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Vastarannan Kiiski 

ELSI SALOVAARA 
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pääkirjoitus

Jalkautumisesta puhutaan nykyään paljon. Se nousi 

esiin myös levikkialueemme kirkkoherrojen vasta-

uksissa, kun kysyimme heidän näkemyksiään kirkon 

strategiatyöryhmän tuoreimmista visioista.  

Kohtaamisen kirkko – suunta vuoteen 2020 on suun-

nilleen yhden paperiarkin mittainen viisivuotissuunnitel-

ma. Nimensä mukaisesti siihen nostetuissa ydinkohdissa 

painotetaan kohtaamisen tärkeyttä. 

Kirkko aikoo olla siellä, missä ihmisetkin. Se vaatii jal-

kautumista. Seurakunta ei elä vain kirkoissa, seurakun-

tataloissa ja virastotaloissa. Se elää siellä, missä ihmiset 

kohtaavat.  

Vaikka kirkon ei pidä häärätä ”täällä ja tuolla”, kuten 

yhdessä vastauksessa osuvasti luonnehditaan, on kirkon 

kuitenkin oltava siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. 

Niitä paikkoja on paljon, ja se vaatii väistämättä muutok-

sia seurakuntien toimintaan. 

Tulevaisuudessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota 

siihen, että kirkon tapahtumat ja työntekijät ovat mah-

dollisimman helposti tavoitettavissa. Kirkon on löydettä-

vä tiensä ihmisten luo, ei toisin päin. 

Kohtaamista ei synny, elleivät ihmiset kohtaa. Siksi seu-

rakunnissa on otettava mallia apostoleista, jotka Jeesuk-

sen ylösnousemuksen jälkeen lähtivät jalkapatikalla levit-

tämään ilosanomaa. 

Kohtaamisen kirkon visio kuuluu: ”Kirkko on ihmis-

kasvoinen kohtaamisen yhteisö, joka toimii lähimmäisen-

rakkauden eturintamassa. Ihmiset arvostavat kirkon jäse-

nyyttä.”

Mikäli kirkossa pystytään tekemään totta Kohtaamisen 

kirkon visiosta, se tuo taatusti lisää ihmisiä myös konk-

reettisesti kirkkoon Sanan äärelle. 

Jalkautuminen kannattaa. 

Seurakunnat ottavat mallia apostoleista

Muut mediat
JeeSuS ei Sanonut: Joka minua seuraa, 
kieltäköön tunteensa ja halunsa. Vaikka 
niinkin voisi joskus kristillistä julistusta 
kuunnellessa luulla.

Lauri Maarala Taivaspaikka-kirjoituksessa, 
Vantaan Lauri 26.2.

Me VannoMMe vahvasti demokratian 
nimeen. Ja juuri niin tekee myös Ukrai-
nan vaaleilla valittu presidentti Viktor Ja-
nukovitsh. Samalla tavalla oikeiksi todet-
tujen vaalien kautta ovat valtaan nousseet 
niin Egyptin syrjäytetty presidentti Mu-
hamed Mursi kuin kansalaisiaan sumei-
lematta murhauttava Syyrian presidentti 
Bashar al-Assad.
Miksi niin korkealle arvostamamme de-
mokratia saa tällaista aikaan? Meillähän 
on totuttu sanomaan, että kansa on puhu-
nut, pulinat pois. Miksi me yhä vain pu-
lisemme, vaikka näissä maissa kansa on 
puhunut?

Hannu Nyman pääkirjoituksessa
sana.fi 26.2.

VaiKKa eMMe useinkaan voi vaikuttaa 
siihen, mitä meille elämässä tapahtuu, 
niin aina me kuitenkin voimme vaikuttaa 
siihen, miten me noihin asioihin suhtau-
dumme. Katso: Ei meitä niinkään stressaa 
ne varsinaiset tapahtumat, vaan se, mitä 
noista tapahtumista ajattelemme.

Hannu Kiuru blogissaan
kotimaa24.fi 28.2.

SiSäPiireJä ei Pyöritä pahantahtoisuus 
vaan inhimillinen mukavuudenhalu. Tut-
tuun joukkoon on helppo tuudittautua. 
Sisäpiiriläisyys ei kuitenkaan sovi kristin-
uskoon. Jeesuksen viesti on, että meidän 
tulee olla kiinnostuneita niistäkin, jotka 
eivät ole kiinnostuneita meistä. Ihmisiä 
voi aidosti tavoittaa vain osoittamalla, et-
tä välitämme heistä ja heidän elämästään.

Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherra 
Teemu Laajasalo, seurakuntalainen.fi 27.2.

 aatoksia

Kirkko  
puun alla

Mikä on eksoottisin paikka, 
jossa olet osallistunut ju-
malanpalvelukseen? Afrik-
kalaisen puun alla? Kou-

lun jumppasalissa jossain kesäjuhlil-
la? Taivasalla Lapin erämaassa? 

Miltä se tuntui? Oliko paikalla jo-
kin merkitys kokemukseen? Tunsit-
ko pyhyyden puitteista huolimatta vai 
juuri niiden ansioista? 

Moni seurakunta on syntynyt 
tyhjän päälle, vaikkapa puun alle. 
Näin uusia seurakuntia syntyy vielä 
2000-luvulla, ainakin Afrikan man-
tereella. Tarvitaan vain palava halu 
sanan äärelle, ei juhlavia olosuhtei-
ta. Käytännölliset syyt puoltavat tuol-
la kaukanakin talkoovoimin ja usein 
länsimaisella rahoituksella toteutetta-
via rakennusprojekteja. 

Puun alla on vähintäänkin kuu-
ma, eikä yhden puun – isonkaan – al-
le mahdu tyypillisesti pian sata- tai 
tuhatpäiseksi kasvava afrikkalainen 
seurakunta. Uskallan arvella, että tar-
ve tietynlaiselle rakennukselle syntyy 
myös siitä, että halutaan näyttää sa-
manlaiselta kuin se isonveljen kirkko 
ja seurakunta.

Rahat loppuvat usein ennen kuin 
kirkot kohoavat koko komeuteensa. Ei 
ole ikkunoissa lasiruutuja tai paikal-
lisiin olosuhteisiin tarpeellisia kalte-
reita. Lattia saattaa jäädä valamatta ja 
puupenkit veistämättä. Mutta kolmi-
tuntinen jumalanpalvelus sujuu myös 
maalattialla istuskellen. 

Jumalanpalveluksen jälkeen pi-
han puolella tulen alla kypsyy mehe-
vä kana tai vuohi yhteiseksi syötäväk-
si. Ruoka tarjotaan siinä sijoilla missä 
pappi juuri saarnasi tai jakoi ehtoollis-
ta. Kirkossa, tai sen tapaisessa, on ko-
ko seurakuntayhteisön elämä. 

Uuden Oulun kirkot on laskettu, 

samaten muut seurakuntien omistuk-
sessa tai vuokrauksessa olevat neliöt. 
Niin on laskettu myös tilojen käyttö-
aste. Se ei ole monessakaan paikassa 
kovin korkea. 

Jumalanpalveluksia ja messuja jär-
jestetään yhdessä kirkkosalissa par-
haimmillaankin vain muutaman ker-
ran viikossa. Taloustilanteen kiristy-
essä halutaan karsia neliöistä, ei toi-
minnasta. 

Mutta mitä kaikkea esimerkiksi 
kirkossa voi tehdä, kysyy seurakun-
talainen? Hengenmies saattaa vastata, 
että kirkkosali on pyhitettävä juma-
lanpalveluselämälle. Ei voi grillata ka-
naa. Ei voi heittää palloa. 

Toisaalta toisaalla, ei edes toisella 
mantereella vaan Pakilan seurakun-
nassa, alttarin eteen vedetään valko-
kangas ja katsotaan olympialaisten 
jääkiekkomatsia. 

Tällaisina aikoina pitäisi tilojen 
käyttöä suunniteltaessa löytyä seu-
rakunta- ja organisaatiorajat ylittä-
vää yhteistyötä sekä luovuutta ja avoi-
muutta uusille ratkaisuille. Mutta 
seurakuntia taitaa vaivata enemmän 
omistamisen kuin jakamisen halu.

Marjo KuMpulaiNeN
Tuiran seurakuntaneuvoston 

varapuheenjohtaja ja Afrikka-fani
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Kirkkohallitus esittää, 
että kirkko luopuisi 
yhteisövero-osuudestaan. 
tilalle tulisi lakisääteinen 
valtionapu. ehdotus 
tulee kirkolliskokouksen 
käsittelyyn toukokuussa.

Yritykset ja yhteisöt mak-
savat valtiolle tilivuoden 
voitostaan yhteisöveroa.  
Veron määrä on 20 pro-

senttia yhteisön verotettavasta tu-
losta.

Yhteisöveron saajia ovat val-
tio, kunnat ja seurakunnat. Vii-
meksi vahvistettu jako-osuus yh-
teisöveron tuotosta on 69,72 pro-
senttia valtiolle, 28,06 prosenttia 
kunnille ja 2,22 prosenttia seura-
kunnille.

Mahdollinen muutos siirtyä 
valtionapuun ei kuitenkaan vä-
hennä yrittäjän maksaman yh-
teisöveron määrää. Yhteisöveroa 
ei leikata, se vain kohdennetaan 
eri tavalla.

– Yhteisöveroa menee joka ta-
pauksessa 20 prosenttia, on kirk-
ko mukana saajissa tai ei, tote-
aa  Pohjois-Pohjanmaan yrittäji-
en toimitusjohtaja Marjo Koleh-
mainen.

Hän ymmärtää niitä yrittäjiä, 
jotka kritisoivat yhteisöveron oh-
jaamista seurakunnille.

– Yrittäjät ovat hyvin hete-
rogeeninen ryhmä. Pelkästään 
Pohjois-Pohjanmaalla meillä on 
4 600 jäsenyritystä ja koko maa-
kunnassa kaikkiaan noin 13 000 
pientä ja keskisuurta yritystä. 

– Yrityksiä on suuria ja pieniä, 
menestyviä ja ei niin hyvin me-
nestyviä. Myös erilaisia vakau-
muksia löytyy.

– Jos yhteisöveron ohjautumi-
nen seurakunnille yrittäjiä pu-
huttaa, niin varmaankin taus-
talla on ajatus tasapuolisuudesta. 
Kaikki yrittäjät eivät kuulu kirk-
koon, kuitenkin yrityksen tulok-
sesta kanavoituu siivu evankelis-
luterilaiselle kirkolle. 

– Osa yrittäjistä voi kokea, että 
rahaa ohjautuu sellaiseen, minkä 
takana yrittäjät itse eivät ole. 

– Jos jatkossa ei enää ohjata 
yhteisöverosta muutamaa pro-
senttia kirkolle, ratkaisu huomi-
oi paremmin yrittäjäkunnan mo-
nimuotoisuutta, Kolehmainen 
muotoilee.

Kirkkohallituksen täysistun-
to pitää mahdollisena yhteisöve-
ro-osuudesta luopumista, mikäli 
valtion korvaus yhteiskunnallis-
ten tehtävien hoidosta on riittävä.

Seurakunnille annettuja yh-
teiskunnallisia tehtäviä ovat hau-
tausmaiden ylläpito sekä vanhoi-
hin kirkonkirjoihin sisältyvien 
väestötietojen ylläpito ja tietojen 
luovutukseen liittyvät tehtävät. 

Kirkon yhteisövero-osuus 
voidaan korvata valtionavulla

S a nna Tu r u n e n

Lisäksi seurakunnat ylläpitävät 
merkittävää kansallista kulttuu-
riperintöä. 

Valtiovarainministeriö esittää, 
että ev.lut. kirkko saisi valtionavus-
tusta 114 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Kirkon osuus yhteisöverosta 
vuonna 2012 oli 98 miljoonaa.

Valtionavun määrää tarkistet-
taisiin vuosittain suhteessa ku-
luttajahintaindeksin muutok-
seen. Lisäksi kirkon verotuskus-
tannuksia alennettaisiin 6 mil-
joonalla eurolla.

Viime viikolla koolla olleen 
kirkkohallituksen täysistunnon 
mielestä lakisääteistä valtion-
apua puoltaa se, että valtionapu 
toisi enemmän ennustettavuutta 
seurakuntien talouteen, yhteisö-
veron määrä kun riippuu piltälti 
taloussuhdanteista. 

Kirkolliskokous ottaa asiaan 
kantaa toukokuussa. 

MiNNa KoliSTaja

Kirkon yhteisöverosta saama 
osuus on tukea yhteiskun-
nallisesti tärkeiden tehtävi-

en hoitamisesta. Niihin lasketaan 
hautaustoimi, kirkonkirjojen pito 
ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden rakennusten ylläpito.

Kirkollisveron taustalla on 
vuosisatoja vanha käytäntö. Niin 
kutsuttuja papin kymmenyksiä 
maksettiin luonnontuotteina ku-
ten viljana, suolakalana, lihana ja 
juureksina. 

Vuonna 1762 vahvistettiin pe-
rusteet, joiden mukaan myllyt, 
sahat, vuorikaivokset ja tehtaat 
osallistuivat papin palkkaukseen. 

Rahan käyttöön kymmenysten 
maksussa siirryttiin 1920-luvul-
la, ensiksi kaupungeissa.

Papin kymmenykset ja virkata-
lon tuotot olivat papin tuloa, jol-
la hän piti yllä koko seurakunnan 
toiminnan: maksoi palkan muille 
papeille ja huolehti kaikesta muus-
ta toiminnasta paitsi isoista raken-

nusurakoista. Kymmenysten li-
säksi pappiloiden tuloja kartutti-
vat viljelykset ja metsät.

Virkatalojärjestelmä purettiin 
vuonna 1966. Pappiloiden omai-
suus siirtyi seurakunnille ja papit 
alkoivat saada rahapalkkaa.

Yritysten velvollisuus maksaa 
kirkollisveroa säilyi vuoteen 1993 
saakka.  Siitä saakka yhteisöveron 
on koonnut vain valtio.

Lähteet: vm.fi, evl.fi

Verotuksen juuret keskiajalla

Mitä mieltä kirkon yhteisöverosta luopumisesta? Mitä se merkitsisi yrittäjälle?
TeKSTiT: KaTi luoMa – KuvaT: KaTja KiiSKiNeN

Minua yhteisöveron ohjautuminen 

kirkolle ei ole haitannut. Tavallaan 

muutoksella ei kuulosta olevan yrit-

täjän kannalta merkitystä. Herää 

kysymys, muuttuuko tässä muu kuin 

nimimuoto, jos kirkko kuitenkin saa 

lakisääteistä valtionapua?

Seppo iKäheiMo 
Kirkollinen hautaustoimisto, Oulu

Valtio ja kirkko, verotus ja kirkko 

ovat kaksi eri asiaa. Ei ole oikein, 

että yrittäjä maksaa veroa, vaikkei 

kirkkoon kuuluisikaan. Siinä mieles-

sä ehdotus kuulostaa hyvältä.

liiSa KaNgaS
Kelloliike E.A.Lahti, Oulu

Yrittäjiä muutos ei juuri hyödytä. 

Nykyinen veron ohjautuminen ei 

kuitenkaan ole oikein esimerkik-

si sellaista yrittäjää kohtaan, joka 

ei kirkkoon kuulu. Yhteisöveron pi-

täisi mennä vakaumuksen mukaan, 

onhan yksityisilläkin ihmisillä va-

paus siinä suhteessa.

Tuula ipaTTi
Keräsen Kuvaamo, Oulu

Jos yhteisöveron 
ohjautuminen 
seurakunnille 
yrittäjiä puhuttaa, 
niin varmaankin 
taustalla on ajatus 
tasapuolisuudesta.

Marjo Kolehmainen
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien 

toimitusjohtaja

Yhteisöverolla on korvattu muun muassa sitä, että seurakunnat ylläpitävät merkittävää kansallista kulttuuriperintöä. Kuva on Lumijoen kirkon remontista kesältä 2011.
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nimi:  
Kari ruotsalainen
tehtävä: 
oulun hiippakunnan 
hiippakuntadekaani
 
Tärkeintä elämässäni 
on, että oma elämäni on 
sellainen, jossa minun ja lä-
heisteni on hyvää elää.  

Rakkain raamatunkohta-
ni on 1 Kor. 13:12: ”Nyt kat-
selemme vielä kuin kuvasti-
mesta, kuin arvoitusta, mut-
ta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä 
vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala 
minut täydellisesti tuntee.”

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska totesin työs-
kenneltyäni vuosia muissa tehtävissä, että kirkon työ on kut-
sumukseni. Tässä dekaanin työssä toivon voivani käyttää hy-
väksi niitä kokemuksia, joita olen työurani varrella saanut 
erilaisista organisaatioista. 
     Kirkolla on vakavia haasteita lähivuosina, mutta niin on 
koko yhteiskunnallakin. Kirkko on kirkko muutoksenkin 
keskellä. Se on ihmisiä varten tuomassa toivon ja pelastuk-
sen sanomaa. Sitä emme saa unohtaa ja keskittyä liikaa omiin 
ongelmiimme.

Esikuviani ovat tällä hetkellä monet ihmiset eri syistä. Jo-
kaisen tulee löytää oma tapansa elää. Muilta voi oppia ja saa-
da innoitusta, mutta jokainen elää omaa elämäänsä. 
   Viimeksi innostuin pappiskokelaiden motivaatiosta ja si-
toutumisesta tulevaan tehtäväänsä. 

Harrastan soittelua, nuottien piirtelyä ja musiikin kuunte-
lua. Aika ajoin koirat juoksuttavat minua metsässä.

Terveiseni lukijoille ovat erään toimittajan toteamus Uk-
rainan tilanteeseen liittyen: Näyttää olevan huomattavasti 
helpompi synnyttää konflikti kuin ratkaista se. Minusta se 
oli mainio elämänohje myös arkeen.
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Kivi
Kivikin ystävä olla voi
kivi ei puhu, eikä se soi.
Kivi on kova ja pehmeä
kiven on katse lempeä.
Kivestä tehdään taloja
kivejä on myös jaloja,
kivi voi sydämen kovettaa
kivi voi elämän lopettaa.
Kivi on gneissi tai graniitti
kivi ametisti myös opaali,
kivi voi olla, korukin oma
kivi siinä muistoissa soma.
Kivelle voi huoletkin kantaa
kivi niihinkin, turvan antaa.
kiveä jos, löydä et vielä, 
odota kesää, se varmaan on sielä.
Rannalla jossain, kätköissä maan,
sieltä kantajan huoliini saan.

aiMo MäKi

PS: Kiitos Elsi Salovaaralle mainiosta 
kiviaiheisesta Sinapista (RT 20.2.) 
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Turtumiseen asti saam-
me seurata mediasta, 
miten joka päivä sivii-
lit eri maailman kolkis-

sa kärsivät sodan seurauksista. 
Vuosia on muun muassa seu-
rattu asetelmaa Israel vastaan 
Hamas. 

Vaaleissa 2006 vallanpitä-
jäksi Gazan alueelle valitun 
Hamasin demokratia poikkeaa 
siinä länsimaisesta demokrati-
asta, että heidän peruskirjas-
saan on mainittu naapurimaan 
Israelin tuhoaminen. Perin ou-
to ajatus ns. demokratiasta.

Israel on joutunut vuosikau-
sia Hamasin tai Hamasia lähel-
lä olevien ryhmittymien Gazan 
alueelta tekemien raketti-isku-
jen kohteeksi. Kohteena ovat 
koulut, päiväkodit ja kodit. 

Raketit kantavat suurimpiin 
kaupunkeihin, kuten Tel Aviv 
ja Haifa, joissa väestö on ympä-
rivuorokautisen pelon vallassa. 

Usein media puhuu suurin 
otsikoin alueen uhreista, joita 
syntyy Israelin vastahyökkä-
yksissä. Israel pyrkii kuitenkin 
suorittamaan vastaiskut Ga-

zaan yöaikaan, asevarastoihin 
ja tunneleihin, jolloin oletetaan 
niiden olevan tyhjiä. 

Israelin puolella rakettihäly-
tys voi tapahtua monta kertaa 
vuorokaudessa. Lapset kouluis-
sa ja päiväkodeissa keskeyttävät 
työskentelyn, ja kaikki on opas-
tettu hakeutumaan lähimpään 
turvatilaan.

Asukkailla, jotka asuvat 3 
kilometrin päässä rajasta on ai-
kaa vain 15 sekuntia hakeutua 
turvatilaan. 

Ymmärrämmekö me turval-
lisessa Suomessa asuvat tätä? Nä-
kyykö se jollain tavoin mediassa 
kansainvälisesti? Onko pääuu-
tisissa haastateltu perheenäitiä, 
jolla on huoli lapsistaan?

Mediassa ei myöskään pu-
huta siitä, että Israelin sairaa-
loissa hoidetaan Syyrian sisäl-
lissodassa haavoittuneita sivii-
lejä ja sotilaita. Humanitääri-
nen työ toimii, vaikka YK ei ai-
na kykene puuttumaan tilan-
teisiin. Israelhan ei ole Syyrian 
sodan osapuoli.

Jokainen tajuaa, että jatku-
va pelko ja varuillaan olo kuor-

mittaa elimistöä psyykkisesti. 
Israelilaisilla onkin todettu li-
sääntyneitä posttraumaattisen 
stressihäiriön (PTSD) merkke-
jä, jotka vaativat osalla jopa sai-
raalahoitoa. Kun lapsi elää lap-
suutensa jatkuvassa turvatto-
muuden tilassa, miten se vai-
kuttaa aikuisiässä? 

Media keskittyy iskuun ja 
vastaiskuun ja menehtyneiden 
määrään, ei siihen, kuinka sivii-
liasukkaat jaksavat psyykkises-
ti. Tilanne on sama Gazan ra-
jan molemmin puolin niin kau-
an kunnes rauha saavutetaan.

Sotatraumojen hoitaminen 
on pitkäjänteistä työtä, jota ei 
ole helposti aina edes saatavilla 
kehittymättömissä maissa. Täl-
läkin hetkellä sodan peloille al-
tistuu miljoonia ihmisiä, niin 
siviilejä kuin sotilaita. 

