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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Helsingissä ihmiset liikkuvat nopeammin kuin 

Oulussa. Sen huomaa moni, joka muuttaa poh-

joisesta töihin pääkaupunkiin.

Aluksi muuttajaa huvittaa, kun ihmiset juoksevat 

asematunnelin liukuportaita alas ehtiäkseen 

ensimmäiseen mahdolliseen metroon. Metrohan 

kulkee kolmen minuutin välein!

Pian kaupungin syke imaisee mukaansa ja 

myös muuttaja harppoo päivittäin liukuportaat 

vasemmalta alas, ohi oikealla seisovien lasten, 

vanhusten ja turistien. Aika ei ole tehty hukattavaksi!

Melkein yhtä kiireistä on pohjoissuomalaisenkin 

arki. Päiväkotiuran aloittava lapsi oppii, että aamuisin 

pitää syödä reippaasti, pukea reippaasti, kävellä 

reippaasti ja jäädä vieraiden aikuisten hoitoon 35 

lapsen ryhmään erityisen reippaasti.

Koulun jälkeen täytyy tehdä äkkiä läksyt, jotta 

ehtii syödä välipalan, jotta ehtii harrastuksiin, jotta 

ehtii iltatoimiin, jotta 

ehtii ajoissa nukkumaan, 

jotta ehtii aloittaa saman 

pyörityksen alusta taas 

seuraavana aamuna.

Oulussa järjestetään 

ensi viikolla seminaari 

kiireestä. Asiasta 

kerrotaan lisää viereisessä 

jutussa (sivut 2–3). 

Seminaarissa pohditaan, voisimmeko paremmin, jos 

emme laukkaisi oravanpyörässä, vaan keskittyisimme 

merkityksellisiin asioihin. 

Vastaus riippunee vastaajasta. Kiire ei ole aina 

pahasta. Lyhytaikainen stressi on usein hyödyllistä ja 

saa ihmiset tekemään parhaansa. Sen sijaan jatkuva 

kiireen tunne uhkaa hyvinvointia.

Ainakin lapset tuntuvat kärsivän kiireestä. 

Eräs lapsi totesi hiljattain, että elämä oli ennen 

onnellisempaa, kun aina ei ollut niin kiire. Lausahdus 

sai uraäidin omantunnon kolkuttamaan.

Otsikon alku ”Aina mun 

pitää” on lainattu 

Pertti Kurikan 

Nimipäivät -yhtyeen 

Suomen euroviisu-

edustuskappaleen 

nimestä.

Aina mun pitää 
pukea reippaasti

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Päiväkotiuran 
aloittava lapsi oppii, 
että aamuisin pitää 
syödä reippaasti, 
pukea reippaasti, 
kävellä reippaasti...

”Odota,  
äiti kirjoittaa nyt”

Perhe, työ, ystävät, harras-
tukset, vapaa-aika. Kaik-
ki vaativat osansa arjesta. 

On oltava läsnä oleva 
isä, äiti, tytär, poika tai puoliso, 
omistautunut työntekijä, hyvä ys-
tävä ja aktiivinen toimija – tai ai-
nakin omasta kunnosta huolehti-
va kansalainen. 

Moni kokee arjen suoritta-
miseksi, eräänlaiseksi selviyty-
miseksi. Toisinaan monen asi-
an hallitseminen yhtä aikaa on 
välttämätöntä, mutta sitä ei pi-
täisi joutua tekemään päivät lä-
peensä. 

Reilun viikon päästä Oulus-
sa järjestettävään Hetken merki-
tys kiireen maailmassa -seminaa-
riin kouluttajaksi saapuvan työn-
ohjaaja Ilmo Häkkisen mielestä 
kiire on harhaa, mutta se vaivaa 
meistä useita. 

Tunne kiireestä vaikuttaa niin 
ihmissuhteisiin kuin oman itsen 
hyvinvointiin.

Pidetäänkö kiireistä ihmistä 
muita tärkeämpänä, Ilmo Häk-
kinen?

Voi olla. Toisaalta on varmaan 
totta, että jokaista ihmistä kiire 
oikeasti ahdistaa. Kiire on sitä, 
että tärkeille asioille ei ole varat-
tu tarpeeksi aikaa ja että siirtymät 
ovat liian nopeita. 

Kiire voi myös olla huonosti 
ajateltua tehokkuutta. Hengittävä 
rytmi ja toimeliaisuuden ja jouti-
laisuuden tasapainottaminen yl-
läpitävät terveyttä. 

Onko tehokkuus pahe?
Rento ja joustava – tekemisen 

iloa tuottava – tehokkuus ei ole. 
Hyvää tehokkuutta on hyvin or-
ganisoitu tekeminen. Ovatko uu-
vuttava touhu ja itsensä pakotta-
minen oikeasti tehokasta ollen-
kaan? 

