus syntielämän 
puolesta rukoilemisesta ja syn-
tiemme puolesta kuolleesta Va-
pahtajasta? Minkä vuoksi hän 
kärsi ristinkuoleman? 

Vapauteen Kristus meidät 

vapautti, mutta älkäämme vää-
rinkäyttäkö tuota vapautta.

Keskustelua ei tulisi viedä 
sivuraiteelle väittämällä, et-
tei kaikkien ihmisten puolesta 
haluttaisi rukoilla. On eri asia 
rukoilla meidän syntisten kuin 
meidän syntiemme puolesta. 
Löydän Raamatustani Jeesuk-
sen, joka vihaa syntiä, mutta ra-
kastaa syntistä.

 

JARKKO KÄRKIMAA
kirkkovaltuutettu

Kempele