Hoitoon tarvitaan runsaas-
ti ammattitaitoisia trauma-
alan asiantuntijoita, joita ei eh-
kä koskaan tule olemaan riit-
tävästi.

arTo peräMäKi
Oulu

Sotatraumojen hoitoa on tuettava

Elsi Salo
vaara

Kuva on otettu Jerusalemissa huhtikuussa 2012.
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Fidan 
keräys otto-
automaateissa
Eväät elämään -kampanjal-
la kerätään kevään ajan varoja 
lasten terveyttä ja elinoloja pa-
rantavaan kyläterveystyöhön 
Kambodžassa ja Nepalissa.

Tavoitteena on tuoda köy-
hille perheille puhdas juoma-
vesi sekä parempi terveys, hy-
gienia ja toimeentulo. 

Otto-automaatit ehdotta-
vat maaliskuusta toukokuun 
puoliväliin kolmen euron suu-
ruista lahjoitusta osana otto-
tapahtumaa. Tiedotteen mu-
kaan kolmella eurolla saa esi-
merkiksi terveystarkastuksen 
ja lääkityksen perussairauk-
siin yhdelle lapselle Nepalissa.

Kevään aikana kampanja 
näkyy noin sadalla paikkakun-
nalla myös kouluvierailujen ja 
lipaskeräyksen muodossa.

Kysy uskonto-
tieteilijältä
Facebookissa
Mistä uskonnollinen väkival-
ta johtuu? Olisiko syntynyt yh-
teiskuntia, jos ei olisi ollut us-
kontoja? Mitä Raamattu sanoo 
homoseksuaalisuudesta?

Esimerkiksi tällaisiin ky-
symyksiin on jo vastattu tam-
mikuussa Facebookissa aloit-
taneessa Kysy uskontotieteili-
jältä -palvelussa. Sivuston ta-
kana on joukko uskontotie-
teen opiskelijoita, jatko-opis-
kelijoita sekä alan maistereita 
ja tohtoreita. 

Sivuston tavoitteena on 
nostaa uskontotieteen näky-
vyyttä Suomessa ja yleistajuis-
taa tutkimusalan teoreettisia 
näkökulmia. 

– Uskontotiede on pieni ja 
melko huonosti tunnettu tie-
teenala Suomessa, uskontotieteen 
opiskelija Suvi Laakso sanoo.

– Lisäksi tietyntyyppisiä 
uskontoon liittyviä kysymyk-
siä käsitellään julkisuudessa 
ilman, että uskontotieteilijät 
useinkaan ovat kommentoi-
massa ja tuomassa tutkimuk-
sellista näkökulmaa.

Tällaisia ovat vaikkapa ky-
symykset kirkkojen ja uskon-
nollisten yhteisöjen paikasta 
yhteiskunnassa. 

Toisaalta sivuston tavoittee-
na on rohkaista uskontotietei-
lijöiden välistä keskustelua.

Palvelu toimii opiskelijaläh-
töisesti ja vapaaehtoispohjalta.

Maata kiertelemässä

Huffington Postin toimitta-
ja Ann Brenoff hehkuttaa 
dalai-laman tapaamis-
ta ainutlaatuisena koke-

muksena. 
Hän pääsi dalai-laman kanssa 

samaan yleisötilaisuuteen ja halu-
aa jakaa tilaisuuden aikana oppi-
miaan asioita muillekin.

Dalai-lamalla on Brenoffin mu-
kaan erittäin tarttuva nauru, joka 
sulattaa sydämet. Brenoff epäilee, 
että se voisi sulattaa jopa joukko-
tuhoaseet. Joka tapauksessa sitä on 
hänen mukaansa ilo kuunnella.

– Hän nauroi erityisen kovaa 
kertoessaan, kuinka eräs koira 
jahtasi häntä, kun hän oli pieni 
poika. Hän totesi, että pakenemi-
nen on joskus paras tapa toimia, 
ja että se osoittaa viisautta, ei pel-
kuruutta, Brenoff kertoo.

Rauhan lähettiläänä toimimi-

Dalai-lama teki vaikutuksen 
lounastapaamisella

nen on kovaa työtä. Ja sisäisen 
rauhan lähettiläänä toimiminen 
vielä työläämpää.

– Kaikkein hankalinta on va-
kuuttaa ihmisille, että onni löy-
tyy heistä itsestään, ei mistään 

tietystä paikasta, Brenoff kertoo 
dalai-laman sanoneen.

– Hän totesi, että kun yksi ihmi-
nen on onnellinen, se leviää hänen 
perheeseensä. Kun perhe on löytä-
nyt rauhan, sen jälkeen tulee muu 
yhteisö, valtio ja niin edelleen.

Dalai-laman mukaan meidän 
täytyy muuttaa ensin itseämme, 
jotta voimme muuttaa maailmaa.

Teknologia ei ole dalai-laman 
mielestä pahasta. Päinvastoin, se 
on hyvä asia. 

– Dalai-laman mukaan sii-

Kansalaisaloite kerää nimiä 
saattohoitolain säätämiseksi

tä tulee huono asia siksi, että an-
namme sen kontrolloida itseäm-
me. Dalai-lama ei omista älypu-
helinta eikä katsele juurikaan te-
levisiota, Brenoff kertoo.

Hänen mukaansa dalai-lama 
kantaa mukanaan pientä orans-
sia pussukkaa, joka sisältää kark-
kia, lukulasit, kuumemittarin, 
hammasharjan sekä pienen savi-
sen Buddha-patsaan.

– Dalai-laman mukaan ih-
miset jahtaavat vääränlaista rik-
kautta. Materiaalin sijaan tuli-
si keskittyä sisäiseen rikkauteen.

Brenoff oppi dalai-lamalta, et-
tä kompasseina sisäisen rauhan 
löytämiseen toimivat ystävälli-
syys, myötätunto sekä se, että op-
pii ymmärtämään sen, mistä viha 
kumpuaa.

KaTja KiiSKiNeN
Lähde: Huffington Post

Dalai-lama vieraili helmikuun lopussa 
Yhdysvalloissa. Kuva on St. Paulissa 
sijaitsevasta Macalester Collegesta.

Kaikkein hankalinta 
on vakuuttaa 
ihmisille, että 
onni löytyy heistä 
itsestään.

Saattohoitolain 
säätämiseksi Suomeen 
on tehty kansalaisaloite. 
aloite sisältää ehdotuksen 
lainvalmisteluun 
ryhtymisestä. 

Suomen perustuslaki takaa 
kärsimyksen lievityksen ja 
hyvän hoidon kaikille kan-
salaisille. 

Lääkintöhallitus antoi vuon-
na 1984 ohjeet kuolevan potilaan 
hoidosta. Sen jälkeen on laadit-
tu useita ohjeistuksia ja suosituk-
sia saattohoidon toteuttamisek-
si. Näillä ei kuitenkaan ole ollut 
merkittäviä vaikutuksia hoidon 
järjestämiseen. 

– Koska osaavan saattohoi-
don saatavuus Suomessa on edel-
leen sattumanvaraista, on asiassa 
ryhdyttävä pikaisiin ja konkreet-
tisiin toimenpiteisiin, kansalais-
aloitteen vireillepanija, Tapio Pa-
junen sanoo. 

Tavoitteena saattohoito 
jokaiselle sitä tarvitsevalle
– Tarvitaan laki, jossa määritel-
lään hyvän saattohoidon kritee-
rit, ja joka takaa hoidon saata-
vuuden jokaiselle sitä tarvitse-
valle, Pajunen toteaa.

Tarvittavan lain saattohoidol-
liset perustelut on hänen mu-
kaansa kirjattu sosiaali- ja ter-
veysministeriön vuonna 2010 laa-
timiin saattohoitosuosituksiin.

Helmikuun alussa käynnisty-
nyt Yhteisvastuukeräys on nosta-

nut suomalaisen saattohoidon tä-
mänhetkisen todellisuuden vilk-
kaaseen julkiseen keskusteluun. 
Pajunen on myös Yhteisvastuun 
keräysjohtaja. 

Suomessa saattohoitoa tarvit-
see vuosittain noin 15 000 paran-
tumattomasti sairasta ihmistä. 

Tällä hetkellä moni saattohoi-
don tarpeessa oleva kuoleva po-
tilas jää kuitenkin vaille osaavaa, 
kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea 
elämänsä loppuvaiheessa. 

Kansalaisaloitteeseen tarvi-
taan vähintään 50 000 äänioi-
keutetun Suomen kansalaisen al-
lekirjoitus, jotta se voidaan toi-
mittaa eduskunnan käsittelyyn.  

aloitteelle tukea  
lääkäreiltä ympäri maan
Tapio Pajusen lisäksi aloitteen 
ovat allekirjoittaneet ylilääkä-
ri, Terhokodin johtaja Juha Hän-
ninen, oululainen anestesiologi-
an ja tehohoidon erikoislääkäri 

Voitto Järvimäki sekä ylilääkä-
ri, Suomen palliatiivisen lääke-
tieteen yhdistyksen puheenjohta-
ja Eero Vuorinen.

Kansalaisaloitteen saattohoi-
tolaista voi allekirjoittaa osoit-
teessa kansalaisaloite.fi. Aloitteen 
voi myös tulostaa, täyttää käsin 
ja palauttaa postitse osoitteeseen 
Yhteisvastuun keräystoimisto, PL 
279, 00181 Helsinki.

E l s i  S a l ovaa ra

Saattohoidon saatavuus oli esillä ystävänpäivänä Rotuaarilla järjestetyssä Yhteisvastuutempauksessa.
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Viidennen herätysliikkeen 
järjestöjen laulukirja Viisi-
kielinen julkistettiin viime 

lauantaina Kallion kirkossa Hel-
singissä. 

Oulussa laulukirjaan pääsee 
tutustumaan Viisikielisen laulu-
juhlissa sunnuntaina 16.3. kello 
15 alkaen Keskustan uudessa seu-
rakuntatalossa. 

Tilaisuus alkaa julkistamisti-
laisuudessa, jossa on mukana lau-
lukirjatyöryhmän puheenjohtaja 
Timo Rämä Kansanlähetyksestä. 
Hän kertoo laulukirjan vaiheista 
yhteislaulujen lomassa. 

Kahvitauolla voi esittää toive-
lauluja kello 16.30 alkavaan lau-
lujuhlaan. Laulukirjoja on myös 
myytävänä ennen tilaisuutta ja 
väliajalla.

Oulun laulujuhlaa ovat järjes-
tämässä Viisikielisen taustajouk-
koihin kuuluvat Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys, Suomen Raamat-
tuopisto, Suomen Ev.lut. Opiske-
lija- ja koululaislähetys, Ev.lut. 
Lähetysyhdistys Kylväjä ja Me-
dialähetysjärjestö Sanansaattajat.

Yli 400 laulua
samoissa kansissa
Viisikieliseen on valittu yhteen-
sä 404 laulua, sekä vanhoja klassi-
koita että aivan uusia lauluja. Ti-
mo Rämä kertoo laulukirjan ole-
van yhden unelmansa täyttymys. 

– Nyt toista vuotta eläkkeellä 
ollessani olen päässyt urani hui-
pulle, Kansanlähetyksen emeri-
tuslähetysjohtaja Rämä sanaili.

– Toimituskunnassa on vai-
kuttanut monia musiikin alan 
ammattilaisia, ja ratkaisevan pa-
noksen ja asiantuntijuuden Vii-
sikieliselle on antanut toimitus-
kunnan sihteeri Risto Ranta-aho, 
Rämä kiitteli.

Viidesläisten Viisikielinen 
julkistetaan laulaen Oulussa

toisiinsa ja Vapahtajaan. Toiveissa 
on jopa uusi "lauluherätys".

– Siellä, missä syntyy herätys, 
aina lauletaan. Nämä laulut ovat 
herätyksen tulosta, ja tässä on se-
kin vaara, että syntyy kuudes he-
rätysliike ja julkaistaan Kuusikie-
linen, muusikko Pekka Simojoki 
lohkaisi.

Simojoki ja runoilija Anna-
Mari Kaskinen ovat tavalla tai 
toisella mukana noin seitsemäs-
säkymmenessä Viisikielisen kap-
paleessa. He ovat tehneet lukui-
sia lauluja yhdessä siten, että Kas-
kinen on sanoittanut ja Simojoki 
säveltänyt.

– Uuden laulukirjan luominen 
on aina ihme. Toimituskunnassa 
vieraillessani huomasin, että Vii-
sikieliseen etsittiin lauluja varsin-
kin Jeesuksen sovitustyön merki-
tyksestä ja uudesta elämästä hä-
nen kanssaan, Simojoki toteaa.

– Uskon, että Viisikielinen voi 
rakentaa kirkossa siltoja ja auttaa 
suuntaamaan katseet siihen, mi-
kä yhdistää.

Laulukokoelman rungon hah-
motteli jo 2000-luvun alussa 
kanttori Heini Kataja-Kantola. 
Häneltä on myös peräisin laulu-
kirjan nimi.

– Nimi tuli viidennestä liik-
keestä ja viisikielisestä kantelees-
ta, jota voivat soitella pienimmät-
kin Jumalan lapsista, Kataja-Kan-
tola kertoo.

Laulukirjan julkaisee Suomen 
Raamattuopiston kirjakustanta-
mo Perussanoma Oy. 

Toiveissa  
kuudes herätysliike
Suomen Raamattuopiston toi-
minnanjohtaja Timo Junkkaala 
kuvaa Viisikielistä kirkkohistori-
alliseksi teoksi.

– Uusia hengellisiä laulukir-
joja ei synny usein. Nyt on vih-
doin saatu viidennessä herätys-
liikkeessä käytetyt laulut yhteen 
kokoelmaan.

Kaikki laulukirjan taustajär-
jestöt kertoivat toivovansa Viisi-
kielisen yhdistävän eri ikäpolvia 

E r k k i  J o k in e n

Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen tuotantoa on Viisikielisessä runsaasti. Kuva 
on otettu 1. maaliskuuta Kallion kirkossa Helsingissä pidetyssä julkistustilaisuudessa.

Avioon aprillipäivänä tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa jär-
jestetään tämän vuoden 
ensimmäinen vihkihetki 

tiistaina 1.4. kello 16–19. 
Vihkihetkeen ei ilmoittaudu-

ta etukäteen, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. 

Mukaan tarvitaan esteettö-
myystodistus, joka on hankittu 
viimeistään viikkoa ennen vih-
kimistä jommankumman vihit-
tävän kotiseurakunnan kirkko-
herranvirastosta.

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä, mutta tarvittavat to-
distajat voivat tulla myös seura-
kunnan puolesta. Vihkimisen 
jälkeen on tarjolla hääkakkua ja 
kahvit hääväelle tuomiokirkon 
kryptassa. Vihkitoimitus ja juh-
lakahvit ovat maksuttomia.

– Vihkihetki on arvokas ja 
juhlallinen, mutta samalla iloi-
nen ja rento tilaisuus. Osuva ja 

hauska päivämäärä 1.4.14 auttaa 
muistamaan vihkipäivän jatkos-
sakin, vinkkaa Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappalainen 
Anna-Mari Heikkinen.

Seuraavat vihkihetket järjes-
tetään torstaina 29.5. kello 15–
19 ja perjantaina 8.8. kello 17–20. 
Hääparien on mahdollista vara-
ta myös oma vihkihetki Oulun 
ev.lut. seurakuntien päivystävältä 
papilta numerosta (08) 3161 410.

 
esteettömyystodistus  
haettava viikkoa ennen
Esteettömyystodistuksella var-
mistetaan, että parilla on oikeus 
mennä naimisiin. 

Oulun ev.lut. seurakunnissa 
avioliiton esteiden tutkintaa teh-
dään arkisin kello 9–16 seurakun-
tien keskusrekisterissä, osoittees-
sa Isokatu 17. Lisätietoja voi kysyä 
numerosta (08) 3161 310. 

Esteettömyyslomakkeen voi 
tulostaa osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/esteettomyyslo-
make ja palauttaa täytettynä kes-
kusrekisteriin.

Kirkollinen vihkiminen on 
mahdollista, kun vähintään toi-
nen vihittävistä on ev.lut. kirkon 
jäsen ja toinen kuuluu joko ev.lut. 
kirkkoon tai johonkin muuhun 
kristilliseen uskontokuntaan – 
esimerkiksi katolisiin, ortodok-
seihin, anglikaaneihin tai meto-
disteihin. 

Ev.lut. kirkon jäsenillä tulee ol-
la käytynä rippikoulu. Vihkihet-
kessä voidaan myös siunata jo sol-
mittu avioliitto.

Hääpäiväksi  
1.4.14

Surulla on siivet -tilaisuus tuo 
sunnuntaina 16.3. Muhokselle 
runoja ja musiikkia surusta – toi-
von näkökulmaa unohtamatta.

Esiintymässä ovat psykologi 
ja runoilija Teija Anneli Jokipii, 
laulaja Kari J. Hartikainen, viu-
listi Jari Suomalainen sekä pia-
nisti Niilo Kiviniemi. 

Tapahtuman tuotto menee Yh-
teisvastuukeräykselle, suomalai-
sen saattohoidon kehittämiseen.

Teija Anneli Jokipii tekee työtä 
muun muassa vakavasti sairaiden 
ihmisten kanssa. 

Työssään hän joutuu kohtaa-
maan paljon kipua ja kärsimystä 
ja on huomannut, kuinka vaikeaa 
näiden asioiden kohtaaminen on. 

Suhtautuminen kärsimykseen, 
sairauteen, vanhuuteen ja kuole-
maan on muuttunut vuosikym-
menten saatossa. 

– Kaikki toiminta tähtää ih-
misen parantamiseen. Kun se ei 
enää ole mahdollista, monet va-
kavasti sairaat kokevat jäävänsä 
yksin elämänsä vaikeimmassa ti-
lanteessa. 

jonkun on oltava vieressä 
loppuun saakka
Myös pitkälle erikoistunut nyky-
aikainen sairaanhoito on avuton 
kuoleman ja kärsimyksen kohtaa-
misessa. 

– Siksi tarvitaankin muita ta-
hoja, esimerkiksi seurakuntaa tai 
vapaaehtoisia toimijoita, jotka us-
kaltavat kulkea ihmisen rinnalla 
loppuun asti. 

Jokipii ohjaa Pohjois-Suomen 
syöpäyhdistyksen parantumaton-
ta syöpää sairastavien ryhmää, 
missä käydään läpi vaikeita asioi-
ta ja surraan yhdessä. 

Jokipii on miettinyt paljon su-
rua, sen kohtaamista ja käsittelyä 
suomalaisessa kulttuurissa. 

– Suomalaiselle kulttuurille on 
tyypillistä vaikeneminen ja tun-
teiden tukahduttaminen. Taus-
talla lienee ajatus, että kun asi-
oista ei puhuta, ne katoavat itses-
tään. 

Muhoksella suru ja toivo 
saavat sanat ja sävelet

– Näinhän ei tietenkään ole, 
vaan kaikki mikä työnnetään syr-
jään jää ihmisen sisimpään. Asiat 
saattavat purkautua vasta vuosi-
en kuluttua. 

Jokipii on myös huomannut, 
että jopa asianosaiset itse pake-
nevat omaa tilannettaan. 

– He torjuvat tai kieltävät tyys-
tin surun ja ihmettelevät miksi on 
niin paha olo. 

Suru sekoitetaan  
masennukseen
Suomalaisessa yhteiskunnassa ei 
puhuta surusta juuri missään. Su-
run sijaan puhutaan masennuk-
sesta, jota sanotaan uudeksi kan-
sansairaudeksi. 

Jokipiin mielestä ihmiset itse 
eikä varsinkaan terveydenhuol-
tojärjestelmä osaa tunnistaa su-
rua, vaan normaalit tunnereak-
tiot patologisoidaan, ihmiselle 
annetaan masennusdiagnoosi ja 
hoidoksi määrätään lääkkeitä. 

– Olisikin erittäin tärkeää osa-
ta erottaa terve ja luonnollinen 
suru kliinisestä masennuksesta. 

Suruun liittyy läheisesti luo-
puminen, ja surun avulla ihmi-
nen pystyy työstämään menetys-
tään, olipa se millainen tahansa. 

Surutyö on tärkeä ja eheyttä-
vä prosessi, joka vie ihmistä pik-
kuhiljaa eteenpäin. Vaikeissakin 
tilanteissa toivon näkökulma on 
tärkeä.

Jokipii on Muhokselta kotoi-
sin oleva psykologi, joka on pa-
lannut kotiseudulle liki 30 vuo-
den jälkeen. 

Hän harrastaa kirjoittamista ja 
on julkaissut useita runokokoel-
mia. Tälläkin hetkellä hänellä on 
tekeillä kaksi uutta kokoelmaa, 
joista toisen teemana on nimen-
omaan suru. Jokipii haluaa antaa 
sanat vaikeilla asioille runojensa 
välityksellä.

”Surulla on siivet” -tilaisuus  
su 16.3. kello 14 Muhoksen 
seurakuntatalolla. Ohjelma 10 
euroa sisältäen kahvitarjoilun. 

Pe k ka H o man e n

Psykologi-runoilija Teija Anneli Jokipii ja laulaja Kari J. Hartikainen esiintyvät usein 
yhdessä. Muhoksella he siivittävät ajatuksia surusta ja toivosta. 
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Suomalaiselle 
kulttuurille 
on tyypillistä 
vaikeneminen.

unelmien 
alkulähteillä
Hannu Väisänen istui 
pojanviikarina oulun 
tuomiokirkon penkissä 
ja päätti isona näyttää, 
miten kirkot koristellaan.

Pieni poika kuunteli 50-lu-
vulla Oulun tuomiokirkon 
penkissä papin saarnaa-
mista. Samalla hän tutkai-

li paikaltaan alttaritaulua ja miet-
ti, kuinka painava sen täytyi ol-
la ja millaisella naulalla se pysyi 
seinällä. 