Onko kiireettömyys yhtä kuin 
laiskuus?

Kouluttaja Ilmo Häkkinen kertoo, 
kuinka kiireestä pääsee eroon 

Ei ole. Kiireettömyyteen voi 
kuulua luova laiskuus ja luova, 
reipas toimeliaisuus. 

Nykyään meillä ei tahdo ol-
la aikaa tuumailuun, jota mo-
ni hommakin vaatisi. Emme eh-
di vanhemmitenkaan tulla viis-
aiksi, kun olemme niin aktiivisia. 

Pitääkö jostain luopua, jos halu-
aa päästä eroon kiireestä?

Pitää. Ensimmäiseksi kan-
nattaa luopua kaikesta täyttees-
tä ja itselle merkityksettömäs-
tä, jotta voi nähdä, missä men-
nään. Nykyään on kaikkea lii-
kaa, kaikkea hyvääkin. Muun 
muassa siitä syystä on vaikea 
priorisoida. 

Elämyksiä ja elämyshakuisuut-
ta on liikaa. Se pitää hektisyyttä 
ja toisaalta tympääntymistä yllä. 
Elämän pelkistäminen ja omien 
arvojen pohjalta olennaiseen pi-
täytyminen ovat hyvät lääkkeet 
kiireeseen. 
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Olen seonnut jo las-
kuissa, kuinka pit-
kään olenkaan ollut 
täällä sairaalassa. 

Tammikuussa jouduin tän-
ne, ja nyt on jo maaliskuu. Ei 
sitä uskoisi, miten elämä voi 
muuttua niin äkillisesti, radi-
kaalisti. Vastahan palasin jou-
lulomalta. 

Jumalalla oli toisenlaiset 
suunnitelmat mua varten.

Elämäni tähänastisen suu-
rimman katastrofin jälkeen on 
vaikea koota ajatuksia, koke-
muksia. Hiljalleen alan ym-
märtää, mitä on tapahtunut ja 

Ei sitä uskoisi, 
miten elämä 
voi muuttua 
niin äkillisesti, 
radikaalisti. 

miten tästä eteenpäin. 
Se vaatii niin paljon, se it-

kettää, tämä avuttomuus jäytää 
sisintä: Jumala, auta! Ole tässä 
päivässä! Pidä musta kii!

Suuren helpotuksen ja ilon 
ovat tuoneet ystävien ja työ-
kavereiden vierailut. Heidän 
tsemppaukset ja terveiset ovat 
pitäneet mut pinnalla. Hen-
gelliseen hätään olen saanut 
ravintoa sairaalapastorin jaka-
masta ehtoollisesta. 

Tutut ehtoollisliturgian 
sanat ovat tulleet eläväksi. Heti 
traagisen leikkauksen jälkei-
senä sunnuntaina nautittu 

ehtoollinen tuntui suorastaan 
taivaalliselta. Tuntui kuin 
suuri paino olisi nostettu pois 
päältä ja pystyin taas hengit-
tämään. 

Sen jälkeen olen pyytänyt 
ehtoollista joka sunnuntai. Se 

on ollut kuin raikas keidas tällä 
autiomaavaelluksella.

Ehtoollinen ja tutut virret 
ovat tärkeitä. Niiden kautta on 
tullut tutuksi, miten lähellä 
hymy ja kyyneleet ovat lähellä 
toisiaan. 

Jumalan rakkaus helpottaa 
oloani. Uskon Jumalalla olevan 
vielä suunnitelmia mua varten.

Lue myös  Juha Vähäkankaan 
Sielun silmin -blogiteksti 
"Täältä tullaan elämä" Kalevan 
nettisivuilta. Suomen sairaaloissa 
toimii yli sata sairaalapappia. 
Oysissa heistä työskentelee viisi. 

Sietokyvyn rajoilla
Kolumni

Lisää kiireen kesytystä seminaarissa
• Oulun Valkonauha ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Agricola-

opintokeskus järjestävät yhteistyössä Hetken merkitys kiireen 

maailmassa -seminaarin. Sen teemana on pohdinta siitä, 

voisimmeko paremmin, jos emme laukkaisi oravanpyörässä vaan 

keskittyisimme merkityksellisiin asioihin. 

• Kaikille avoin seminaari järjestetään lauantaina 14.3. kello 11–15 

Heinätorin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71, Oulu.

• Kouluttajana työnohjaaja, kirjailija, trubaduuri Ilmo Häkkinen.

• Ilmoittautumiset Suomen Valkonauhaliittoon, p. 09 1351 268 tai 

sähköpostilla nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi.

• Seminaariin on vapaa pääsy, kahvitarjoilussa mahdollisuus va-

paaehtoiseen kahvirahaan.