Pitkän saarnan aikana lapsen 
silmät kaipasivat muutakin kat-
seltavaa, mutta sitä ei juuri ollut. 
Seiniä peitti harmaa betonimaa-
li eikä koristuksista ollut tietoa-
kaan.

– Silloin ajattelin, että kun mi-
nusta tulee taiteilija, niin näytän, 
miten kirkko koristellaan, kertoo 
Hannu Väisänen, kansainvälistä 
mainetta niittänyt kuvataiteilija 
ja palkittu kirjailija.

Nyt Väisänen istuu tuomio-
kirkon kryptassa kahvilapöydäs-
sä. Vastapäisellä seinällä komei-
lee miehen tekemä alttaritaulu ni-
meltään Se mikä uudistaa vuodel-
ta 1998.

62 vuoden 
ikään ehdit-
tyään Väisä-
nen on pääs-
syt toteutta-
maan pikku-
pojan haavei-
taan moneen 
kertaan. 

Hänen käsialaansa ovat kryp-
tan teoksen lisäksi esimerkiksi Py-
hän Tuomaan kirkon seinämaala-
ukset ja Kontulan kirkon alttari-
taulu Helsingissä.

lentämistä  
oulun ja ranskan välillä
Tällä kertaa Väisästä eivät ole 
tuoneet entiseen kotikaupunkiin 
maalaustyöt, vaan teatteri. 

Finlandia-palkittuun romaa-
niin Toiset kengät ja muihin Väi-
säsen omaelämäkerrallisiin teok-
siin pohjautuvaa näytelmää esi-
tetään Oulun kaupunginteatte-
rin suurella näyttämöllä. 

Kirjailija on itse lavastanut 
näytelmän. Lisäksi Väisäsen vi-
deoita ja valokuvia Oulusta pro-
jisoidaan näytelmän aikana la-
valle.

– Olo tuntuu etuoikeutetulta. 
Kaikki kirjailijat eivät pääse it-
se lavastamaan kirjastaan tehtyä 
näytelmää, Väisänen sanoo.

Pelkkää ruusuilla tanssimista 
ei näytelmän harjoittelu ole suin-
kaan ollut. 

Väisänen on asunut jo yli 20 
vuotta Ranskassa, joten Oulussa 
harjoiteltava näytelmä on tiennyt 
taiteilijalle lukuisia lentokonees-

sa ja lähtöselvityksissä vietettyjä 
tunteja.

Marraskuusta lähtien Väisä-
nen on viettänyt aina kaksi viik-
koa Oulussa, kaksi Ranskassa. 

– Oikein rankan harjoituspäi-
vän jälkeen olen saattanut miet-
tiä, että miksi, miksi menin kir-
joittamaan ne kirjat, Väisänen 
naurahtaa.

Harjoitusten minuuttiaikatau-
lu ja oman leiviskän hoitaminen 
eivät juuri ole mahdollistaneet 
tunteilua oman kirjan heräämi-
sestä eloon näyttämöllä. 

Puvustamon ja lavastamon ja 
äänisuunnittelijan välillä juos-
tessaan Väisänen on välillä jopa 
unohtanut, että näytelmää teh-
dään hänen kirjastaan.

 – Aion lentää vielä myöhem-
min keväällä Ouluun katsomaan 
esityksen. Vasta sitten luultavasti 
käsitän, mitä se on, kun omasta 
kirjasta on tehty näytelmä.

”pojan taulut  
takkaan!”
Toiset kengät -näytelmässä vii-
tataan muun muassa useisiin 
50–60-luvun Oulun hengellisiin 
yhteisöihin. 

Kohtaukset 
ammentavat 
materiaalinsa 
Väisäsen omis-
ta lapsuuden ja 
nuoruuden ko-
kemuksista.

– Isäni oli 
monta kertaa 
naimisissa ja 

meillä vaihdettiin kirkkokuntaa 
aina äitipuolen mukaan. Kaik-
ki mahdolliset hengelliset liik-
keet kävivät kotonamme, Väisä-
nen kertoo.

Mieleen on painunut ja kir-
jaankin tallentunut myös se, 
kuinka seurakuntalehtori ”Hjör-
dis Tykkyä” pyydettiin Väisästen 
kotiin arvioimaan nuoren Han-
nu-pojan taideteoksia. 

– Hän tuomitsi kuvani riettai-
na ja sanoi, että ne pitää heittää 
takkaan.

Kaikki kohtaamiset seurakun-
nan kanssa eivät suinkaan olleet 
yhtä traumaattisia. 

Tuomiokirkon kolkat tulivat 
perheelle tutuiksi, sillä isä toimi 
kirkossa suntion tuuraajana. 

Väisänen itse kuului tuomio-
kirkon poikakuoroon ja lauloi 
kirkon lehterillä kaikki joulut ja 
pääsiäiset. 

Väisäsen upseeri-isä hankki 
lisätienestiä myös kaivertamalla 
hautakiviä.

– Ensimmäinen esteettinen 
elämykseni oli nähdä, kuinka isä 
hakkasi hautakiveen nimiä. Niin 
urhea hän oli, että kaiversi myös 
oman vaimonsa, äitini hautaki-
ven, Väisänen muistelee.

Tahti vain  
kiihtyy
Tämän jutun ilmestyessä Hannu 
Väisänen on jo palannut Rans-
kaan, jossa hän asuu vanhassa 
pappilassa korkean kallion laella. 

Vaikka mies aikoo viettää ran-
kan harjoitusputken jälkeen an-
saittua lepoa, laakereilleen kulttuu-
rin monitaituri ei jää lepäämään.

Edessä oleva vuosi on Väisäsen 
mukaan poikkeuksellisen hurja-

tahtinen, tiedossa on paljon eri-
laisia, haastavia produktioita. 

Kirjallisuuden sarallakaan 
Väisänen ei aio vaieta. Antero-
saaga saa jatkoa vuonna 2016 ja jo 
ensi vuoden keväällä julkaistaan 
romaani nimeltä Piisamiturkki ja 
muita kertomuksia.

Mistä energia? Eikö moneen 
kertaan palkittu ja monella alalla 
tunnustusta saanut mies jo tun-
ne saavuttaneensa kaiken mah-

dollisen?
– Palkinnot eivät riitä, jos on 

tekemisen into, uusien asioiden 
oppimisen into. Minulla on si-
säinen vaatimus, että työmoraa-
lia on kohotettava.

KaTi luoMa
Toiset kengät -näytelmää 

esitetään 1.3. alkaen 
Oulun kaupunginteatterin 

suurella näyttämöllä.

isäni oli monta 
kertaa naimisissa ja 
meillä vaihdettiin 
kirkkokuntaa aina 
äitipuolen mukaan. 

K at i  L u o ma

Tuomiokirkon kolkat tulivat Hannu Väisäselle lapsuudessa tutuiksi, sillä hänen isänsä toimi kirkossa suntion tuuraajana. 
Väisänen itse kuului tuomiokirkon poikakuoroon ja lauloi kirkon lehterillä joka joulu ja pääsiäinen. 

Hannu 
Väisänen
•	 Syntynyt	Oulussa	vuonna	

1951, asunut Ranskassa vuo-

desta 1989 lähtien.

•	 Kuvataiteilija	ja	kirjailija,	

toiminut myös graafikkona ja 

lavastajana sekä esiintynyt 

erilaisissa performansseissa. 

•	 Kirjoittanut	neljän	romaa-

nin lisäksi mm. runokokoel-

man sekä lukuisia esseitä ja 

kolumneja.

•	 Voitti	kirjallisuuden	Finlan-

dia-palkinnon vuonna 2007 

romaanillaan Toiset kengät. 

Sai samana vuonna myös 

Taiteen valtionpalkinnon.

•	 Useita	julkisia	teoksia,	

Oulussa	muun	muassa	Pyhän	

Tuomaan	kirkossa	ja	Oulun	

tuomiokirkon kryptassa.



8    Nro 9     6.–13.3.2014

Luostareiden ikiaikaista rauhaa, vanhoja viinitiloja 
upeissa maisemissa ja Toscanan taivaallisia herkkuja. 
Harrasta viiniä -matkalla asumme dominikaani-
sisarten hoivissa ja tutustumme viinien ja 
luostareiden historiaan kaikilla aisteillamme. 
Asiantuntijaoppaana pastori ja tietokirjailija 
Jaakko Heinimäki ja matkanjohtajana Askel-lehden 
päätoimittaja Pirjo Wesaniemi.
Matkaohjelma:
1. päivä: Saapuminen Firenzeen, kuljetus Sienaan. 
Majoittuminen Alma Domukseen. Jaakko Heinimäen 
ensimmäinen luento: Luostarit ja viinit. Illallinen. 
2. päivä: Monte Oliveto, luostari ja viinitila 
Aamiaisen jälkeen lähtö bussilla benediktiiniläis-
järjestö Monte Oliveto Maggioren luostariin, 
paluu takaisin Sienaan klo 13.00 mennessä. 
Jaakko Heinimäen toinen luento: Toscanan viinit.
3. päivä: San Gimignano ja Il Paradison viinitila
Aamiaisen jälkeen lähtö bussilla San Gimignanoon, 
jossa vieraillaan Il Paradison viinitilalla, 
jonka jälkeen vapaa-aikaa.
4. päivä: Vapaapäivä Sienassa
Aamiainen. Klo 18.00 – 19.00 Jaakko Heinimäen kolmas luento: 
Pyhä Katariina Sienalainen.
5. päivä: Gaiole in Chiantin viinitilat
Aamiaisen jälkeen lähtö Gaiole in Chiantiin, jossa vieraillaan kahdella 
viinitilalla. Iltapäivällä vieraillaan Stignanon viinitilalla (San Vincento), 
jonka jälkeen paluu Sienaan.Läksiäisillallinen.
6. päivä: Aamiainen. Vapaa-aikaa ennen kuljetusta iltapäivällä 
Firenzen lentokentälle.
Hinta: 1484 €
Hintaan sisältyy: • Lufthansan lennot turistiluokassa 
• majoitus 2hh • ohjelma ja viinitilakäynnit • ohjelman mukaiset ateriat 
(5 x aamiainen, 2 x illallinen) • oppaan palvelut matkan ajan 
• Jaakko Heinimäen kirja: Harrasta viiniä.
Hotelli: Alma Domus, Siena.
Vaatimaton Dominikaaninunnien ylläpitämä majatalo, joka sijaitsee 
lähellä Pyhän Katariina Sienalaisen kirkkoa. 
Yksinkertaisesti sisustetut huoneet.
Pyydä tarkempi matkaohjelma matkatoimistolta.
Lisätiedot ja varaukset:
Lomalinja, p. 010 289 8100, p. 010 289 8101 (ryhmät)

Kotimaan matkaklubi

upeissa maisemissa ja Toscanan taivaallisia herkkuja. 

       

Askel-lehden
30-vuotis

juhlamatka

Jaakko Heinimäki

Pirjo WesaniemiPirjo Wesaniemi

Toscanassa 24.–29.4.2014
Harrasta viiniä

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

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

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

Hautauspalveluja

"iltarukousten 
perinne ei saa 

katketa" 

Facebook-ryhmässä jo yli 500 jäsentä

iltarukous on 
suomalaisille 
kuin sauna.

Satu Kreivi-Palosaari
oululainen pastori 

Iltarukous-ryhmän perustaja

Olipa kerran kaksi äitiä. 
He olivat molemmat 
myös pappeja ja mietti-
vät jo siksi, miten voisi-

vat tukea kotien kristillistä kas-
vatusta. 

– Meillä on tähän tällainen 
vanhemman näkökulma. Aloim-
me pohtia, siirtyykö hieno iltaru-
kousperinne perheissä ja voiko si-
tä opettaa. Ja sitten, kuinkas olla-
kaan, Facebook! Satu Kreivi-Pa-
losaari kuvailee nauraen.

Iltarukous-niminen ryhmä 
perustettiin Facebookiin "melko 
spontaanisti", mutta se keräsi jo 
muutamassa päivässä 500 jäsentä.

– Hämmästyttävää, miten pal-
jon tarinoita on tullut. On jaettu 
perinteitä, hassuja väärinkäsityk-
siä ja kokemuksia niin kehollisis-
ta rukouksista kuin vaikkapa kä-
sitöistä rukouksena, kertoo ryh-
män toinen perustaja, kirkkoher-
ra Satu Saarinen. 

Perheiden tavoittamiseen Fa-
cebook on otollinen ympäristö, 
sillä suurimmalle osalle pienten 

lasten vanhemmista se on osa jo-
kapäiväistä arkea.

Ryhmässä kerrotaan omia ja 
lasten kanssa koettuja iltaru-
kouskokemuksia. Moni on jaka-
nut oman iltarukouksensa ja tari-
nan, kuinka on sen oppinut.

– Kyse on perinteen siirrosta. 
Kotien kristillinen kasvatus ohe-
nee, mutta iltarukous pysyy ja si-
tä kohti jopa kurkotellaan, Saari-
nen toteaa.

ryhmässä jaetaan  
kokemuksia, ei oppia
Yksi ensimmäisistä ryhmään tul-
leista viesteistä oli 1-vuotiaan lap-

sen äidin pyyntö vinkeistä, kuin-
ka aloittaa iltarukouksen opetta-
minen. Hän sai heti useita neuvo-
ja, mutta ei Saduilta.

– Ryhmä ei ole sitä varten, et-
tä me opettaisimme, vaan kaik-
ki voivat tasa-arvoisesti osallistua 
keskusteluun omilla kokemuksil-
laan, he painottavat.

Uskonto on suomalaisille pe-
rinteisesti yksityisasia. Siksi mo-
lemmat ovat innoissaan siitä, 
kuinka ihmiset ovat jakaneet hy-
vin intiimejä asioita ryhmässä. 

– Ryhmässä voi jakaa koke-
muksia turvallisesti, Kreivi-Pa-
losaari pohtii.

Jaettuja kokemuksia lukies-
sa huomaa, että perheissä iltaru-
koushetket ovat tärkeitä niin van-
hemmille kuin lapsille. Moni isä 
ja äiti käy lapsen kanssa iltaruko-
uksen avulla läpi päivän tapahtu-
mia keskustellen. 

Mietitään, mikä on ollut  ikä-
vää, mikä mukavaa, mikä on huo-
lettanut. Lopuksi käydään läpi 
asiat, jotka ovat tehneet kiitolli-
seksi. 

– Siitä tulee rituaali, joka luo 
turvallisuutta. Sekin on jo ru-
kous, että jätetään päivän huolet 
pois, Taivaan Isän haltuun, Saari-
nen muistuttaa.

Kehtokokemusta 
voi hakea aikuisenakin
Iltarukoukset ovat monelle ihana 
lapsuusmuisto. 

– On tutkittu, että rukoile-
misesta syntyy kehtokokemus, 
se tuo tunteen siitä, kuin joku 
tuudittelisi uneen, Satu Saari-
nen kertoo.

Ryhmän suosio on tuonut 
esiin sen, että iltarukoustradi-
tio voi hyvin. Ihmiset etsivät 
hiljaisuutta, keinoja rauhoittua 
ja rentoutua. 

– Vaikka erkaantuisi seura-
kunnan toiminnoista, ihminen ei 
eroa hengellisyydestä. Tämä nä-
kyy myös toimintatilastoissa, Sa-
tu Saarinen lisää.

Pastorit toteavat, ettei kenen-
kään tule potea huonoa omaa-
tuntoa, jos ei ole opettanut omil-
le lapsilleen iltarukouksia. 

Koskaan ei ole myöskään liian 
myöhäistä opetella. 

– Liikuttavaa on se, että samat 
rukoukset ovat tärkeitä niin mo-
nelle. Iltarukous on suomalaisille 
kuin sauna, Kreivi-Palosaari ku-
vailee.

elSi Salovaara

E l s i  S a l ovaa ra

Iltarukous-ryhmän perustajat Satu Kreivi-Palosaari ja Satu Saarinen ovat molemmat 
pappeja ja äitejä. He toivovat ryhmän innostavat kaiken ikäisiä rukoilemaan.
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Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

KUULUTUS

Oulunsalon seurakunnassa toimitetaan 25.5.2014 kirkkoher-
ranvaali.
 
Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena 
nähtävänä 1.4.2014 kello 9–13 ja 2.4.2014 kello 15–19 Oulun-
salon seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Vattukuja 2.

Äänioikeutetuksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeis-
tään vaalipäivänä 25.5.2014 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jot-
ka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeis-
tään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 
16.3.2014.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä 
vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seura-
kunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, et-
tä äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myön-
netty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä 
oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti 
jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta 
vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida 
perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 
päivää ennen vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 
4.4.2014 ennen kello 16 Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran-
virastoon, osoite Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään mahdollisia oikaisu-
vaatimuksia 16.4. kello 17 pidettävässä kokouksessa.

Oulussa 26.2.2014

Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Mirja Vahera

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r ia  Man e l i u s

Rakkaimpia il tarukouksia 
Päivä sammuu iltaan, yöhön.
Hiljennymme viime työhön.
Nöyrä pyyntö Luojallemme: 
Tule, Isä, turvaksemme.
Enkeltesi suojan saamme. 
Nimessäsi, Jeesus, aamen.

***
Sylihisi Jeesus rakas nukkua 
mun taasen suo.
Enkelisi kaitsijaksi käske 
vuoteheni luo.
Ota hellään huomahasi 
vanhempani rakkahat, 
koti kallis, siskot, veikot, 
jotka kanssain kasvavat.
Suo mun päivän puuhissani 
sinun kanssas kulkea.
Sua muistain iltasella silmät 
kiinni sulkea, aamen.

***
Tule, Jeesus, lapses luo,
armos, siunaukses suo,
tue pientä, horjuvaa,
johda tietä oikeaa.
Isän, Pojan, Pyhän Hengen,
kunnia ja kiitos! Aamen.

Minä lapsi pienoinen, 
illan tullen rukoilen, 
pienet kädet yhteen liitän, 
Taivaan isää aina kiitän, 
aamen.

***
Pienen pieni enkeli,
Taivahalla lenteli,
Kaikki lapset siunasi,
Hyvään uneen toivotti,
aamen.

***
Rakas Jeesus siunaa meitä
anna meille enkeleitä
siivilläsi meidät peitä,
meitä älä koskaan heitä, aamen.

***
Kotieläimet läävässä makaa
nuo lempeät, kiltit niin.
Isä Jumala tähtien takaa
näet niidenkin vuoteisiin.
Uni rauhaisa kaikille anna,
koko maailman kansoja siunaa,
aamen.

Lämpimän täkkini sisälle hiivin. 
Enkeli peittelee valkoisin siivin. 
Ristin käteni, silmäni suljen, 
kuluneen päivän muistoissa 
kuljen. 
Taivaan Isälle kiitoksen kannan. 
Anteeksi pyydän, anteeksi annan. 
Pehmeään tyynyyn painan pään, 
enkelin hoitoon yöksi jään.

*** 
Levolle lasken Luojani,
armias ole suojani,
jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi, aamen.

***
Kädet pienet ristiin liitän,
Isää taivaallista kiitän.
Kiitos sulle suuri Luoja,
sä olet kaikkien pienten suoja.
Suo myös rauha vanhemmille
ynnä pikkulapsille, aamen.

Rukoukset on poimittu  
Facebookin Iltarukous-ryhmästä
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radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz,
www.radiodei.fi
Su 9.3. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Kirsi Isola 
Oulujoen seurakunnasta. Aihee-
na on Jeesus, kiusausten voittaja.  
Su 9.3. aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Kiimingin kirkos-
ta. Virret: 182, 304: 1-3, 397, 232 
ja 329: säkeistöt 1 ja 5.
Synnintunnustuksena luetaan 
virsikirjasta teksti 707 ja kiitos-
rukouksena teksti 716. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa pastori Maija Kont-
tinen kertoo Raamatun naisista. 
Hän luennoi aiheesta Karjasillan 
kirkossa 12.3.
Ma 10.3. klo 18–18.30 Rukousra-
diossa kuullaan uusintana sairaa-

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

www.oulunseurakunnat.fi/radio 
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

lapastori Hannele Lusikan haas-
tattelu. Alueellinen lähetys.
Valtakunnallinen luterilais-
ten seurakuntien Toivon päivä  
ma–pe klo 15–17.
Ke 12.3. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa pastori Mai-

ja Konttinen 
kertoo Raa-
matun nai-
sista. Hän lu-
ennoi aihees-
ta Karjasil-
lan kirkossa 
samana päi-
vänä 12.3.

radio pooki 88,0 Mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 Mhz,
www.radiopooki.fi
Su 9.3. klo 9.45 Laskiaissunnun-
tain radiopyhäkoulun pitää lap-

sityönohjaaja Marjaana Lassi 
Karjasillan seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Patti-
joen kirkosta.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 9.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
Klo 17 Keskustelusarja, onko 
järkeä uskoa? Kysymysten ilta 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Mahdollisuus kysyä ja keskus-
tella kirkosta, seurakunnasta ja 
Raamatusta.  
 
radio Yle 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 9.3. klo 10 juhlajumalanpal-
velus Helsingin Tuomiokirkos-
ta klo 10.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi Timoteuksen jumalan-

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 11.3. klo 18.30 Utajärven seurakunta-
talolla, ti 11.3. klo 19.00 Elsa ja Reino Juntusella, Rantakuja 2, Rantsila, 
to 13.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo Mattilalla, Teerisalontie 7, 
Mattilanperä, Raahe, pe 14.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, 
Taipaleenharju, Pudasjärvi
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 13.3. klo 19.00 Rosaliina ja Jouni Tolva-
sella, Yliopistokatu 32 C 323, Linnanmaa, Oulu
Valtakunnalliset Talviveisuut: Mieslahden Opistolla Paltamossa 15-16. 
maaliskuuta. Tied. ja ilm. opiston toimistoon 020 7856830 
toimisto@kainuunopisto.fi
Matka Unkariin: HY järjestää matkan Unkariin 1-8. elokuuta, Siofok ja 
Budapest. Tied. ja ilm. Matti Nuorala 040 779 6871 matti.nuorala@h-y.fi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 9.3. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
To 13.3. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Seurat su 9.3. klo 14.  
Mikko Nuutinen, Jussi Lahtinen.
3K. ma 10.3. klo 18.30. Musailta, 
S. Kalliopuska , H. Mikkonen.
Action & Bible ti 11.3. klo 18, 
12-14 v. pojille.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 7.3. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 9.3. klo 11  
Jumalanpalvelus, Juha Hilli, Hannu Orava, Seura-
kuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. 
Su 9.3. klo 17 Church@78, International Service. 
Uusikatu 78. Ke 12.3. klo 19 Lähetysilta, Keith ja 
Maureen Holloway, Harri Hakola. To 13.3. klo 12 

Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 6.3. klo 19 Rukousilta, Sreet-tiimi. Pe 7.3. klo 18 Ei Varkki-iltaa. Su 9.3. 
klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Tuovi Piippo, Henri Tuhkala, 
aihe: Opi, elä ja unelmoi. Klo 17 Iltajumis & iltapyhis, Henri Tuhkala, aihe: 
Opi, elä ja unelmoi. Ti 11.3. klo 18 ALFA-kurssi alkaa, ilmoittaudu alfaoulu@
gmail.com. Ke 12.3. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Missionuorten tiimi 
Rovaniemeltä. Tervetuloa!

To 6.3. Toivelaulujen ilta klo 17.00.
Su 9.3. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 

Vieraana: Mich ja Marja Peedo Indonesiasta.
Ma10.3. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.

OLET AINA TERVETULLUT TILAISUUKSIIN !!

La 8.3. klo 15.00 ALFA- Kurssi
Su 9.3. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS

Ma 10.3. klo 12.00 RUKOUSHETKI 
Pällissä

Ke 12.3 klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Tervetuloa 

KULTTUURIHAIPAKKAAN 

tiistaina 11. maaliskuuta klo 12-16 

Kaikille avoin ja maksuton yleisötilaisuus. 

Oulun Kaupunginkirjaston Pakkalansalissa,  
Kaarlenväylä 3  
Ohjelmassa mm. musiikkia, runoja, luentoja. 

Kahvitarjoilu!  Lisätietoa: www.osmy.fi 

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Millä arvoilla eurovaaliehdok-
kaat edustaisivat Suomea Eu-
roopassa? Mitä suomalaispuolu-
eet ajavat unionissa? Eduskunta-
puolueiden vaaliohjelmat ja arvot 
puntaroidaan Radio Dein kevään 
eurovaalitenteissä.

Radio Dei on valinnut tenttei-
hinsä puolueiden edustajat istuvi-
en europarlamentaarikkojen jou-
kosta. Vaalitenteissä puoluettaan 
edustavat mepit Petri Sarvamaa 
kokoomuksesta, Anneli Jäätteen-
mäki keskustasta, Liisa Jaakon-
saari Sdp:stä, Sampo Terho pe-
russuomalaisista, Tarja Cron-

Eurovaaliehdokkaat Dein tentissä
berg vihreistä, Nils Thorvalds 
Rkp:stä ja Sari Essayah kristil-
lisdemokraateista. 

Vaalitenttisarjan avaa Li An-
dersson Vasemmistoliitosta, jol-
la ei ole tällä hetkellä edustajaa 
europarlamentissa.

Vaalitentit kuullaan torstai-
aamuisin yhdeksän sähkeuutis-
ten jälkeen 13. maaliskuuta alka-
en. Tenteistä kuullaan lisäksi ilta-
päivä- ja yöuusinnat. Haastattelut 
ovat kuunneltavissa Radio Dein 
Parempi Huomen -aamulähetyk-
sen arkistossa osoitteessa www.
radiodei.fi. 

Vaalitenttisarjan lisäksi Radio 
Dei lähettää yhteistyössä Kirkon 
tiedotuskeskuksen kanssa toteu-
tettavan EU-arvoillan Helsingin 
tuomiokirkon kryptasta maanan-
taina 28.4. kello 18 alkaen. Suo-
rassa puolitoistatuntisessa panee-
likeskustelussa eurovaaliehdok-
kaat avaavat omia ja puolueiden-
sa arvoja.

Radio Dei on Suomen ainoa 
kristillinen radioasema ja tun-
netuin kristillinen media. Kana-
vaa kuuntelee Kansallisen radio-
tutkimuksen mukaan viikoittain  
200 000 suomalaista.

Maija Konttinen

Ekumeenista Maailman rukous-
päivää eli Naisten kansainvälis-
tä rukouspäivää vietetään vuo-
sittain maaliskuun ensimmäise-
nä perjantaina. Tänä vuonna 7.3. 
teemana on Virtoja autiomaassa. 

Maailman rukouspäivän ai-
neiston ovat laatineet Egyptin 
naiset ja aiheena on Sykarin kai-
von naisen kohtaaminen Jeesuk-
sen kanssa. 

Maailman rukouspäivä pai-
nottaa naisten yhteistä vastuuta ja 
rukousyhteyden voimaa. Rukoi-
lemme eri maiden naisten esittä-
mien rukousaiheiden puolesta ja 
tuemme taloudellisesti niitä, jot-
ka tarvitsevat tukeamme. 

Suomessa järjestettävien ti-
laisuuksien rahankeräyskohtee-
na on tänä vuonna katolisen kir-
kon avustusjärjestö Suomen Cari-

tas ry:n tukema naisten turvakoti 
Ariadna perheväkivallan uhreille 
Moldovassa.

Maailman rukouspäivä sai al-
kunsa Amerikassa 1800-luvun lo-
pulla. Nykyisin sitä vietetään 170 
eri maassa. Suomeen Maailman 
rukouspäivän vietto vakiintui 
1960-luvulla ja sen viettoa koor-
dinoi NNKY.

Perjantaina 7.3. vietetään 
maailman rukouspäivää

K ir ko n ku va p a n k k i
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Ps. 91: 15
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.

1. Moos. 4: 3-10
Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, 
ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden 
rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen 
uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen 
hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja 
hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta: 
”Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? 
Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta 
jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se 
haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa.”
    Kain sanoi veljelleen Abelille: ”Lähde mukaani.” 
Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, 
Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi 
hänet. Silloin Herra kysyi Kainilta: ”Missä on 
veljesi Abel?” Kain vastasi: ”En tiedä. Olenko 
minä veljeni vartija?” Herra sanoi: ”Mitä oletkaan 
tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa 
minulle maasta?”

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!”

Kiusauksia
Kiellettyä omenaa ei saanut syödä, silti Eeva söi ja Aatami. Olemme saaneet osamme 
tuosta onnettomasta tapahtumasta. 

Kerran minäkin söin kiellettyä. Lapsena katselin karkkihyllyjä. Niitä oli hyvä katsella, 
toisaalta todella paha. Kiusaus eli jo silloin niin voimakkaana, että saattoi laittaa kark-
kia taskuun maksamatta niitä. Vaikka kaupassa ei kiusaaja saanut lopulta voittoa, niin 
kotona äidin piilottamat suklaakeksit olivat puolestaan vastustamaton löytö.  

Kiusaaja tekee työtään lapsuudesta aina viimeiseen päivään saakka. Nuoruudessa ja 
aikuisena ovat puolestaan omat kiusauksensa. Kiusausten kenttä on valtava ja loputon. 
Esimerkiksi maailman rakastaminen on ollut kaikkina aikoina erityisen suuri kiusaus. 

Johannes kirjoittaa kirjeessään: ”Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maail-
massa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa.” (1.Joh.2:15)

Kiusaajan työ tuntuu tehokkaalta ja toimivalta. Paratiisissahan käärme asetti Juma-
lan toimintaohjeen ja käskyn kyseenalaiseksi. Käärme sai taivuteltua ja ohjailtua näke-
mään pahan ja kielletyn myönteisessä valossa. 

Kiusauksia on todella monenlaisia. Pahinta tietysti on, että niitä ei itse tunne eikä tun-
nista. Raamattu antaa pysäyttävän varoituksen siitä, kuinka Paholainen tekee työtään 
kiusauksien kautta. Pietari kirjoittaa: ”Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä 
kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä.” (1.Piet.5:8). 

Ainoa oikea esimerkki meille kiusausten voittamiseen on vain kiusausten voittaja, 
Jeesus.  Hänen virheettömät askeleensa kulkivat Golgatan ristille. Naulojen lävistämät 
kädet ja jalat huutavat meille sovintoveren kautta vapautusta ja pelastusta. 

Jumalan anteeksianto tulee eläväksi Pyhän Hengen voimasta, synninpäästön ilosano-
man kautta, mikä vakuuttaa meille: ”Syntisi ovat sinulle anteeksiannettu.” 

juKKa joeNSuu, 
vs. kappalainen 

Oulunsalon seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 9.3.2014

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
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Strategia-sanalle 
heitettiin hyvästit
Evankelisluterilainen kirkko 

on tämän talven aikana te-
roittanut kynänsä ja suun-
nannut katseensa tulevai-

suuteen. 
Viime vuoden puolella perus-

tettiin strategiatyöryhmä, jonka 
tehtävä on ollut panna paperil-
le kirkon lähitulevaisuus eli toi-
sin sanoen kirkon suunta vuoteen 
2020 asti. Vastaava ”strategiapäivi-
tys” tehdään noin viiden vuoden 
välein. 

Yhdestätoista jäsenestä koostu-
va työryhmä ei ole päässyt keksi-
mään kirkolle suuntaviivoja omas-
ta päästään. 

Ennen luonnoksen hahmot-
telemista muun muassa tutkail-
tiin kirkon nelivuotiskertomusta 
ja kuultiin asiantuntijoita kaikilta 
kirkon osa-alueilta.

Marraskuussa valmiiksi saatua 
ensimmäistä luonnosta on voinut 
kommentoida kuka tahansa muun 
muassa osallistumalla keskuste-
luun Kotimaa24-sivustolla.

– Seurakuntalaiset ovat olleet 
positiivisella mielellä siitä, että 
keskustelu on avattu heille, kertoo 
työryhmän sihteeri Timo-Matti 
Haapiainen.

eroon  
työntekijäkeskeisyydestä
Ihmiset ovat antaneet aktiivises-
ti kommentteja esimerkiksi siitä, 
miten asioita luonnoksessa ilmais-
taan.

– Moni kritisoi sanamuotojen 
työntekijäkeskeisyyttä. Luonnos 

on tässä mielessä edistynyt paljon 
alkuperäisestä, palautetta vastaan-
ottanut Haapiainen kertoo.

Hän ilahtui siitä, että kom-
mentteja on innostuttu antamaan.

– Näkee, että käsitys seurakun-
nasta on tietynlaisessa käymisti-
lassa. Se on kehittymässä uuteen 
vaiheeseen varsin työntekijäkes-
keisen näkemyksen jälkeen.

ei käskyjä  
seurakunnille
Uusi luonnos on pitkälti viitisen 
vuotta sitten tehdyn Meidän kirk-
ko -strategian tiivistetty versio. Mi-
tään mullistavia muutoksia kirkko 
ei siis kaavaile.

Sanomaan keskittyminen nos-
tetaan vahvasti kirkon perusteh-
täväksi, mutta tärkeänä nähdään 
myös se, miten kirkko kohtaa ih-
miset.

Tällä kertaa kävi kuitenkin niin, 
että strategiatyöryhmä päätti pa-
lautteen ja keskustelun jälkeen sa-
noa hyvästit koko strategia-sa-
nalle. Nyt luonnos kulkee nimel-

lä Kohtaamisen kirkko – Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon suunta 
vuoteen 2020. 

Kyse ei ole siitä, että strategia 
olisi vain naamioitu lukijaystäväl-
lisemmän nimen alle. Haapiaisen 
mukaan marraskuussa tehty luon-
nos ei oikeastaan olekaan strategia 
samassa mielessä kuin vaikkapa 
yritysten toimintasuunnitelmat. 

– Siinä ei ole selkeitä askelei-
ta tai aikatauluja, siinä ei anneta 
”käskyjä” seurakuntien toteutet-
tavaksi, Haapiainen kuvailee.

Seurakuntien  
väliset erot kasvavat
Osa luonnoksen kommentoijis-
ta jopa ilmaisi toiveensa voimak-
kaammasta strategiasta.

– Jotkut halusivat, että suoraan 
sanottaisiin, miten asiat pitää tehdä 
ja mihin resursseja tulee suunnata.

Haapiaisen mukaan seurakun-
nat ovat nykyään jo kuitenkin 
niin erilaisia keskenään, että hy-
vää ”keskivertostrategiaa” ei oi-
keastaan voida luoda. Jonkin seu-
rakunnan alueella kirkkoonkuu-
lumisprosentti on lähelle sata, 
toisissa vain viitisenkymmentä. 
Myös seurakuntien ikärakenteissa 
ja paikkakuntien arvomaailmois-
sa on eroja.

– Paikallistason tuntemus on 
yhä tärkeämpää ja siksi varsinaiset 
valinnat tapahtuvat seurakunnis-
sa, Haapiainen sanoo.

TeKSTiT:  
KaTi luoMa

Seurakuntalaiset 
ovat olleet 
positiivisella 
mielellä siitä, että 
keskustelu on 
avattu heille.

Timo-Matti Haapiainen
strategiatyöryhmän sihteeri

Kohtaamisen kirkko –  
suunta vuoteen 2020

Nostamme sanoman esiin
•	 	”Jokainen	jumalanpalvelus	on	

vieraanvarainen, saavutettava ja 

sopiva kaikenikäisille.” 

Kohtaaminen koskettaa
•	 ”Olemme	läsnä	siellä,	missä	

ihmiset elävät ja liikkuvat.”

Rakastamme lähimmäistä
•	 ”Seurakunta	yhdistää	avun	

saajat ja tarjoajat.”

Arvostamme jäsenyyttä
•	 ”Ihmisten	elämä,	näkemykset,	

odotukset, tarpeet ja palautteet 

linjaavat seurakunnan toimintaa.”

Luonnos kirkon uudesta suun-

nasta löytyy pääpiirteissään os-

oitteesta http://sakasti.evl.fi/

kohtaamisenkirkko. Ehdotus on 

annettu kirkkohallitukselle, pää-

tökset tehdään loppukeväästä. 

Kysyimme rauhan 
tervehdyksen levikkialueen 
seurakunnilta näkemyksiä 
kirkon tulevaisuudesta. 

1) Miltä näyttää luonnos kirkon 
uudesta suunnasta vuoteen 2020 
– mikä ilahduttaa tai arveluttaa?  
2) Onko jokin paikka, elämän 
osa-alue tai väline missä kirkko ja 
seurakunnat vielä loistavat pois-
saolollaan? Pitääkö kirkon edes 
pyrkiä kaikkialle?
3) Mitä tavoitteita tai suunnitel-
mia omalla seurakunnallasi on 
ihmisten kohtaamiseen? 

TiMo juNTuNeN
Hailuodon kirkkoherra
1) Inhimillisyys ja ihmiskasvoi-
suus korostuvat luonnoksessa. Itse 
korostaisin myös kirkon uskotta-
vuutta ja luotettavuutta. Sanojen ja 
tekojen yhdenmukaisuus on olen-
naista hyvän imagon luomisessa. 
2) Sosiaalisen median aikakaudel-
la on tärkeää, että verkkokeskus-
teluissa on mukana siihen kyvyk-
käitä ja älykkäitä kirkon ihmisiä, 
joilla on sana hallussaan. Kirkko 
toimii jo verkossa, kyllä vain, mut-
ta toiminta haparoi vielä. Esimer-

kiksi Twitterissä on pystyttävä sa-
nomaan 140 merkillä kokonainen 
hyvä sanoma! Jos on tottunut ju-
listamaan päivän evankeliumin 
saarnana, sosiaalinen media haas-
taa toisenlaiseen viestintään.
3) Me kutsumme muusikot kirk-
koon soittamaan, taiteilijat koris-
tamaan kirkkoa, leipurit, raken-
tajat ja käsityöläiset palvelemaan 
omilla taidoillaan. Mutta ei ole 
olennaista, että se tapahtuu vain 
kirkossa. Kaikki hyvä mikä yhtei-
sössämme tapahtuu, myös kirkon 
ovien ulkopuolella, on siunauksek-
si ihmisille ja seurakunnalle. Kir-
kon on taisteltava hyvän puolesta 
myös porttiensa ulkopuolella. 

Teologisten perusteiden pitää 
olla selvät ja kirkkaat, mutta kaik-
kea ruutia ei kannata tuhlata nii-
den jatkuvaan selittämiseen, vaan 
on myös toimittava rohkeasti, in-
tuitiivisesti, luovasti.

jaaKKo KalTaKari 
Haukiputaan kirkkoherra

1) Ilahduttavaa on, että strategi-
assa kirkon tehtävä, arvot ja visio 
on sanoitettu Raamatun sanomas-
ta käsin.
2) Mielestäni kirkko on sopivasti 
esillä ihmisten arjessa ja juhlassa. 

Kirkko kohtaa ihmiset luontevasti 
heidän elämänsä eri vaiheissa.
3) Meillä on monipuolinen toi-
minta, joka ottaa huomioon eri 
ikäryhmät. Luotamme siihen, että 
lähimmäisen rakkauden hengessä 
Jumalan sanaan perustuva toimin-
ta tuottaa hyvää hedelmää. 

juhaNi lavaNKo
Karjasillan kirkkoherra, lääninrovasti
1) Ihmisen kohtaaminen tapahtuu 
kasvotusten. Kohtaamisen kirk-
ko -strategia toimii monipuolise-
na suunnannäyttäjänä seurakun-
ta- ja aluekohtaiselle strategialle.  
2) Kohtaaminen on välittämistä, 
pysähtymistä ja viipymistä. Asi-
aansa uskova kirkko ei häärää tääl-
lä ja tuolla, vaan keskittyy ilosano-
man julistamiseen sanoin ja teoin. 
Luterilaisen itseymmärryksen mu-
kaan kirkko on läsnä siellä missä 
sen jäsenet ovat, työssä ja levossa.
3) Jumalanpalveluksesta hengittä-
vä Karjasillan seurakunta on osa 
kasvavaa maailmanlaajuista Kris-
tuksen kirkkoa. Uskollisuus Lähet-
täjälle työssä ja levossa on Karjasil-
lan seurakunnalle annettu tehtävä. 
Käytännössä uskollisuus on ihmi-
sestä välittämistä kaukaista lähim-
mäistä unohtamatta. 

”Haluaisin kohdata kirkon enemmän julkisuudes-
sa ja arjessa. Kirkon pitäisi uskaltaa olla enem-

män esillä, kun keskustellaan esimerkiksi ihmisoikeuksista tai luon-
non saastumisesta. Mikä on Raamatun sanoma ihmisestä ja luon-
nosta? 
     Kaipaisin kirkolta myös joustavuutta liittyen jumalanpalveluk-
siin tai perhejuhliin. Miksi niissä seurataan vanhoja kaavoja, kun 
ei Raamatussakaan anneta niistä yhtä selkeää ohjetta? Tavalliset 
ihmiset tekevät pitkää päivää töissä, eivätkä jaksa välttämättä läh-
teä sunnuntaina kirkkoon jo kello 10. Tai miksi häissä ei voisi soit-
taa avioparin valitsemaa musiikkia, kunhan se ei ole ristiriidassa 
kirkon sanoman kanssa? Pieniä asioita, joilla kirkko voisi parantaa 
toimintaansa 2000-luvulla...” 

”Muutamat kirkkokahvit vuosittain pitäisi ihan jokaisessa kirkossa 
viettää jumalanpalvelusten ideoinnin ympärillä. Papereita ja ky-
niä pöytiin ja ryhmätöitä pystyyn.  Ei osallisuutta synny, ellei sii-
hen aktiivisesti luoda mahdollisuuksia.”

”Kirkko voisi näkyä enemmän kantasuomalaisten ja maahanmuut-
tajien kohtaamispaikkojen järjestäjänä. Esimerkiksi kielikoulutuk-
seen on vaikea päästä. Siksi kirkko voisi järjestää maahanmuutta-
jien ja suomalaisten pienryhmiä, joissa keskusteltaisiin, opeteltai-
siin ja vahvistettaisiin jo opittua suomen kieltä.
   Ryhmiä voisi olla aivan ummikoista jo vähän kieltä oppineisiin 
asti ja myös ryhmiä, jonne voisi ottaa lapsia mukaan. Useinhan esi-
merkiksi vaihto-oppilaat sanovat, että uuteen kieleen pääsee sisälle 
nopeimmin lasten kautta.”

Lukijoiden kokemuksiamitä 
mieltä?

Kohtaamisen paikkoja. Vasemmalla ylhäällä kuva kummien ja kummilasten yhteisestä illasta Lämsänjärven leirikeskuksessa, vieressä kuva sairaalapastori Hannele Lusikasta toimittamassa hartaushetkeä Oulun kaupunginsairaalassa, oikeanpuolimmaisessa kuvassa 
pastorit Kimmo Kieksi ja Helena Paalanne Qstock-festivaalilla. Vasemmalla alhaalla kirkkoherra Satu Saarinen kättelemässä kirkkoväkeä ja vieressä otos ehtoollisen jaosta. 
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pauli NieMelä
Kiimingin kirkkoherra
Luonnos näyttää ylevältä ja hyväl-
tä! Lopussa ilahdutti lause: "Ta-
voittelemme kestävää taloutta ja 
kevyitä rakenteita". Tämä ei näy-
tä toteutuvan ainakaan seurakun-
tarakenneuudistuksessa.

Myönteistä on suuntautuminen 
ihmisen arkielämään ja todellisuu-
teen. Seurakunta ja kirkko ovat ih-
misiä varten.

Luterilaista kirkkoa on pidet-
ty sanan kirkkona. Luonnoksesta 
jää kaipaamaan selkeää viittausta 
Jumalan sanaan, jonka tulee ohja-
ta kirkon elämää ja toimintaa. Sen 
paikan näyttävät ottavan ihmisten 
näkemykset, odotukset, tarpeet ja 
palautteet, jotka "linjaavat seura-
kunnan toimintaa". 