Hajottaako kiire perheitä?
Vuorovaikutuksen ja yhtei-

sen laatuajan vähyys hajottaa, 
samoin liiallinen stressi ja huo-
lissaan oleminen, kaikkinainen  
liiallinen paine. 

Kiireeseen liittyy usein syylli-
syyttä, kun asioita ei ehdi hoitaa 
niin hyvin kuin haluaisi. Miten 
syyllisyydestä pääsee eroon? 

Iso ja vaikea kysymys. Yk-
si vastaus on: tulemalla vastuul-
liseksi valinnoistaan. Sanonnat 
“Niin makaan, kuin petaan” ja 
“Sitä niitän, mitä kylvän” pitävät 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra ,  J aa k ko S a lovaa ra

Nykyään on 
kaikkea liikaa, 
kaikkea hyvääkin.

Ilmo Häkkinen    

Voisiko paasto sosiaalisesta me-
diasta auttaa?

Auttaa hyvinkin, samoin paas-
to kaikesta muusta mediasta. Uu-
tisia on liikaa. Nekin ovat osal-
taan täytettä, johon totumme ja 
turrumme. 

paikkansa. Tietenkin tärkeää on 
jakaa asioita ja puhua ihmisten 
kanssa myös syyllisyydestä. 

Miten elämä hiljenee ja arki olisi 
paremmin hallinnassa?

Kaiken pelkistämisellä ja arvo-
pohjaisten valintojen korostami-
sella. Kiireenkin keskellä on otet-
tava oma tila hengittämiseen, 
tyhjentymiseen ja voimaantumi-
seen. 

On tärkeää, että elämä saa pu-
hutella meitä. Kiire on harhaa.

ELSI SALOVAARA

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori

Karjasillan seurakunta

Kiire on usein itse luotua. Elämän pelkistäminen ja olennaiseen keskittyminen ovat kouluttaja Ilmo Häkkisen lääkkeitä kiireen tunteeseen. Koko ajan ei tarvitse olla sosiaalinen, ja mediapaastokin on paikallaan.

E l s i  S a l ovaa ra
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Muu media

MITÄ PIENEMPI ja kiinteämpi 
uskonnollinen yhteisö on, sitä isompi 
on johtajien vastuu, muistuttavat 
haastattelemani uskontotieteen tutkijat. 
     Parhaimmillaan jäsen kokee juuri 
sitä yhteisöllisyyttä, yhdessäoloa ja 
yhdessä tekemistä, mitä hän on tullut 
seurakunnasta hakemaan. Pahimmillaan 
hänet alistetaan johtajan suopeudesta ja 
oikuista riippuvaiseksi, tahdottomaksi 
manipuloinnin kohteeksi.
    Johannes ja Niklas, olettehan juuri niin 
reiluja ja rehellisiä, miltä vaikutatte?

Toimittaja Jyrki Richt kommentoi Ylen nettisivuilla 3. maaliskuuta 
Seinäjoella toimivaa Houmchurch-seurakunnan toimintaa

Suomen Lähetysseuran 
eläkkeellä olevan työnte-
kijän Kirsti Kirjavaisen 
valokuvanäyttely Nepalin 

vammaisista on paraikaa esillä 
Oulun kaupunginkirjastossa.  

Ihmisten kuvaaminen on Ne-
palissa vaikeaa, sillä ennen kuvan 

ottamista täytyy voittaa kuvatta-
van luottamus. Kuvattavan kieltä 
täytyy osata ja tuntea hänet jos-
kus jopa monen vuoden ajalta.

Esimerkiksi tytöistä ei saa va-
pautunutta kuvaa, jos heitä ei 
tunne ennestään.

Kirjavainen kertoo esimerkin 

tytöstä, jolla on tekojalka. Tyttö 
kutsui lähettiä kakkosäidikseen, 
koska Kirjavainen auttoi tyttöä 
monin tavoin. 

Myös tytön vanhemmat hy-
väksyivät Kirjavaisen ja toivat täl-
le muun muassa kalaa. Tytön äiti 
kertoi Kirjavaiselle, että tätä saa 

kutsua kakkosäidiksi.
Tyttö kertoi Kirjavaiselle itki-

en murheitaan: Saako hän kos-
kaan miestä ja lapsia? Kirjavai-
nen rohkaisi tyttöä. Hän saattaa  
hyvinkin avioitua ja saada jälke-
läisiä.

Vaikeudet tuovat 
luottamuksen
Kirjavaisen mukaan vaikeudet 
luovat luottamuksen. Nepalin si-
sällissodan aikana paikalliset jos-
kus varoittivat kirjelapulla Kirja-
vaista tulemasta kyläänsä, koska 
se oli vaarallista.

Kirsti Kirjavainen iloitsee, että Nepalin vammaisten asema on kohentunut. Se näkyy hänen ottamistaan valokuvistakin.