Tällä en tarkoita, etteikö suun-
nittelussa pidä ottaa palaute huo-
mioon, mutta kaikkea toimintaa 
pitäisi ohjata Jumalan sana. Tämä 
toisi selkeän viestin kirkon arvo-
pohjasta ja perustehtävästä.

MarKKu Tölli
Lumijoen kirkkoherra
1) Strategia on hyvä, jalat ovat 
maassa, vaikka onhan siinä isoja-
kin tavoitteita. 

2) Ei niin, että kirkko toimii siel-
lä, missä palkattu työntekijä tekee 
työtään, vaan kirkko on siellä mis-
sä sen jäsenet ovat, eli maalla, me-
rellä ja ilmassa. Palkatun henki-
löstön vähentyessä kirkon jäsen-
ten työ ja palvelukset tulevat en-
tistä keskeisimmiksi. 
3) Lumijoella ei ole strategioita 
laadittu tai taktikoita hiottu, mut-
ta vapaaehtoisten palvelukset ovat 
pitäneet pientä ja köyhää seura-
kuntaa pystyssä, jatkossa ehkä vie-
lä enemmän. 

MaTTi piKKaraiNeN
Oulun tuomiorovasti

1) Luonnoksessa on hyviä tavoit-
teita, mutta liian yleisinä ne jää-
vät vaille pohjaa. Olennaisempaa 
kuin esimerkiksi tavoittaminen, 
on kohtaamisen merkityssisällön 
ymmärtäminen.
2) Elämässä on useitakin paikkoja, 
joissa emme ole läsnä eikä tarvitse-
kaan. Olennaista ei ole, että kirkko 
on "joka paikassa", vaan että kirk-
ko viestittää olemisellaan ja ole-
muksellaan sanomaansa.
3) Pyrimme siihen, että kasvomme 
ovat tutut seurakuntalaisille. Kirk-
kokahvit, Cafe Krypta, diakonis-
sa kadulla... Kohtaaminen ei ole it-

setarkoitus. Olennaista on se, että 
tarvitessaan ihminen löytää yhtey-
den kirkkoon ja mahdollisesti sen 
työntekijöihin.

Niilo peSoNeN
Tuiran kirkkoherra

1) Tähän en juuri vastaa, koska 
olen itse ollut sitä laatimassa. Mut-
ta voin toki todeta, että pidän eri-
tyisesti tulevaisuuden tavoitteiden 
nimestä: kohtaamisen kirkko. Seu-
rakunnassa ihminen voi kohdata 
toisen ihmisen. Tämän pohjana on 
se, että seurakunta on, jotta ihmi-
nen ja Jumala voivat kohdata.   
2) Seurakunnan työntekijät ja va-
paaehtoiset tekevät jo nyt erin-
omaista työtä. Valtava määrä ih-
misiä kohdataan tilaisuuksissa, ko-
tikäynneillä tai vain kaupan kas-
salla. Ehkä jonkinlaisessa paitsios-
sa on esimerkiksi ihmisten tavoit-
taminen työelämässä.  
3) Seurakunnan ns. kokoava toi-
minta eli se, että kutsumme ihmi-
siä seurakunnan tilaisuuksiin on 
tärkeää. Tulevaisuudessa on vie-
lä tärkeämpää se, että seurakun-
nan työntekijöinä ja vapaaehtoi-
sina menemme entistä useammin 
”kirkon ulkopuolelle”. Tämä tar-
koittaa kolmea asiaa. 

Ensinnäkin ihan konkreettisia 
jalkautumistilanteita toreille, kaup-
pojen oville, työpaikoille jne. Täm-
möinenhän Oulun seurakunnissa 
on edessä toukokuussa ja Tuirassa 
aiomme ottaa siitä kaiken irti. 

Toiseksi se merkitsee verkostoi-
tumista muiden toimijoiden, ku-
ten eri järjestöjen kanssa. 

Kolmanneksi ”kirkon ulkopuo-
lelle” meneminen tarkoittaa voi-
mavarojen sijoittamista myös toi-
mintaan sosiaalisessa mediassa ku-
ten Facebookin tai Virtuaalikirkon 
tapaisissa välineissä. Se on myös 
paikka, jossa kohdataan.

 
TiMo liiKaNeN
Tyrnävän kirkkoherra

1) Minusta on erityisen hyvä, et-
tä kirkon tehtävä on strategialuon-
noksessa sanoitettu yksinkertai-
sesti. Samoin se, että arvot nouse-
vat selkeästi Raamatusta.

Strategioiden sudenkuoppa on 
siinä, että tehdään hienoja teese-
jä ja periaatteita, jotka jäävät ylä-
tasolle, eivätkä jalkaudu käytän-
töön. Niiden työstämiseen kuluu 
usein paljon aikaa ja työpanosta. 

Työn lopputuloksen tulisi nä-
kyä myös käytännössä. On tarpeen 
ottaa huomioon, ettei tulevaisuu-

den suunnittelusta tehdä keinote-
koisesti liian vaikeaa.  

Hiukan arveluttaa toteamus sii-
tä, että ihmisten elämä, näkemyk-
set, odotukset, tarpeet ja palautteet 
linjaavat toimintaa. Käytännön 
toteutuksessa palautetta on syytä 
huomioida, mutta toiminnan pe-
ruslinjauksen täytyy nousta kirkon 
perustehtävästä käsin. 
2) Strategiassa otetaan huomioon 
elämän eri osa-alueet. Meidän tu-
lee keskittyä hoitamaan oma, stra-
tegiasta nouseva tehtävämme hy-
vin ja olemaan läsnä niillä paikoil-
la ja elämän alueilla, missä mah-
dollisuudet ovat luontevia.
3) Seurakunnan toiminnassa on 
luontevia kohtaamispaikkoja. Esi-
merkiksi kerhotoiminta ja kir-
kolliset toimitukset tarjoavat pal-
jon mahdollisuuksia. Kohtaamiset 
siellä, missä ihmiset liikkuvat, ovat 
myös tarpeellista. 

Meillä on tästä hyvä esimerk-
ki, kun vietimme seurakuntam-
me 125-vuotispäivää tarjoten ruo-
kaa seurojentalolla. Paljon väkeä 
oli liikkeellä: monia ainutlaatuisia 
kohtaamisia. Samoin Yhteisvas-
tuukeräyksen merkeissä tarjoutuu 
mahdollisuuksia tavata ihmisiä. 

Kohtaamisen paikkoja. Vasemmalla ylhäällä kuva kummien ja kummilasten yhteisestä illasta Lämsänjärven leirikeskuksessa, vieressä kuva sairaalapastori Hannele Lusikasta toimittamassa hartaushetkeä Oulun kaupunginsairaalassa, oikeanpuolimmaisessa kuvassa 
pastorit Kimmo Kieksi ja Helena Paalanne Qstock-festivaalilla. Vasemmalla alhaalla kirkkoherra Satu Saarinen kättelemässä kirkkoväkeä ja vieressä otos ehtoollisen jaosta. 
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu	17,	90100	Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Seela Helga 
Elviira Jokelainen, Lumi-Hel-
mi Amanda Niemelä, Aada 
Ester	Wilhelmiina	Posio.
Haukipudas: Saga Edith Au-
rora Moilanen, Aatu Veli Ta-
pio	Hannula,	Fiia	Sonja	Kaa-
rina Rojola, Kasper Toivo Ala-
rik Kinnunen, Julius Anton 
Juhani Järvenpää.
Karjasilta: Alpi Eino Juhani 
Aikkila, Eetu Jaakko Juhani 
Arola, Max Julius Gasic, Aino 
Isabel Glad, Vanessa Mila-
ja Elisabeth Grönfors, Veera 
Elisabeth	Heiska,	Arttu	Ola-
vi Jokinen, Elli Sofia Amanda 
Juntunen, Rasmus Eino Au-
kusti Juntunen, Juhana Aa-
ron Mikael Karhumaa, Janika 
Viivi Kaisa Kinnunen, Tuuk-
ka	Matias	Malkki,	Pihla	Mag-
ga	 Maria	 Pelto-Aho,	 Mats	
William	Pääkkö,	Heikki	Ola-
vi Saarela, Melina Lempi Lyy-
dia Väisänen.
Kiiminki: Eemil Hugo Ar-
vid	 Ojala,	 Petja	 Väinö	 Eliel	
Salmela, Hilda Ella Matilda 
Saukko.
Oulujoki: Henna Riia Haata-
ja, Juho Ilmari Hannila, Joo-
na Albert Holmi, Helmi Ii-
na Annina Holopainen, Ro-
ni	 Petteri	 Jokikokko,	 Eeme-
li Juhani Kamppinen, Alex 
Chenan Karppi, Viljami Reijo 
Tapani	Keränen,	Eetu	Oskar	
Koivikko, Kaarlo Hermanni 

Mertaniemi, Eemil Ilari Myl-
lylahti, Niilo Aukusti Tuikka, 
Kaapo Taneli Ylikotila.
Oulunsalo: Lila Elisabet Nie-
mikorpi, Lauri Eero Ilmari 
Ryönänkoski.
Tuira: Armi Eva Inkeri Halo-
nen, Maisa Laura Kristiina 
Jäälinoja,	 Ossi	 Veikko	 Ilma-
ri Kamula, Ninni Lydia Leh-
tola, Veera Inari Niinimaa, 
Jenna	Maria	 Josefiina	Oku-
loff, Lucas Alexius Nikolai 
Pelkonen,	Antti	Ylermi	Perk-
kiö,	Joa	Marius	Pernu,	Eemeli	
Weicheng	Pulkkinen,	 Leino-
nen Vilma Sofia.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho Mati-
as	 Pitkänen	 ja	 Salla	Kerttu-
li	Finnilä.
Haukipudas: Janne Tapani 
Rahja ja Sanna Karoliina Nie-
melä.
Karjasilta: Niklas Lauri Ta-
pani Norrena ja Tiina Hellin 
Tuulia	Pyhäluoto,	Harri	Juha-
ni Kääriäinen ja Minna Mar-
jaana Rintamäki, Tero Mar-
kus Kyllönen ja Mira Tuulia 
Pelo,	 Kasperi	 Topias	Klaavo	
ja Karita Eleonoora Yrjänä.
Oulujoki: Juhani Matias Leh-
tisalo ja Jutta Karoliina Hir-
vikallio.
Oulunsalo: Sauli Jaakko Sa-
muli Korhonen ja Katri Maa-
ria Väyrynen.
Tuira: Klaus Valtteri Aulakos-

ki	ja	Iina	Ulrika	Kivioja,	Har-
ri Tapani Hanhela ja Tiia-Ma-
ri Kinnunen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jenny Maria 
Kemppainen	85,	Otto	Eemel	
Partanen	 84,	 Veikko	 Aarne	
Vuopala 77.
Haukipudas: Inkeri Anna-Lii-
sa Savolainen 84, Maire Kaa-
rina Soronen 82, Marko Ju-
hani Laasonen 39.
Karjasilta: Esko Aulis Anno-
la 76, Annikki Kaarina Hil-
tunen 89, Samuli Juhani Ho-
lappa	83,	Olavi	Einari	Saaren-

heimo 91, Tero Jorma Jalmari 
Sallamo 65.
Kiiminki:	 Toini	Maria	Ukko-
la 94.
Oulujoki: Helga Vendla Ho-
lappa	87,	Ulla	Maritta	Kaari-
na Sutinen 58.
Oulunsalo: Helvi Maria Näy-
hä	93,	Olavi	Einari	Saarenhei-
mo 91, Helena Matilda Hirvo-
nen 81.
Tuira: Martta Kaarina Jänt-
ti 92, Saila Mirjami Laitila 28, 
Eero Juhani Leinonen 77, Ee-
ro	 Juhani	 Lohva	 78,	 Pent-
ti	 Kalervo	 Peltola	 70,	 Kirsti	
Kaarina Sartiola 79.

sunnuntaina 9.3. klo 12 
Pyhän	Andreaan	kirkossa,	Sulkakuja	6

 
Varikolla saarnaa Antti Miettinen 

Nederkalixin seurakunnasta, Ruotsista. 
Mukana on myös hänen vaimonsa Minna. 
Messun toimittaa Kimmo Kieksi yhdessä 

vapaaehtoisten kanssa. 
Musiikista vastaa varikkobändi 

Tuomas Keskitalon johdolla. 
Lapsille on oma pyhäkoulu. 

Messun jälkeen on kirkkokahvit sekä 
kuulumisia Kalixista. 
Tervetuloa Varikolle!

Karjasillan seura-
kunnassa käynnis-
tyy raamattuluen-
tojen sarja 12. maa-

liskuuta. Luennot järjeste-
tään neljänä peräkkäisenä 
keskiviikkona kello 18 Kar-
jasillan kirkossa, osoittees-
sa Nokelantie 39.

Sarjan avausluento käsit-
telee Raamatun naisia. Tar-
kastelussa ovat muun mu-
assa Ruut, Ester, syntiinlan-
keemuskertomuksen Ee-
va, apokryfikirjojen Judit, 
Neitsyt Maria ja apostoli 
Paavalin työtoveri Priscilla.

Luennoitsija, pastori Mai-
ja Konttinen kertoo aiheen 
kiehtoneen häntä pitkään.

Naisilla on ollut Kontti-
sen mukaan Israelin kansan 
historiassa tärkeitä tehtäviä 
kansan pelastajina, suur-
miesten äiteinä sekä Jeesuk-
sen opetuslapsina ja seuraa-
jina. 

Esimerkiksi Priscilla on 
ollut merkittävä teologi 
Paavalin aikana ja hän kuu-
luu ensimmäisiin naispuo-
lisiin lähetystyöntekijöihin.  

– Raamatusta löytyy 
tunteita ja tarinoita, jotka 

ovat tuttuja myös tämän 
päivän naisille. Ne antavat 
voimaa omaan elämään.

Neliosaisen luentosarjan 
seuraava aihe on 19.3. pas-
tori Heikki Karppisen lu-
ento aiheesta Saarnaaja –
masentunut, pessimisti vai 

realisti? Karppinen pohtii 
luennossaan elämän tar-
koitusta Saarnaajan kirjan 
pohjalta. 

Keskiviikkona 26.3. pro-
fessori Martti Nissinen 
saapuu Ouluun luennoi-
maan homoseksuaalisuu-

desta Raamatussa. 
Viimeisen luennon pitää 

Karjasillan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko 2. huhtikuu-
ta, ja sen otsikkona on Kris-
tus Kaikkivaltias Kolossa-
laiskirjeen valossa.

 

Karjasillan kirkolla tutustutaan 
Raamatun rohkeisiin naisiin

Piir r o s :  K i r s i  Pe l l i n e n
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100	Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu	su	9.3.	klo	10,	Oulun	
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Kanttorina Eli-
as	Niemelä	ja	urkurina	Péter	
Marosvári. Kolehti raama-
tunkäännöstyöhön ja luku-
taitotyöhön Etiopiassa Gido-
len alueella. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 9.3. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Elias Niemelä.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
6.3. ja 13.3. klo 13. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Lähetyspiiri to 6.3. klo 14, 
Vanha	pappila.	Matti	Pikka-
rainen.
Raamattupiiri to 6.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Aamupiiri la 8.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto. 
Sunnuntain opetusseurat 
su 9.3. klo 15, Vanha pappi-
la. Minkä ravinnon voimasta 
saan elää ikuisesti?
Elämän Lähteellä – Sanan ja 
rukouksen ilta su 9.3. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 10.3. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti	11.3.	klo	19,	Oulun	
tuomiokirkko. Timo Liika-
nen, Matti Niemelä. 
Raamattupiiri ke 12.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Keskiviikkoseurat ke 12.3. 
klo 18, Vanha pappila. Sti-
ven Naatus.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
12.3.	 klo	19,	Oulun	 tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää	Oulun	NNKY	 ja	 Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 13.3. klo 14, 
Vanha pappila. Hanna-Maija 
Ollanketo.

Musiikki ja kulttuuri
Urkukonsertti pe 14.3. klo 
19,	Oulun	tuomiokirkko.
Hyväntekeväisyyskonsertti 
ma	17.3.	 klo	19,	Oulun	 tuo-
miokirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 11.3. klo 

9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla	 diakoniatyöntekijä	
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 12.3. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

Lapset ja lapsiperheet
Heinätorin perhekerho ti 
11.3. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo.	 Perhekerhoon	
ei ole ilmoittautumista.

Nuoret
Nuorten avarit ke 12.3. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo/ Monitoimisali. Avarioh-
jaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Vartti Risto Kormilaisen runoutta 
Siiven suojissa tiistaina 11.3. klo 12–12.15. 
Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy.

Runokilpailu 
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 
teemasta: ”Hyvä kuolema” 
Kilpailuaika: 2.2.–15.3.2014 

Tuomaristoon	kuuluvat	Marja	Karvosenoja,	Matti	Pik-
karainen, Niilo Rauhala, Hannu Tarvas ja Juha Vähä-
kangas.	Parhaat	runot	palkitaan.	
Lisätietoja teemasta www.yhteisvastuu.fi. 

Runojen on oltava osallistujan itsensä tekemiä ja niihin 
tulee olla täydet tekijänoikeudet. Runot lähetetään 
sähköpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@
evl.fi. 

Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Hyvä kuolema” ja 
oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: runo/runot ni-
mineen, kirjoittajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelin-
numero ja sähköpostiosoite. 

Runojen julkistamistilaisuus su 30.3. kirkkokahvilla 
Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17. 

Lisätietoja antaa:
Heidi Karvonen, p. 040 574 7091
heidi.karvonen@evl.fi.

Urkukonsertti 
perjantaina	14.3.	klo	19	Oulun	tuomiokirkossa.	
Kruunupyyläisen	urkurin	Sven-Olof	Ray:in	urkukon-
sertti tuomiokirkossa. Konsertin ohjelmassa kuullaan 
barokkimusiikin lisäksi laajaa romanttista ohjelmaa. 
Säveltäjinä ovat Boëllman, Reger, Massenet, Widor, 
Sibelius,	Sven-Olof	Ray,	Marcello	Vivaldi	ja	Bach.	
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma maksaa 5 €.

    Keskustelusarja

"Onko 
järkeä 

   uskoa?" 
     

sunnuntaina 9.3. klo 17 
Keskustan 

seurakuntatalossa. 

Kysymysten ilta. 
Illan aikana on 

mahdollisuus kysyä ja 
keskustella kirkosta, 

seurakunnasta 
ja Raamatusta. 
Kahvitarjoilu. 

Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
6.3. ja 13.3. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. Seurakun-
nan ja kaupungin yhteinen 
porinapiiri eläkeläisille. Ju-
tustelua kahvin lomassa. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117.

Muut menot
Silmukka ke 12.3. klo 10, 
Oulun	tuomiokirkon	krypta.	
Keskiviikon käsityö- ja askar-
telupiiri, jossa tehdään mo-
nenlaista myytävää lähetyk-
sen hyväksi. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 13.3. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Elämän Lähteellä – 
Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 9.3. klo 17
Heinätorin seurakuntakodissa, Aleksanterinkatu 71.
Rukouspalvelua, ylistyslauluja sekä puhe.
Kevätkauden seuraavat illat ovat 30.3., 4.5. ja 18.5.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
maanantaina	17.3.	klo	19,	Oulun	tuomiokirkossa.	
Konevitsa	 Kvartetti	 konsertoi	Oulun	 tuomiokirkossa	
maanantaina, 17.3. kello 19 alkaen. Konserttiin on va-
paa pääsy, ohjelma maksaa 10 € ja äänitteiden hinta on 
20 €. Konsertin tuotto Konevitsan luostarille. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 13.3. klo 19 
Oulun	katolisessa	kirkossa,	Liisantie	2.
Toimittaa isä Donbosco Thomas
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

tiistaina 18.3. klo 18 Maikkulan kappelissa

Oys:n	syöpätautien	osaston	erikoislääkäri	
Eeva Rahko alustaa aiheesta

"Arvokas saattohoito". Alustuksen jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja

kysymyksiin. Keskustelua johdattelee 
Leena Vainionpää. Hartaus Esa Nevala.

Lopuksi kahvitarjoilu. Maikkulan 
diakoniaryhmän järjestämät arpajaiset

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Elämä on tutkimisen arvoinen!

Alfa-kurssi on hyvä mahdollisuus kenelle tahansa 
tutustua kristinuskoon rennolla ja mukavalla tavalla. 

Kurssi koostuu kymmenestä mielenkiintoisesta 
kerrasta. Lue lisää www.elossa.fi.

KEVÄÄN UUDET  
ALFA-KURSSIT ALKAVAT

Perinteinen Alfa-kurssi  
keskiviikkona 26.3. klo 18 

Kaukovainion kappeli (Hiirikaukantie 6) 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Ari Kauppila, 040 481 8888  

tai ari.kauppila@oulunseutu.info

Fitness Alfa
Alkaa huhtikuussa. Kokoontumiset tiistaisin ja  

lauantaisin. Tarkemmat päivät vahvistuvat pian!  
Seuraa ilmoittelua. Lisätietoa:  

Kimmo Kieksi, 050 3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi
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Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 9.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Arto 
Nevala, kanttorina Laura Räi-
hä. Konfirmoitavana hiihto-
loman leiririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 16 Kellon srk-kodilla. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
kanttorina Laura Räihä. Kirk-
kokahvit. 

Hartauselämä
Rukouspiiri to 6.3. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa ja to 13.3. klo 18 srk-
keskuksen kappelissa.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 13.3. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki Kellon srk-kodil-
la pe 14.3., 11.4., 9.5. ja 30.5. 
sekä Martinniemen srk-ko-
dilla pe 28.3., 25.4. ja 23.5. 
Maksuton lapsiparkki on 
avoinna klo 9–12 välisenä ai-
kana ja se on tarkoitettu kai-
kille haukiputaalaisille lapsi-
perheille. Lapsiparkkiin pitää 
ilmoittautua edelliseen kes-
kiviikkoon mennessä, p. 045 
6577 426. 
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 12.3. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ilta-
perhekerho on lasten ja ai-
kuisten yhteinen kerho, jos-
sa lauletaan, leikitään, as-
karrellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään.	 Perhekerhoon	

ei ole ilmoittautumista vaan 
sinne voi tulla silloin kun it-
selle sopii.
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30.	Perhekerhot	ja	perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.

Nuoret
RaJu-ilta ke 12.3. klo 18.30 
Wirkkulassa. 
Nuorten leiri 16.5.–18.5. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille ja ensisijaisesti hau-
kiputaalaisille nuorille. Leiri-
maksu 20 €. Ilm. 17.3.–25.4. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
kirjeitse tarkemmat tiedot. 
Lisätietoja Tarjalta, p. 040 
8245 861.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Käy tutustumassa nuorten 
aikuisten toimintaan Hauki-
putaan seurakunnassa osoit-
teessa: www.alakkonäämua.
fi. Löydät myös nuorten ai-
kuisten	oman	 ryhmän	Face-
bookista hakusanalla "Hau-
kiputaan seurakunnan nuo-
ret	aikuiset".	Pyydä	liittymis-
tä ryhmään, niin saat ajan-
kohtaista tietoa toiminnasta 
ja voit itse vaikuttaa toimin-
nan sisältöön.

Seniorit
Seurakuntakerho to 6.3. klo 

13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 10.3. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Käsitöitä, keskus-
teluja ja kahvittelua hyvän-
tekemisen merkeissä.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 10.3. klo 
18	 Pikku-Vakkurilan	 Vieras-
kamarissa. Hiljaisuuden ilta 
antaa tilaa hiljentymiselle ja 
rauhoittumiselle arkisen elä-
män keskellä, Jumalan läs-
näoloa kuunnellen. Lähtö-
kohtana ovat kirkkovuoden 
raamatuntekstit. Illan aihee-
na "Vaellan Jeesuksen kans-
sa". Vetäjinä diakonissat Lai-
la Juntti ja Johanna Kerola. 
Lisätietoja Lailalta, p. 040 
8668 319.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 11.3. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Vieraana Heini Kemola 
Oulun	Seudun	omaishoitajat	
ja läheiset ry:stä.
Lukupiiri ma 17.3. klo 18 
Puttaan	Tuvalla.	Kirjana	Hei-
di	Könkään	Dora,	Dora.	 Pii-
ri kokoontuu kerran kuukau-
dessa.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat ja uudistettu-
jen Siionin laulujen ilta su 
9.3. klo 17 ry:llä, eläkepiiri ti 
11.3. klo 13 srk-keskuksessa, 
Jokikylä: seurat su 9.3. klo 
17 ry:llä.

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
Messu su 9.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustajana	 Pauli	 Niemelä,	
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, radiointi Radio Dei.
Messu su 9.3. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Sa-
ri Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 6.3. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 11.3. klo 12–14 Jää-
lin kappelilla. Kerho alkaa 
hartaudella ja jatkuu ruokai-
lulla, jonka omavastuuosuus 
on 4 €. Kuljetuspyynnöt Sei-
jalle pe 7.3. klo 14 mennessä, 
p. 040 5793 247.
Juttunurkka ma 10.3. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 10.3. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 10.3. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Naisten kasvuryhmä ti 11.3. 
klo 14 Jäälin kappelilla.
Näkövammaisten kevättal-
ven leiri 28.–30.3. Suvelan 
leirikeskuksessa. Monipuo-

lista ohjelmaa, ulkoilua, hil-
jentymistä ja iloista yhdessä-
oloa. Leiri alkaa pe klo 11 ja 
päättyy su klo 14.30. Kulje-
tus omin kyydein. Hinta 38 € 
sisältäen majoituksen ja ruo-
kailut. Ilmoittautuminen 7.3. 
mennessä. Tiedustelut Seija 
Lomma, p. 040 5793 247. Ter-
vetuloa leirille!

Kuorot
Ruskakööri pe 7.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.
Kamarikuoro aloittaa kan-
taattiprojektin ke 12.3. seu-
rakuntakeskuksessa. Ks. il-
moitus.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Päiväkerhot ja lastenparkki 
jatkavat toimintaa viikolla 11. 
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 8–11.30, p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 9.3. 
klo 12.

Nuoret
Toimintapäivä 1.–6.-luokka-
laisille tytöille ja pojille Jää-
lin koululla 29.3. Ilmoittau-
tuminen menossa www.ou-

lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja koulujen kautta jae-
tusta tiedotteesta sekä Au-
likki Rinta-Säntiltä, p. 040 
7431 904.
Yökahvila perjantaina 14.3. 
klo 18.30 alkaen Suvelassa. 
Sepin lähtökahvit ja Gospe-
lia paikallisin voimin. 

Lähetys
Lähetyksen lauluilta ke 
12.3.	klo	18	Tiitu	ja	Topi	Uk-
kolalla, Kirkonniementie 4.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 9.3. klo 
17 seurat ry:llä, Aki Karsikas
Rauhan sana su 9.3. klo 15 
seurat Montin-salissa, Reino 
Heikkilä.

Kamarikuoro 
aloittaa 

kantaattiprojektin 
seurakuntakeskuksessa 

keskiviikkona 12.3. klo 18 (naiset), 
keskiviikkona 19.3. klo 18 (miehet), 

yhteisharjoitukset keskiviikkona 26.3., 
josta alkaen lastenhoito järjestetty. 

Jarkko kuuntelee uusien laulajien äänialat. 

Kysy rohkeasti lisää Jarkolta: 
p. 040 9106 970 tai 

jarkko.metsanheimo@evl.fi.

14.–15.6. Medialähetysjärjestö 
Sanansaattajien	ja	Oulun	srk-
yhtymän kesäjuhlat tuomiokirkossa. 
Tule talkoisiin! Tuunaa istuinpeh-
musteita! Myydään lähetystyön hy-
väksi. Tuo kirkkoherranvirastoon.
Ole	yhteydessä	lähetyssihteeriin!

Hiljaisuuden 
retriit ti 

teemalla Herääminen 25.–27.4. 
Isonniemen leirikeskuksessa.

Retriitin ohjaajina Maria Hekkanen ja Laila Juntti. 
Retriitin hinta 60 €. 

Ilmoittautuminen 21.3. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo (alkaen 6.3.). 

Lisätietoja Laila Juntilta, p. 040 8668 319, 
laila.juntti@evl.fi. 

Ilmoittautuneille lähetetään retriittikirje.

H e ik k i  J u n t t i
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Jumalanpalvelukset
Messu su 9.3. klo 10, Karjasil-
lan	kirkko.	Toimittaa	Petri	Sa-
tomaa, saarna Reino Tanju-
nen,	avustaa	Satu	Kreivi-Pa-
losaari, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Rautatieläisten / Elä-
keläisten kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 9.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 9.3. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Petri	 Satomaa,	 avustaa	Mir-
jami Dutton, kanttorina Eeva 
Holappa. Kirkkokahvit.
Messu su 9.3. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö.  
Varikkomessu su 9.3. klo 12, 
Pyhän	Andreaan	kirkko.	Ks.	
ilmoitus s. 14.  

Vanhusten viikkomes-
su to 13.3. klo 12, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, avus-
tavat  Esa Nevala, Ju-
ha Vähäkangas ja Anu 
Luokkala, kanttorina 
Ilkka Järviö. Messun to-
teutuksessa huomioitu 
erityisesti ikäääntyneet 
ja muistisairaat. Messun 
jälkeen tarjolla keitto-
lounas ja kahvit seura-
kuntasalissa. Kirkkokyy-
tiä tarvitsevat voivat ot-
taa yhteyttä alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
6.3.ja 13.3. klo 16.15, Karja-
sillan kirkko. 
Raamattupiiri to 6.3. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ti 11.3. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
12.3. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri	 to	 13.3.	 klo	 12,	 Pyhän	
Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 13.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 13.3. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille uteli-
aille ke 19.3. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. Maaliskuun 
kokoontumisessa puhum-
me kahdesta esikoisteokses-
ta, jotka ovat puhututtaneet 
paljon: Tanja Kaarlelan Saa-
ra sekä Anna-Maija Ylimau-
lan	Papintyttö.	

Diakonia
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 10.3. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 10.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Diakoniaryhmä ti 11.3. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 13.3. ja 20.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150	Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän	Andreaan	kirkko		
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Lähetys
Lähetyspiiri ti 11.3. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 12.3. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Hanna-ryhmä to 13.3. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma su 
9.3. klo 14, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus.

Nuoret
ToivonSatama-nuortenil-

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona	12.3.	klo	18	Pyhän	Andreaan	kirkossa.	

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat matkaajat 
Suuren Majakan valoon! 

ta ke	12.3.	klo	18,	Pyhän	An-
dreaan kirkko. Ks. ilmoitus.
Karjasillan seurakunnan 
nuorten matka Taizéen 8.–
15.6. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 6.3. klo 
12,	Pyhän	Andreaan	kirkko.	
Eläkeläisten kerho ma 10.3. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 11.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 12, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 20.3. klo 
12,	Pyhän	Andreaan	kirkko.	

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma sunnuntaina 9.3. klo 14 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma. Lasten hiih-
tokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa paikan päällä klo 
13 ja kilpailut klo 14. Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-
v., 9–10-v., 11–12-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtävät 
omissa sarjoissaan.  Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaa-
ehtoinen maksu menee yv-keräyksen hyväksi. Lisäksi 
myytävänä makkaraa ja arpoja. 

Yv-keräysilta
maanantaina 10.3. klo 16.30, Karjasillan kirkon kah-
vihuone. Tule mukaan yhteiseen keräystempaukseen 
lähtemällä lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Kar-
jasillan tai Kaakkurin kauppojen edustalle. Lisätieto-
ja Sirpa Kemppainen, p. 040 5747 163 tai sirpa.kemp-
painen@evl.fi.

Taidemyyntitapahtuma 
pe–su	14.–16.3.	Oulun	kaupunginkirjastossa.	
Tapahtumassa	on	myynnissä	Oulun	Taiteilijaseuran	tai-
teilijoiden teoksia. Jokaisen teoksen myyntihinnasta 
taiteilijat lahjoittavat 40 % Yhteisvastuukeräykseen. 
Käteismaksu. Tapahtuma on avoinna pe 18–20, la 10–
16	ja	su	12–15.	Tapahtuman	järjestävät	Oulun	Taiteili-
jaseura,	Oulun	Seudun	Setlementti	ry	/	kulttuuriluotsi-
laiset ja Karjasillan seurakunta.

Puhetta pyhiinvaelluksesta 
tiistaina 25.3. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Oletko	kiinnostunut	pyhiinvaelluksesta	
Espanjassa tai muualla Euroopassa? 
Caminovaelluksensa tehnyt 
Janne Honkanen kertoo 
pyhiinvaelluksesta, 
näyttää kuvia 
ja esittelee soveltuvia 
varusteita.
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Karjasillan seurakunnan 

nuorten matka Taizéen 8.–15.6. 

Karjasillan seurakunnan nuorisotyö järjestää ke-
sällä 2014 matkan Ranskaan, Taizén ekumeenisen 
yhteisön vieraaksi. Sitova ilmoittautuminen ta-
pahtuu 7.3. mennessä. Matkan hinta on 370 eu-
roa. Mukaan matkalle otetaan 20 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta, joista etusijalla ovat Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvat nuoret. 
Lisätietoja: Janne Honkanen, p. 044 3161 413, 
Jenni Koskenkorva, p. 044 3161 452 tai 
Anna Savuoja, p. 044 5747 167.
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Lattiakuvailta 
keskiviikkona 26.3. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Aiheena: Jumala, kanna sinä minua ja minun unelmaa-
ni – Raamatun naiset Saara ja Maria. 
Lattiakuvailloissa rakennamme kaksi lattiakuvakerto-
musta, lasten- ja aikuisten kertomuksen. Lattiakuva-
kertomuksissa on tärkeää yhteinen kokemus ja raama-
tunkertomusten siirtäminen tähän päivään ja tähän 
hetkeen, jokaisen osallistujan omaksi kokemukseksi. 

W ik i p e d ia

Perhemessu – Muskarikirkko
sunnuntaina 16.3. klo 12 Maikkulan kappelissa

Tervetuloa soittamaan ja laulamaan, 
hiljentymään ja rukoilemaan.

Messun jälkeen taidepyhisläisten taidenäyttely, 
kirkkokahvit ja mehut.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650	Oulu	
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

Jumalanpalvelukset
Messu	 su	 9.3.	 klo	 10,	 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola,	 avustaa	Aura	 Falck,	
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa	Pertti	Lahtinen,	kanttori-
na Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. Toimittaa Sanna Jukkola, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 9.3. 
klo 12, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa	 Pertti	 Lahtinen,	
kanttorina Leo Rahko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 10.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-

ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 11.3. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

Lähetys
Piispankamari pe 7.3. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikahvi-
la avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
10.3. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma	10.3.	 klo	 18.30,	Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 12.3. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Illas-
sa vieraana Kylväjän lähetys-
työntekijä Janne Aitta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 10.3. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja	2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie	2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
9.3.	klo	10,	Oulunsalon	kirk-
ko. Jukka Joensuu, kanttori 
Tuomo Kangas.

Hartaudet
Hartaus ke 12.3. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 13.3. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho Repussa ti 11.3. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 
11.3. klo 9.30–11, Salonpään 
kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 13.3. klo 9–10.30. 

Varhaisnuoret
Näytelmäkerho alakoulu-
ikäisille tytöille. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro 12.3 klo 17 kir-
kossa. 
Mieskuoro ke 12.3. klo 18–
19,	 Oulunsalon	 kirkko.	 Tie-
dustelut: Tuomo Kangas, p. 
044 7453 857.
Musiikkikerho to 13.3. klo 
15–16, Reppu. Tervetuloa 
alakoululaiset soittamaan ja 

Eläkeläisten kerho ma 10.3. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho ti 11.3. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 13.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 13.3. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Leirit ja retket
Oulujoen K-18-leiri pe–su 
25.–27.4., Juuman leirikes-
kus.	 Leiri	 Oulujoen	 seura-
kunnan täysi-ikäisille nuo-
rille. Luvassa häkellyttävän 
hauskaa ja korkeatasoista 
ohjelmaa. Leirin hinta on 25 
euroa, joka sisältää matkat, 
majoituksen, ohjelman ja va-
kuutuksen	Oulun	ev.lut.	seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
taudu osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 10.4. 
mennessä. Leirikirjeen saat 
kotiisi ennen leiriä. Lisätieto-
ja saat Heikinheimon Jonel-
ta, p. 040 7379 643 / jouni.
heikinheimo@evl.fi	ja	Perkki-
ön Tuijalta p. 044 3161 451 / 
tuija.perkkio@evl.fi.
Oulujoen seurakunnan isos-
ten ja nuorten matka Kir-
kon nuorisopäiville Tampe-
reelle pe–su 2.–4.5. Isoskou-
lutuslaisille retken hinta on 
10 €, muille nuorille 40 €. Il-
moittautuminen osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 16.3. mennessä. Li-

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vs. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Valo 
sunnuntaina 16.3. klo 11.30 Myllyojan srk-talossa
Kahvitarjoilu klo 11.30, Myllyojan Martat. 

sunnuntaina 23.3. klo 11.30 Ylikiimingin srk-talossa
Kirkkokahvit klo 11.30. 

Runo- ja musiikkitilaisuus klo 12, Risto Kormilaisen 
runot, esittää Hannu Tarvas. Musiikki: Laura Rahko, 
huilu ja piano ja Jaakko Rahko, piano. 
Arpoja Yhteisvastuun hyväksi.

laulamaan! Tiedustelut:  Taru 
Pisto,	p.	044	1453	849.
Uusi Ääni to 13.3. klo 18–20, 
Oulunsalon	kirkko.	

Seniorit
Seurakuntakerho to 6.3. klo 
11, Kauppiaantie 5. Riitta 
Markus-Wikstedt, Jukka Jo-
ensuu.
Seurakuntakerho to 13.3. 
klo 11, Kauppiaantie 5. Ma-
ri	Flink.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Salonpään ry:		Opistoil-
ta ja seurat su 9.3. klo 16. Kir-
konkylän ry:  Radiointiseu-
rat su 9.3. klo 17 Alpo Iso-
talus, Matti Lääkkö. Laulu-
seuroja kodeissa: ti 11.3. klo 
18.30 Keskikylä; Hongalla, 
Vaniljakuja. Varttuneiden 
kerho ke 12.3. klo 12.

Näytelmä-
kerho
Alakouluikäisten tyttöjen 
näytelmäkerho tiistaisin 
klo	17–19	Oulunsalon	seu-
rakunnan toimitalolla lapsi-
työntilassa, Vattukuja 2. Näy-
telmäkerhossa kaikki näyttelemi-
sestä kiinnostuneet saavat kokeilla estraadia. Kerhossa 
harjoitellaan ilmaisemista. Kerhon tarkoitus on harjoitel-
la	näytelmä,	jonka	ensi-ilta	on	keväällä.	Ohjaajana	toi-
mii seurakunnan koulutettuja kerhonohjaajia. Kerho on 
maksuton. Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 044 7453 852.

Teatteri Tuutilullan
Yhteisvastuutilaisuus 

maanantaina 17.3. klo 13 Hintan srk-talossa
torstaina 27.3. klo 12–13 Myllyojan srk-talossa

Teatteri Tuutilulla esittää pienoisnäytelmän 
"Vanahat saranat". Käsikirjoitus Annikki Vuoti, 
ohjaus	Ester	Alakopsa.	Hartaus	Olavi	Isokoski.	

Lippu 5 €, sisältäen kahvitarjoilun ja arvan. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Oulun Musiikkijuhlien konsertti 
maanantaina 10.3. klo 18 Yli-Iin kirkossa. 

Kaikuja	keskiajalta.	Uli	Kontu-Korhonen,	sopraano	
ja keskiaikaiset soittimet. Tervehdys kirkkoherra 
Satu Saarinen. Liput 15 / 10 €. Kolehti Yhteisvastuulle.

Konsertti 
Gracias a la Vida – Elämälle kiitos 
sunnuntaina 9.3. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Janne	Maarala,	piano.	Ohjelma	5	€	,	sisältää	
väliaikatarjoilun. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

sätietoja ohjelmasta ja aika-
tauluista saat myöhemmin si-
nulle lähetettävästä leirikir-
jeestä sekä Jonelta, p. 040 
7379 643 ja Tuijalta, p. 044 
3161 451.

Kuorot ja kerhot
Laulukerho to 13.3. klo 10–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 13.3. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 

040 5583 294 ja Katja Haipus, 
p. 044 3161 459.

Muut menot
Fransupiiri ti 11.3. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 12.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.
 

SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

OULUNSALON 
SEURAKUNNALLE VALITAAN 

UUSI KIRKKOHERRA 
Varsinainen vaalipäivä

sunnuntaina 25.5.2014 Oulunsalon kirkko

Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä! 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Ehdokkaan kyselytunti on kunkin vaalinäytteen jälkeen kirkko-
kahvien yhteydessä Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.

1. vaalisija Salon seurakunnan 
kappalainen Juha Hekkala su 27.4.2014 klo 10.
2. vaalisija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso su 4.5.2014 klo 10.
3. vaalisija Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Petri Satomaa su 11.5.2014 klo 10.
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Vaalinäytepäivät Oulunsalon kirkossa:

Liikuntakerhot Salonpään 
koululla keväällä 2014!
Tiistaina
kello 16–17 1.–3.-lk poikien sählyvuoro
kello 17–18 4.–6.-lk poikien sählyvuoro
kello 18–19 7.–8.-lk poikien sählyvuoro
Torstaina
kello 15–16 4.–6.-luokkalaisten tyttöjen liikuntakerho
kello 16–17 1.–3.-luokkalaisten tyttöjen leikki-, peli- ja 
liikuntakerho

Huom!	Poikien	vuorot	ovat	vaihtaneet	paikkaa,	sählyyn	
jokainen huolehtii omat suojalasit. Kerhot ovat ilmaisia. 
Lisätietoja Anneli, p. 044 7453 852.
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Olet 
lämpimästi 
tervetullut 

kaikkiin 
tapahtumiimme!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500	Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen	kirkko		
Taskisentie 

Pyhän	Luukkaan	kappeli		
Yliopistokatu 7

Pyhän	Tuomaan	
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 9.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu	 su	9.3.	klo	10,	Pyhän	
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa	Päivi	Jussila,	avustaa	Sti-
ven Naatus, kanttorina Tom-
mi	Hekkala.	Pyhäkoulu	saar-
nan aikana.
Messu	 su	9.3.	klo	12,	Pyhän	
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Messu su 9.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Iltamessu su 9.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Jukka 
Kolmonen,	 kanttorina	 Pirjo	
Mäntyvaara. Messussa Taizé-
lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 12.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Pirjo	Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 12.3. klo 20, 
Pyhän	Luukkaan	kappeli.	Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 6.3. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat	 pe	7.3.	 klo	 18,	 Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Englanninkieliset seurat su 
9.3.	klo	16,	Pyhän	Luukkaan	
kappeli. 
Miestenpiiri ti 11.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Reijo Hamari 
alustaa aiheesta: "Jeesuksen 
lahjoittautuminen." 
Tule lukemaan raamattua 
ke 12.3. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. Tervetuloa!
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 13.3. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjänä pastori Riit-
ta Louhelainen. Tervetuloa!
Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän raamattupii-
ri	 to	 13.3.	 klo	 13,	 Patenie-
men kirkko. Lisätietoja pas-
tori Jukka Kolmoselta, p. 044 
3161 722.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 13.3. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Diakonia
Juttutupa ma 10.3. klo 10–
11,	 Pyhän	 Luukkaan	kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla hartaus ja kahvia viikon 
aluksi. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Juttutupa ma 10.3. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 12.3. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. Tervetuloa.
Nuorten eläkeläisten ryh-
mä ke	 12.3.	 klo	 14,	 Pyhän	
Luukkaan kappeli. Tuiran 
seurakunnassa alkaneeseen 
nuorten eläkeläisten ver-
taistukiryhmään mahtuu li-
sää osallistujia. Mikäli olet 
18–40-vuotias kuntoutustu-

ella oleva tai jo eläkkeelle 
päässyt henkilö ja kiinnostuit 
ryhmästä, ota yhteyttä dia-
koni Heli Mattilaan, p. 040 
5747 145. Seuraavan kerran 
ryhmä kokoontuu ke 
12.3.	 klo	14	Pyhän	
Luukkan kappe-
lilla.
Työttömien ja 
vähävaraisten 
ateria to 13.3. 
klo 12, Rajaky-
län seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €. 
Tervetuloa.

Lähetys
Puutyökerho ma 10.3. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 11.3. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin.	Opetellaan	uusia	 ja	ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lanka lahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Varhaisnuoret
TeeTupa 4.–6.-luokkalaisil-
le	ke	12.3.	klo	14.30–16,	Pa-
teniemen kirkko. TeeTuvassa 
voit pelata, oleilla, tehdä läk-
syjä ja nauttia pienen välipa-
lan. TeeTupa on maksuton ja 
sinne ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.	 Lisätiedot	Pekka	
Jarkko: pekka.jarkko@evl.fi, 
p. 040 5747 068.

Nuoret
Nuorten avarit ke 12.3. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Avarit on vapaamuo-
toinen oleskeluilta nuoril-
le. Mahdollisuus pelailla, po-
rista, viettää aikaa yhdessä. 
Tarjolla myös kahvia ja lisuk-
keita. Lisätietoja vs. nuoriso-

työnohjaaja	 Sanna	 Parkki-
nen, p. 050 3408 982.
Nuorten draamaryhmä to 
13.3. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 

näytteleminen, imp-
rovisaatioteatte-

ri, muu teatteri-
ilmaisu tai ken-
ties lavastajan 
tai maskeeraa-
jan rooli? Tule 

mukaan nuorten 
draamaryhmään 

ja	 ylitä	 itsesi!	 Uudet	
jäsenet ovat tervetullei-

ta! Ryhmää vetävät nuori-
sotyönohjaaja Marja Mane-
lius, p. 040 5245 944 ja pas-
tori Jaakko Syynimaa.
Nuorten retki Tampereelle 
Kirkon nuorisopäiville pe–
su 2.–4.5. klo 21, Tampere. 
Tuiran seurakunnan nuorten 
perinteinen Tampereen retki 
yhdistyy	tänä	vuonna	Oulun	
seurakuntien yhteiseen reis-
suun Kirkon nuorisopäivil-
le Tampereelle. Retken hin-
ta 60 euroa. Ilmoittautumi-
nen 16.3. mennessä. Lisätie-
toja	Sanna	Parkkinen,	p.	050	
3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taizé-rukoushetki to 20.3. 
klo	 18–19,	 Pyhän	 Luukkaan	
kappeli. Ks. ilmoitus. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 6.3. ja 
13.3.	klo	13,	Pyhän	Tuomaan	
kirkko. Tervetuloa. Kerhossa 
mukana	diakoni	Päivi	Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 6.3. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tule laulamaan 
yhteislauluja seniorien laulu-
piiriin. Lauluja säestää kant-
tori	Pirjo	Mäntyvaara.	
Eläkeläisten kerho to 13.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Muut menot
Hiljaisuuden retriitti pe–su 
4.–6.4., Juuman leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.

Hiljaisuuden retriitti 
pe–su 4.–6.4. Juuman leirikeskuksessa. 

Tervetuloa keväiseen Kuusamon Juumaan hiljentymään 
hetkeksi hälinästä ja kiireestä. Hiljaisuuden retriitissä 
on mahdollisuus hiljentyä pienen karhunkierroksen po-
luilla tai leirikeskuksen rauhassa. 
Retriitin hinta on 163 € / henkilö sisältäen täysihoidon 
ja yhteiskuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 26.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Retriitin vetävät Tuiran seurakunnan 
pastorit Juha Valppu ja Stiven Naatus. 

Lisätietoja: Juha, p. 044 3161 423 tai 
Stiven, p. 050 3104 990.
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Taizé-rukoushetki 
torstaina	20.3.	klo	18	Pyhän	Luukkaan	kappelissa.	

Jätä hetkeksi kiire ja melu ja astu kappelin rauhaan. 
Rukoushetkessä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja raa-
matuntekstejä. 

Kristillisen paaston ryhmä
Tuhkakeskiviikosta kiirastorstaihin: 
Matka Ylösnousseen kohtaamiseen

Lähde kanssamme 
rukoilemaan, 
lukemaan Raamattua 
ja syventämään omaa 
paastoa. Jatkamme 
kerran viikossa 
torstaisin 13.3., 
20.3., 27.3., 3.4. ja 
10.4. klo 17 sekä 
17.4. klo 19 
Pyhän	Tuomaan	
kirkolla. Ryhmässä 
mukana pastori 
Anna-Leena 
Häkkinen 
ja diakonissa 
Saila Luukkonen.

Stiven N
aatu

s

Seniorien laulupiiri 
torstaina 6.3. klo 14.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 

Tule laulamaan yhteislauluja seniorien laulupiiriin.
Lauluja	säestää	kanttori	Pirjo	Mäntyvaara.	

Nuorten 
eläkeläisten ryhmä 
keskiviikkona 12.3. klo 14 

Pyhän	Luukkaan	kappelissa.	

Tuiran seurakunnassa alkaneeseen 
nuorten eläkeläisten vertaistukiryhmään 

mahtuu lisää osallistujia. 

Mikäli olet 18–40-vuotias kuntoutustuella oleva 
tai jo eläkkeelle päässyt henkilö 

ja kiinnostuit ryhmästä, 
ota yhteyttä diakoni Heli Mattilaan, 

p. 040 5747145. 
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Erityisdiakonia
KEHItySVAMMAISEt
Tainan tahdit ma 10.3. klo 13, Tahkokangas, juhlasa-
li. Musiikkia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilai-
sen johdolla.
Varttuneiden porinapiiri ti 11.3. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 11.3. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 13.3. klo 12. Ryhmä vanhemmille, joilla 
on kehitysvammainen lapsi. Musisoidaan Taina-kant-
torin johdolla.

KuuLOVAMMAISEt
Lähetyspiiri ma 10.3. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri	ti	11.3.	klo	13,	Palvelukeskus	Runola.	
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
13.3. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Ystäväilta	to	13.3.	klo	15.30,	Palvelukeskus	Runola.	

NäKöVAMMAISEt
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 13.3. 
klo	13–14.30,	Caritas-koti,	Caritas-sali.	Pyhää	kirjaa	lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mukaan! 
Opas	ystävä	on	vastassa	klo	12.30	alkaen	pihalla.	

PäIHDEtyö
Aamukahvihetki perjantaisin klo 9–10. Diakoniset eri-
tyispalvelut Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Tarjoamme 
päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, 
sämpylää, jugurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätieto-
ja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä perjantaisin klo 13–15 Diakoniset erityis-
palvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Mari Huovinen 
puhuu tunteista.
Tavoiteryhmä maanantaisin klo 14.30–16, Diakoniset 
erityispalvelut, Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros. Keskus-
teluryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehil-
le ja naisille. 

English Service on Sunday 9th of March at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat	su	9.3.	klo	16	Pyhän	Luukkaan	
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 13.3. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys

Lähetys
Cafe Krypta avoinna	torstaisin	klo	11–16	Oulun	tuomio-
kirkon kryptassa. Tarjolla itsetehtyjä makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vam-
maisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 
044	3161	720.	Puodista	kirpputoritavaraa	ja	uusia	pajan	
tuotteita,	tarjolla	myös	kahvia.	Pajassa	tehdään	käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

Jeesuksen vertaukset pe 7.3. klo 12–13 Siivessä. 
Hyvä	paimen,	Pentti	Kortesluoma.	

Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan 
lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 

Menot Oulun seurakunnissa 6.–13.3.2014

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun	keskusrekisteri	
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Kirkkokahvit yv-
keräyksen hyväksi.

Retrohenkiset naistenpäi-
vät la 8.3. klo 14 Saarenkar-
tanossa.	Ohjelmaa	 ja	 kahvi-
tarjoilu – naiset retroa ylle 
(palkinnot arvotaan retro-
pukeutuneiden kesken)!
Kaikuja keskiajalta – Oulun 
musiikkijuhlien konsertti su 
9.3. klo 16 kirkossa. Lippuja 

Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2014

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku	Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kansanlaulukirkko su 
9.3.	klo	10	Pulkkilan	seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Saila Karppinen. Kantto-
rina Arja Leinonen, avus-
taa	Pulkkilan	Stellat.	Kirk-
kokahvit.  
Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Martti 
Arkkila,	 kanttorina	Unto	
Määttä.
Kansanlaulukirkko su 
9.3. klo 13 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Arja Leinonen. Kirk-
kokahvit. 
Iltakirkko su 9.3. klo 19 
Pyhännän	 kirkossa.	 Toi-
mittaa Arto Tölli, kantto-
rina	Unto	Määttä.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 6.3. klo 18–20, Keskustan seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä starttaa keskustan seurakuntatalol-
ta torstaisin parillisilla viikoilla. Käymme tunnin reip-
pailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja hartau-
desta. Tervetuloa!
Kahavila Kolomio pe 7.3. klo 16.30–18, Keskustan seu-
rakuntatalo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkek-
si, rupattelemaan ja halutessasi askartelemaan Kaha-
vila Kolomioon! 
Punainen lanka – neuletapaaminen ti 11.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo/monitoimitila. Tervetuloa neu-
lomaan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jotain 
muita käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten kans-
sa. Mahdollisuus myös opetella uusia tekniikoita, tai 
opetella tekemään sen kuuluisan kantapään. Välinei-
tä ja materiaaleja löytyy, mutta voit tuoda mukanasi 
omat	tarvikkeet.	Omilla	kädentaidoilla	voi	myös	osallis-
tua tekemään hyvää: valmistuneita töitä voi lahjoittaa 
yhdessä valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Lisä-
tietoja voi kysellä Tiina Siloaholta, tiina.siloaho@evl.fi. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seurat 
(vastuutahona Henkireikä) ti 11.3. klo 18.30, Luokka 
H108, anatomian aula, Aapistie 7.
Nuorten aikuisten raamis to 13.3. klo 18–19.30, Van-
ha pappila, Jössensali.
Taizé-rukoushetki Pyhän Luukkaan kappelissa to 
20.3.	klo	18–19,	Pyhän	Luukkaan	kappeli.	Jätä	hetkeksi	
kiire ja melu ja astu kappelin rauhaan. Rukoushetkes-
sä on Taizé-lauluja, hiljaisuutta ja raamatuntekstejä. 
Käy tutustumassa nuorten aikuisten toimintaan Hau-
kiputaan seurakunnassa osoitteessa: www.alakkonää-
mua.fi. Löydät myös nuorten aikuisten oman ryhmän 
Facebookista	hakusanalla	"Haukiputaan	seurakunnan	
nuoret	aikuiset".	Pyydä	liittymistä	ryhmään,	niin	saat	
ajankohtaista tietoa toiminnasta ja voit itse vaikuttaa 
toiminnan sisältöön.

JäRJEStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 7.3. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Ilmestyskirja Nyt, Sa-
muel Korhonen.
OPKOn opiskelijailta la 8.3. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Messu: taivas maan päällä, Jani-Matti Ylilehto.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 10.3. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Musailta. Musi-
soisamassa Saara Kalliopuska ja Heikki Mikkonen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 12.3. klo 
18.30,	Pyhän	Luukkaan	kappeli.	Lompakko	&	minä,	An-
ne Hopeavuori.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
13.3. klo 19, Rosaliina ja Jouni Tolvasella, Linnanmaal-
la, os. Yliopistokatu 32 C 323.

Kastettu: Amelia Sera-
fiina Marttila (Rantsi-
la), Kaapo Martti Sakari 
Ikola(Piippola).
Kuollut: Reima Leiviskän 
ja Satu Martikaisen poi-
kavauva	(Pyhäntä).

Raamattu-
luentosarja

Raamattuluennot Karjasillan kirkossa 2014
 

Keskiviikko 12.3. klo 18
Raamatun naisia

Pastori	Maija	Konttinen
 

Keskiviikko 19.3. klo 18
Saarnaaja – masentunut, pessimisti vai realisti?

Pastori	Heikki	Karppinen
 

Keskiviikko 26.3. klo 18
Homoseksuaalisuus Raamatussa

Professori	Martti	Nissinen
 

Keskiviikko 2.4. klo 18
Kristus Kaikkivaltias Kolossalaiskirjeen valossa

Kirkkoherra Juhani Lavanko

torstaisin klo 16–18 
Keskustan seurakuntatalon 

monitoimisalissa. 

Kaikille avoin seurakuntien 
vapaaehtoistyön järjestämä 

kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä -toiminnan 

pohjalta.

Viikkotoiminta
Päiväpiiri 

maanantaisin klo 13.30–
15 palvelukoti 

Saarenkartanossa.
Aamukahvila 

keskiviikkoisin klo 
9–10.30 nuorisotila 

Luukulla.
Päiväkerho 

(3–5-vuotiaat) keskiviik-
koisin klo 9.30–11.30 
kirkon kerhotilassa.

Musiikkikerho 
koululaisille keskiviikkoi-

sin klo 14.30–15.30 
kirkolla.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 
kirkolla. (Ei viikolla 10).

Meijän Olokkari
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14
Virasto suljettuna ma 
3.3. ja ke 5.3., avoinna 
pe	7.3.	klo	9–14.	P.	044	
7750 602 päivystää.

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
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 9.3. klo 10 Lumilyh-
dyssä (Huom. paikka!). 
Toimittaa Markku Tölli.

Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 6.3. klo 12 Ranta-
Mattilassa	Osmo	ja	Erja	Haa-
tajalla. 
Lankapiiri ma 10.3. klo 17 
Pulkkilan	kerhohuoneessa.	
Herättäjän seurat ti 11.3. 
klo 19 Elsa ja Reino Juntu-
sella, Rantakuja 2, Rantsila, 
Ulla	Säilä,	Hannu	Lauriala	ja	
Martti Arkkila. 
Syöpäkerho ke 12.3. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Hyvölänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke	12.3.	klo	13	Pihlajistoon.
Laitoshartaudet: Hartaus 
pe 7.3. klo 14 Vaarintalossa 
ja Ainolassa. Ehtoollisharta-
us	 su	9.3.	 klo	14.30	Pihlajis-
tossa ja pe 14.3. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Seurakuntakerho ti 11.3. 
klo 12 Väinölässä, ke 12.3. 
klo	12	Pyhännän,	to	13.3.	klo	
12	Pulkkilan,	 to	13.3.	klo	13	
Rantsilan ja pe 14.3. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Perhekerho	ti	11.3.	klo	10	Py-
hännän kerhotilassa, ma klo 
10 Nuppulassa ja ke klo 10 

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai  p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
saat	Oulun	keskusrekisteristä,	p.	(08)	3161	300.

Kirkkoherra Timo Juntunen
p. 040 7430 371, timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell
p. 040 7430 381, kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela
p. 040 7430 382, marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen
p. 040 5858 010, kari.a.tanskanen@evl.fi

Lasten päiväkerhot hiihto-
lomalla viikon 10, joten si-
nä aikana ei kerhoja, lisätie-
toja kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerhoa ei ole viikoil-
la 10 ja 11.
Lapsiparkki ke 12.3. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p. 
044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 12.3. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Pohjois-Pohjanmaan sota-
veteraanipiirin "Sukupol-
vet kohtaavat" -tapahtuma 
torstaina 13.3. Lumijoella, 
jonka yhteydessä klo 12 kirk-
kokonsertti Lumijoen kirkos-
sa,	Oulun	Sotaveteraanikuo-
ro ja Lapin Sotilassoittokun-
ta. Konsertin jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudalle. 
Tervetuloa kuuntelemaan!
Ystävyyden talo pe 14.3. klo 
10 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Ma 10.3. 
klo 10 puurokerho Räihällä 
ja	klo	19	sisarpiiri	ry:llä.	Päi-
väkerho ry:llä ma, ti, ke ja to 
klo 17–18.30.

Kestilän kerhokodissa. 
Päiväkerho to 13.3. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe 
14.3.	klo	10	Pulkkilan	kerho-
huoneessa, pe 14.3. klo 10 
Pyhännän	kerhotilassa.	Nup-
pukerhot ti klo 10 ja to 13.3. 
klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuortenkerho to 
13.3. klo 13.30 Kestilän ker-
hokodissa, ma klo 13.30 
Pulkkilan	kerhotilassa,	ti	klo	
14.30	Pyhännän	kerhotilassa	
ja ti klo 15 Hovin koululla, ke 
klo 15.30 ja to 13.3. klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15.30 ja poi-
kakerho to 13.3. klo 15.30 
Nuppulassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro	 to	klo	11	Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-
kuoro ke klo 9.30, lapsikuoro 
to 13.3. klo 15 ja kirkkokuoro 
to	klo	16.30	Pulkkilan	srk-ta-
lossa. Veteraanikuoro ke klo 
11, lapsikuoro ke klo 16.30 ja 
kappelikuoro to 13.3. klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 

Siikalatvan kinkerit 2014 
Aihe: Kirkkovuosi (kuvin ja keskustellen)
Läksy: Katekismus kpl 3 ja 40 (3. käsky ja Raamattu) 
Virret: vanhat 230, 815, ehtoollislaulu ja 
uudet 164 ja 754.
Arpajaiset / kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tarjoilu alkaa puoli tuntia ennen alkamisaikaa. 

Kestilä: to 6.3. klo 13.30 Kehitysvammaisten asuntola, 
Hakatie	4	as	3–5,	Martti	Arkkila,	Unto	Määttä	ja	Kirs-
ti Hakkarainen.

Pyhäntä/Tavastkenkä: pe 7.3. klo 12 Marja-Leena ja 
Matti Kemppainen, Myllykoskentie 4, Martti Arkkila, 
Unto	Määttä	ja	Paula	Petäjäjärvi.

Yhteisvastuu-
tapahtumia
Yhteisvastuukirppis ja -kahvila 
srk-salissa ma–to 10.–13.3. päivittäin klo 12–18. 
Tavaraa voi tuoda paikalle ja kuljetuskin järjestyy 
tarvittaessa. Marja, p. 040 7430 382.

Sählyturnaus 
Hailuodon seurakunta haastaa yrityksiä, 
yhdistyksiä ja ystävä- ja peliporukoita 
sählyturnaukseen la 15.3. liikuntahallille. 
Peliporukassa	pitäisi	olla	vähintään	5	henkilöä.	
Osallistumismaksu	30	€	/	porukka.	
Ilmoittautumiset ja lisätietoja turnauksesta: 
Marja p. 040 7430 382.

Yhteisvastuukahvila Luukulla 
(Luovontie 139) torstaisin klo 12–15. 
(to 13.3. srk-salissa kirppiksen yhteydessä!)

Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
sunnuntaina	16.3.	Piippolassa.
Messu	klo	10	Piippolan	kirkossa.

Isosten siunaaminen tehtäviinsä. Ruokailu ja ohjelmaa 
seurakuntakodissa. Ruokailun takia tilaisuuteen 

ilmoittautuminen viimeistään ma 10.3. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Kesätyötä
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä 
nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimin-
taan ajalle 25.6.–3.8.2014. Työ suoritetaan kahden (2) 
viikon jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakun-
ta. Hakemukset, joissa merkintä kappelista viimeistään 
31.3.2014 osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Talous-
toimisto,	Pappilankuja	6,	92620	PIIPPOLA	tai	sähköpos-
tilla tarmo.myllykoski@evl.fi.

Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin 

"Sukupolvet kohtaavat"
-tapahtuma 

torstaina 13.3. Lumijoella, 
jonka yhteydessä klo 12 kirkkokonsertti 

Lumijoen	kirkossa,	Oulun	Sotaveteraanikuoro	
ja Lapin Sotilassoittokunta. 

Konsertin jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalle. 

Tervetuloa kuuntelemaan!

voi ostaa etukäteen kirjas-
tosta (15 / 10 €).

Eläkeliitto ti 11.3. klo 11 srk-
salissa. Kevätkokous.

Raamattuluento
tiistaina	18.3.	klo	19	Piippolan	seu-
rakuntatalossa.
Aiheena Efesolaiskirje, 
Martti Arkkila.

Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Aikuisten raamattuluok-
ka pe 7.3. klo 19 Kivimäessä, 
Anne	ja	Pasi	Kurkisella.	Pulk-
kila: Seurat 9.3. klo 19 ry:llä. 

Pyhäntä: Seurat su 9.3. klo 
16 ry:llä, A Mikkonen ja H 
Hyväri.	Opistoilta	ke	12.3.	klo	
18.30 ry:llä. Rantsila:	 Opis-
toilta pe 7.3. klo 19 ry:llä.
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Suunnittele lapaset Kempeleen seu-
rakunnalle! Lapasissa tulee olla ele-

menttejä ja värejä seurakunnan logosta 
(alhaalla). Toimita valmiit mallilapaset 

suunnittelijan nimellä ja yhteystiedoilla 
varustettuna kirkkoherranvirastolle 

(Tiilitie 1) tai Minna Sorvalalle  
17.4. mennessä.  

 

Lapasista valitaan yleisöäänestyksellä  
voittaja, joka pääsee tuotantoon ja 
myyntiin seurakunnan myyjäisissä. 

Mikäli ehdotuksia tulee useita, raati 
valitsee äänestykseen menevät  

lapaset. Voittajalle luvassa palkinto. 
Mallin tulee olla muokattavissa  

neuleohjeeksi, jotta sitä voidaan  
valmistaa talkootyönä myyntiin. 

 

Lisätietoja: Minna Sorvala 
minna.sorvala@evl.fi 

040 779 7705 

Seurakunnissa tapahtuu 6.–13.3.2014

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie	6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Via caelum -harjoitukset su 
9.3. klo 18 kirkossa.
Lähetysvintti ma 10.3. klo 
12.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 11.3. klo 12. Mielenter-
veyskuntoutujien avoin ver-
taisryhmä. Makkaranpais-
toa Kotikololla. Mukana Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja Maire Taikina-aho, p. 050 
4302 023.
Perhekerho ti 11.3. klo 9.30-
11 Seurakuntatalolla. Aino-
papin terveisiä Tansaniasta.
Perhekerho ke 12.3. klo 
9.30–11	 Vanamon	 Olohuo-
neessa. Aino-papin terveisiä 
Tansaniasta.
Seurakuntakerho 12.3. klo 
12 seurakuntatalolla. Aino-
pappi tuo kuvallisia terveisiä 
ystävyyshiippakunnasta Tan-
saniasta.
Nuorten kuoro Celeste ke 
12.3. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 12.3. klo 17 
srk-talolla.
Isoskoulutusta ensimmäi-
sen ja toisen vuoden isosil-
le ke 12.3. klo 18 Nuorisonur-
kassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
12.3. klo 18.30 Juvosilla (Ju-
kantie 4 A 1).
Kirkkolaulajat ke 12.3. klo 
18.30 srk-talolla.
Ystävärengas to 13.3. klo 

Kastettu:	Helmi	 Pauliina	 Isokoski,	 Ronja	Vera	Katariina	
Kostamovaara,	Aile	Miriam	Luukkonen,	Oliver	Benjamin	
Sikala,	Otto	Eemil	Väisänen,	Ellen	Helmi	Pauliina	Korho-
nen,	Leo	Aleksander	Paakki.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL	28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 9.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Avustajina Ke-
tunmaan vapaaehtoiset.

Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Kirkkokuoro ke 12.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoi-
tajaryhmä to 13.3. 
klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa. 
Kyyti klo 12.15 
Keskustan srk-
talolta.
Eläkeläisten pii-
rit:	 Päiväpiiri	 to	
13.3. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa  
ja Seurakuntapiiri to 13.3. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 14.3. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 

Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta/koululai-
set. Isoshaku varhaisnuorten 
leireille on käynnissä 28.2.–

6.4. Hakemuksia saa 
viikkotoiminnois-

ta ja kirkkoher-
ranvirastosta.
Nuoret: Nuor-
ten illat tors-
taisin klo 19 
Vanhassa pap-

pilassa. Yöpap-
pila pe 14.3. klo 20 

Vanhassa pappilassa.
Kastetut:	Oliver	Onni	Elias	

Suorsa, Nooa Aatos Eliel Toi-
vonen.
Vihitty: Juha Matti Saka-
ri Korva ja Katri Enni Elina 
Ruokamo.
Kuollut: Jorma Antero Me-
ronen 70.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Versot su 9.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Hovilan ulkoilupäivä ma 
10.3. klo 13.30. Mukana pal-
veluryhmäläiset.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 10.3. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Iltaperhekerhot kerran 
kuussa torstaisin klo 17.30. 
24.4. Luontoilta. Iltaperhe-
kerhoon on erillinen ilmoit-
tautuminen seurakunnan  
sähköisen ilmoittautumisen 
kautta. Mukaan mahtuu 25 
ensiksi ilmoittautunutta per-
hettä. Kerhot ovat maksut-
tomia ja niihin voi osallistua 
koko perheellä kaiken ikäis-
ten lasten kanssa. Lisätietoa 
kerhoista lastenohjaajilta tai 
Saijalta, p. 040 7790 375.

14 mukana Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla hartaudessa. 
Talvilomalla ei ole nuorte-
niltaa. Nuortenilta 
to 13.3. klo 18 Va-
namossa.
Puuroaami-
ainen tarjol-
la eurolla seu-
rakuntatalol-
la pe 14.3. klo 
9–10.30, terve-
tuloa syömään ja 
juttelemaan!
Partio: Koulujen hiihto-
lomalla 3.–9.3. ei ole partio-
kokouksia.	 Ke	 12.3.	 Päivys-
tys	Partiotoimistossa	klo	15–
17.	 Mafecafe	 Partiotoimis-
tossa	klo	17–18.	Pe	14.3.	Lip-
pukunnan	hallitus	Partiotoi-
mistossa klo 18–20. 15.–16.3. 

Sudenpentuosaston yöretki 
seurakuntatalolla. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-

dät www.niittykar-
pat.fi.

Rauhanyhdis-
tys:	 Pyhäkou-
lut su 9.3. klo 
12 ja seurat 
klo 14 Alatem-
meksen van-

hainkodilla sekä 
seurat klo 14 ry:llä 

ja seurat ja opistoil-
ta klo 16 ry:llä. Sisarilta 

ti 11.3. klo 19 ry:llä. Varttu-
neiden kerho to 13.3. klo 12 
ry:llä.	Oulun	seudun	nuorte-
nilta pe 14.3. klo 18.30 Hau-
kiputaan ry:llä ja raamattu-
luokka (5.–6.) klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka (7.–8.).

Konfirmaatiomessu su 
9.3.	 klo	 10	 Pyhän	Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa	 Paulus	 Pikkarai-
nen, avustaa Teemu Riihi-
mäki, diakoni Matias Jur-
mu, kanttori Eija Savolai-
nen.
Kuuntele	Pyhän	Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Ystäväpalvelukurssi 
lauantaina 22.3. ja su 23.3. kirkonkylän srk-kodilla 
(Tiilitie	1)	alk.	klo	9.	Kouluttajana	SPR:ltä	Rauno	Laitila.
Ilm. ja tiedustelut 12.3. mennessä: p. 040 7790 368 
tai jaana.helisten-heikkila@evl.fi.

Paastonajan raamattuluentosarja 
"Vapauteen Kristus meidät vapautti" 
Valmistaudumme pääsiäiseen tutustumalla 
Raamatun Galattalaiskirjeeseen  neljänä paastonajan
tiistaina. Raamattuluennot järjestetään tiistaisin 
18.3., 25.3., 1.4. ja 8.4. klo 18 Kirkonkylän 
seurakuntakodilla. Lämpimästi tervetuloa!

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoulut	 su	 9.3.	 klo	
12	Paituri:	Lumijärvi,	Kokko-
kankaantie 339 Linnakangas: 
Sakko, Taikakuja 8 Keskus-
ta-Ollila:	 Saukkonen,	 Hiek-
katie 10 Santamäki: Tahko-
la, Kannonkuja 3 Kokkokan-
gas-Haapamaa: Kälkäjä, Tau-
kopaikka 9. Seurat su 9.3. klo 
16	ry:llä.	Perhekerho	ke	12.3.	

klo 10–12 ry:llä. Sisarilta ke 
12.3. klo 18.30 ry.llä. Kirk-
koseurat	 to	13.3.	 klo	19	Py-
hän Kolminaisuuden kirkko 
(kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta)
Murron	 rauhanyhdistys:	Ul-
koilupäivä	su	9.3.	klo	11	Peu-
ranmäellä,  klo 16 seurat 
ry:llä. Sisarilta ma 10.3. klo 
18 Marjo ja Ahti Lepistöllä. 

Isoshaku kesän 
leireille on alkanut. 

Täytä hakemus 
netissä, www.limin-
ganseurakunta.fi,
31.3. mennessä.

Hiihtoloma-
viikolla 3.-7.3. 

ei ole lasten päivä-
kerhoja, perhekerhoja, 

varhaisnuorten 
kerhoja eikä 

kuoroa.

Lukupiiri
aloittaa Lähetysvintillä 
torstaina 13.3. klo 18. 
Tule mukaan suunnitte-
lemaan ja ideoimaan pii-
rin toimintaa. Voit ky-
sellä Ainolta, p. 044 
7521 224.
Ensimmäisellä kerralla 
keskustelemme 
Heidi Köngäksen kirjasta 
Hyväntekijä.

Kaikenmaailman 
lastenjuhla
keskiviikkona 19.3. klo 17.20–19.30 Vanamossa 
(Kauppakuja 2, Tupos)
 
Koko perheelle tarkoi-
tettu lastenjuhla, jossa 
on kansainvälistä tun-
nelmaa.	 Ohjelman	
pääsymaksu lapsille 
3 €. Aikuiset pääse-
vät ilmaiseksi.
Maksullinen oh-
jelma sisältää ilta-
palan (limsalasilli-
nen ja sämpylä)  ja 
onginnan. Ilmaiseksi 
saa katsoa teatteriesityksen, kiertää 
temppuradalla ja pelata Afrikan tähti -peliä huoneen-
kokoisella pelilaudalla. Tarjolla on myös ilmaisia maisti-
aisia maailmalta. Aikuiset voivat ostaa basaarista kah-
via / teetä ja pullaa.
Illan tuotto käytetään kokonaisuudessaan nuorisotyön 
kummilapsen tukemiseen Venezuelassa.

Hygieniapassi 
seurakunnan vapaaehtoisille
Vapaaehtoisille ja vapaaehtoi-
seksi haluaville ilmainen mah-
dollisuus suorittaa hygienia-
passi. 
Koe järjestetään ma 31.3. 
klo 18 seurakuntatalolla.
Opiskelumateriaali	löytyy	
netistä: www.lupakokata.fi. 
Lisätietoa asiasta ja ilmoit-
tautumiset 28.3. mennessä:
Marika Kamps, p. 044 7521 243  tai marika.kamps@evl.fi.

w
w

w
.sxc.h

u / D
avid Sig

u
eira

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina	16.3.	klo	17	Pyhän	Kolminaisuuden	kirkossa

Illan aihe: Rukous ja usko. Illan lopussa rukouspalvelu.
Lämpimästi tervetuloa! 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu:	Kusti	Oskari	
Juhani Vimpari, Ilona 
Emilia Kristiina Leskelä.
Kuollut:	Mauri	Olavi	
Hirvonen 87.

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

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: 
Iisak	Oskar	Alanen,	
Iiris Aira Maria Rahko.

Hartaushetket to 6.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Ompeluseurat ma 10.3. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella diakonia- ja lähetys-
työn hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 11.3. klo 12 rukoushuo-
neella. Vieraana Rauhan Ter-
vehdyksen vt. päätoimittaja 
Minna Kolistaja, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.3.	klo	13.30	Puhakan	pal-
veluasunnoilla, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ti 11.3. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla, Jouni 
Heikkinen. 
Hartaus ti 11.3. klo 15 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 12.3. klo 14 Koi-
vu- ja tähtikodeissa, Simo 
Pekka	Pekkala.
Hartaus ke 12.3. klo 15 Ran-
takodissa,	 Simo	 Pekka	 Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 12.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaushetket to 13.3. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus to 13.3. klo 14 Hel-
min	kodissa,	Simo	Pekka	Pek-
kala. 
Kuorot: Ke 12.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet:	 Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Kylmä-
länkylän kappelissa sekä klo 
10–12	Päivärinteen	 srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30	Päivärinteen	srk-salissa	
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 13.3. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Nuortenilta to 13.3. klo 
17–18.30	Päivärinteen	srk-sa-
lissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo	6.30.	Perhekerho	torstai-
sin klo 10–12 (ei viikolla 10). 
Kaikille avoimet ompeluseu-
rat ma 10.3. klo 18. Seura-
kuntapiiri ti 11.3. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 9.3. klo 14 seurat ry:llä. 
Ma 10.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 13.3. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Jenni ja 
Keijo	 Pitkänen,	 Susanna	 ja	
Raimo Romppainen.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 9.3. klo 17 seurat 
ry:llä.

Messu su 9.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, avus-
taa	Riitta	Pesonen,	kant-
tori Aino Juntunen. Seu-
rakuntakerholaisten 
kirkkopyhä.

Hartaus to 6.3. 
klo 13 Mäntyrin-
teellä. Kappelin 
diakoniakylätoi-
mikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri to 6.3. 
klo 17 srk-talon tak-
kahuoneessa.

Raamattupiiri kaiken ikäi-
sille joka toinen tiistai 11.3., 
25.3., 8.4., 22.4., 6.5., ja 20.5. 
klo 18 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa. Milla Sämpi 
avaa keskustelua M. Janatui-

sen raamattukysy-
mysten pohjal-

ta.
RaaTuu ihmi-
set kokoon-
tuvat to 13.3. 
klo	18	Pyhän	
kirjan ääreen 

Leilan johdolla 
Temmeksen srk-

talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 

Sanajumalanpalvelus su 
9.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa	Tarja	Pyy,	kantto-
rina	Timo	Ustjugov.

Kirpputori 
torstaina 13.3. klo 11–14 Tyrnävän srk-talolla

Perhekerholaiset	voivat	tulla	myymään	
ja ostamaan vaatteita, leluja, pelejä.

Pöytämaksu	2	€.	Myyntituoton	saat	itsellesi.
Kahviossa myös edullista tarjottavaa.

Varaa pöytä Meijulta, p. 044 7372 615 tai 
Nellalta, p. 044 7372 616 tai perhekerhossa.

Pöydän	varanneet	voivat	tulla	laittamaan	pöytää	klo	10.
Tervetuloa!

Yhteisvastuuhiihto 
Murron valaistulla ladulla torstaina 
20.3. klo 18–19.

Ohje	hiihtoa	varten:	Hiihtäjä,	joka	on	hankkinut	
itselleen sponsoreita, kiertää omaan tahtiin reilun 
1 km mittaista latua tunnin ajan. Sponsori (esim. yksityinen henkilö) 
maksaa sopimansa kierroshinnan hiihtäjälle Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Ku va t :  a r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Muistojen 
tulva VI – tarinoita 
Tyrnävän seurakun-

nasta -kirjaa saatava-
na kirkkoherranviras-

tosta. Kirjan hinta 
17 euroa.

Saavu valo!
sunnuntaina 16.3 klo 18 

Tyrnävän kirkossa 

Sävellys	Petri	Laaksonen.	
Sanat ja runot Anna-Mari Kaskinen.

Toteutus: 
Kuoro, joht. Taina Voutilainen. 

Bändi, joht. Esa Rättyä
Runojen lausunta: 

Marjukka Hamari ja Juha Vähäkangas.

klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 9.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
9.3.	klo	11	ulkoilupäivä	Peu-
ranmäellä ja seurat klo 16 
ry:llä. Sisarilta ma 10.3. klo 
18 Marjo ja Ahti Lepistöllä.

Surulla on siivet 
sunnuntaina 16.3. klo 14 Muhoksen seurakuntatalossa

Ohjelmassa	runoja	ja	musiikkia	
Esiintyjät: Teija Anneli, runot ja lausunta
Kari J. Hartikainen, laulu  
Jari Suomalainen, viulu
Niilo Kiviniemi, säestys 
Ohjelma	10	€,	sis.	kahvitarjoilun.																								

Surulla on siivet- tilaisuus sisältää runoja ja musiikkia surusta unohtamatta 
kuitenkaan toivon näkökulmaa. Tilaisuudessa psykologi ja runoilija Teija Anneli 
Jokipii lausuu runoja surusta ja toivosta. Kari J. Hartikainen esittää lohduttavia 
lauluja Niilo Kiviniemen säestyksellä. Lisäksi tilaisuudessa esiintyy viulisti Jari 
Suomalainen	Oulu	Sinfoniasta.	Tilaisuuden	tuotto	menee	Yhteisvastuukeräyksen	
hyväksi, suomalaisen saattohoidon kehittämiseen.

Psykologi, psykoterapeutti ja runoilija Teija Anneli Jokipii tekee työtä 
mm. vakavasti sairaiden ihmisten kanssa. Työssään hän joutuu kohtaamaan 
paljon kipua ja kärsimystä, ja on huomannut kuinka vaikeaa näiden asioiden 
käsitteleminen ihmisille on. Hän ohjaa mm. parantumatonta syöpää sairastavien 
ryhmää, jossa käsitellään luopumista. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen 
teema, saattohoito, onkin Jokipiin mielestä erittäin tärkeä ja ajankohtainen 
asia. Vaikka suomalainen terveydenhoito on maailman huipputasoa, ihmisen 
loppuvaiheen hoidossa sen sijaan on paljon parantamisen varaa. Vapaa-ajalla 
Teija Anneli kirjoittaa ja lausuu runoja. Kaksi uutta runokokoelmaa on taas työn 
alla, ja toisen teemana on nimenomaan suru. Hänen mielestään vaikeitakin 
asioita voi käsitellä oivaltavasti taiteen avulla.

Kari J. Hartikainen on	Oulusta	lähtöisin	oleva	yrittäjä,	nykyään	muhoslainen	
laulaja, joka on opiskellut laulua tunnettujen opettajien johdolla. Komeaääninen 
mies on vuosien varrella esiintynyt monenlaisissa tilaisuuksissa ja ollut mukana 
mm.	Roosa	nauha	Runokiertueilla	Pohjois-	Suomessa.		

Niilo Kiviniemi on pitkän linjan musiikin ammattilainen, joka on tehnyt 
työtä musiikin saralla jo monen vuosikymmenen ajan.  Jari Suomalainen on 
ammattiviulisti,	joka	on	soittanut	Oulu	Sinfoniassa	jo	reilun	kolmenkymmenen	
vuoden ajan.
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Kempeleen 
seurakunta
Maanantaisin klo 10 Aamukahvila Kir-
konkylän seurakuntakodissa (Kirkkotie 
11). Tarjolla puuroa ja kahvia sekä seura-
kunnan työntekijän pitämä hartaus.

Kiimingin 
seurakunta
Maanantaisin klo 10–13 Juttunurkka Jää-
lin kappelilla (Rivitie 9). Kaikenikäisten 
kohtaamispaikka.

Joinakin päivinä voi huvittaa lähteä ko-
toaan ihmisten ilmoille vain istuskele-
maan ja turisemaan, lueskelemaan leh-
tiä ja kahvittelemaan, ilman sen kum-

mempia ohjelmanumeroita.
Kysyimme Oulun seudun seurakunnil-

ta, millaisia vapaamuotoisen seurustelun 
mahdollisuuksia ne tarjoavat seurakunta-
laisille, ikään ja harrastuksiin katsomatta. 
Tältä sivulta löydät vastausten perusteella 
tehdyn koosteen.

Oman seurakuntansa järjestämään 
muuhun toimintaan voi tutustua seura-
kuntien www-sivuilla tai tämän lehden ta-
pahtumasivuilla.

hailuodon 
seurakunta
Keskiviikkoisin klo 9–10.30 Aamukahvila 
Luukulla (Luovontie 139).

Torstaisin klo 12–15 Yhteisvastuukah-
vila Luukulla huhtikuun loppuun saakka. 

haukiputaan 
seurakunta
Perjantaisin klo 12–14 avoimet ovet Put-
taan Tuvalla (Kirkkotie 10). Tuvalla voi 
käydä muita tapaamassa tai lukemassa kir-
joja ja lehtiä. Tarjolla kahvia, teetä, mehua 
ja leivonnaisia, kerran kuussa 5 euron hin-
tainen keittolounas klo 11–14. Puttaan Tu-
vassa on myös lähetystyön myymälä. Mah-
dollisuus käsitöiden tekemiseen.

Seurakuntien olohuoneet

 Puttaan Tuvan vakiokävijä Mika Toppi repii auki kahvipaketteja, joista sitten tehdään esimerkiksi kasseja lähetystyön hyväksi. Perjantaisin Tuvalla häärii myös diakoniatyöntekijä Johanna Kerola.

Tuiran
seurakunta
Maanantaisin klo 11–12.30 Juttutupa Kos-
kelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86). 
Kaikille avoin ryhmä, keskustelua eri ai-
heista. Lyhyt hartaus, kahvit.

Maanantaisin klo 10–11 Juttutupa Py-
hän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 7). 
Kaikille avoin ryhmä, keskustelun aiheet 
spontaanin ajankohtaisia. Tarjolla on kah-
via ja aamupalaa.

Tyrnävän 
seurakunta
Keskiviikkoisin klo 9–10.30 Aamukam-
mari seurakuntatalon takkahuoneessa 
(Mankilantie 1). Kohtaamispaikka, jon-
ne voi tulla kahville, oleilemaan, jutustele-
maan, lukemaan lehteä tai tekemään käsi-
töitä. Aamukammarissa seurakunta tarjo-
aa kahvit, kävijät voivat tuoda pullaa nyyt-
täriperiaatteella.

Siikalatvan 
seurakunta
Joka toinen keskiviikko klo 10 Kestilän ys-
tävänkammari Kestilän seurakuntakodis-
sa (Kestilänraitti 4 D). Mukavaa yhdessä-
oloa ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten 
järjestämää tarjoilua ja pientä ohjelmaa.

KaTi luoMa

K at i  L u o ma

lumijoen 
seurakunta
Noin joka toinen perjantai klo 10–11.30 Ys-
tävyyden talo Lumijoen seurakuntatalos-
sa (Kirkkotie 10). Kohtaamispaikka, jossa 
voi jutella ja tavata toisia ja tehdä samal-
la vaikka käsitöitä. Laulua, mehua ja kek-
siä. Ei tiukkaa ohjelmarunkoa, mutta koh-
taamiseen voi ottaa mukaan vaikka jonkin 
runon tai tekstin, jonka haluaa jakaa tois-
ten kanssa.

oulujoen 
seurakunta
Perjantaisin klo 11–14 Piispankamari Yli-
kiimingin asukastuvalla. Vapaaehtoisten 
emäntien pitämä lähetyksen kirpputori-
kahvila, johon voi tulla rupattelemaan. Va-
paaehtoinen kahvimaksu, joka menee lä-
hetystyön hyväksi.

oulun tuomiokirkkoseurakunta
Torstaisin klo 16–18 Meijän olokkari Kes-
kustan seurakuntatalon monitoimisalis-
sa (Isokatu 17). Kaikille avoin matalan 
kynnyksen paikka, jossa vapaata juttelua 
ja oleskelua sekä mahdollisuus tavata seu-
rakunnan työntekijöitä. Olokkarista saa 
myös tietoa vapaaehtoistyöstä.

Mar ja  R an t asu o m e la

Hailuodon Yhteisvastuu-kahvilassa 
päiväkahvilla vas. Raija Nevakivi, Aila 
Sauvola, Liisa Kaverinen ja Helvi Juola.

SeuraKunta

LäHeLLäSi