Pe k ka H e l i n

PKN:n suosio luo odotuksia 

Seuraako Pertti Kurikan Ni-
mipäivät -bändin menes-
tystä laajempi kiinnostus 
kehitysvammaisten taiteel-

liseen osaamiseen? 
Tätä miettii PKN-huumassa 

Oulun seurakuntien kehitysvam-
maistyön pastori Elina Hyvönen.

– Meillä on esimerkiksi hieno-
ja kehitysvammaisia kuvataiteili-
joita, joiden toivoisin saavan nos-
tetta yhtyeen menestyksestä eu-
roviisukisailussa. Bändin julki-
suuden soisi vetävän perässään 
suurempaan huomioon myös ke-
hitysvammaisten kirjailijoiden 
tekstejä, Hyvönen sanoo.

Suomen Lähetysseuran pal-
veluksessa Tansaniassa etsivää 
vammaistyötä tekevä Kirsi Salo 
toivoo, että punkbändin positii-
vinen maine synnyttää Suomes-
sa tärkeää keskustelua siitä, mikä 

on kehitysvammaisten rooli yh-
teiskunnassa.

– Näemmekö kehitysvammaiset 
aktiivisina toimijoina vai palvelui-
den, erilaisten tukien ja avun vas-
taanottajina? Tästä pitää puhua.

Hän toteaa kirkon olleen ai-
koinaan edelläkävijä sen nostaes-
sa esille erityisryhmien oikeuksia.

– Mutta onko kirkossa päästy 
tästä roolista ja asenteesta eteen-
päin? 

Suomen Lähetysseura tekee 
tällä hetkellä useissa maissa työtä 
vammaisten ihmisoikeuksien to-
teutumiseksi.

RIITTA HIRVONEN

Ikuistettuja juhlahetkiä
Kirsti Kirjavainen on kuvannut 30 vuotta elämää Nepalissa

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Suomea Euroviisuissa tänä vuonna edustava Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtye oli 
mukana myös Lähetysseuran Tasaus-kampanjassa.
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  Tarvitaanko kirkossa naistyötä?Gallup

KAISA RAITTILA
HEL S INGIN SEU R A KU NTAY HT Y M Ä N 
Y HTE ISEN K I RK KOVA LTU USTO N 
PU HEENJ OHTA JA A , K I R JA I L I JA

Ihmisiä

Kanttori soitti läksiäisvirren

Minulla on väljät vaatteet, mutta älä laita tätä ilmai-
sua lehteen, Siikalatvan kanttori Unto Määttä tote-
aa nauraen.

Laitetaan kuitenkin, sillä toteamus kuvaa hyvin viime 
sunnuntaina lähtöjuhlaansa Piippolan kirkossa viettäneen 
Määtän luonnetta.

Eläkepäiviään aloitteleva Unto Määttä on persoona, joka 
ei helposta hikeenny. Näin hän toteaa itse.

– Tiukoissa paikoissa en jää jälkikäteen pyörittelemään 
asioita. Monet asiat osaan päästää toisesta korvasta sisään 
ja toisesta ulos. Yritän pitää mieleni elämänmyönteisenä, 
sopivasti väljänä, Määttä pohtii.

Unto Määttää voisi kuvata myös uskolliseksi kirkon 
työntekijäksi Siikalatvan asukkaille.  

– Syyskuussa 1970 aloitin työt Merijärvellä, sieltä siir-
ryin kolmen vuoden päästä Rantsilaan ja sitten Piippolaan. 

Siikalatvan seurakuntaliitoksesta hän piti, koska se laa-
jensi työympyröitä. Määttä on kulkenut mielellään virsi-
kirjan kanssa kouluilla.

– Jos lapsille ei opeteta virsiä, eivät he osaa niitä nuorina 
ja aikuisinakaan. Ihmisten olisi hyvä tuntea ainakin joita-
kin virsiä, joita he sitten voisivat toivoa esimerkiksi häissä 
tai rakkaittensa hautajaisissa.

Määtän työmaa saattaisi löytyä muualtakin kuin kirkon 
urkuparvelta. Hän on koulun käynyt rakennuspuuseppä, 
mutta musiikki peittosi ”raksahommat”.

Määttä ei hämmästyisi, jos kotiseurakunnassa riittäisi 
eläkepäivinä kanttorin tuurauksia, mutta varsinaisen työ-
uran viimeinen virsi soitettiin sunnuntaina Piippolassa.

– Jumalanpalveluksen päätösvirsi oli helppo valita:  
Se oli Soi kunniaksi Luojan. 

RIITTA HIRVONEN

Läksiäiskahvitilaisuudessa Unto Määttä esitteli erikoista solmiotaan, 
jossa on 12 ihmishahmoa. Ne kuvaavat hänen lapsiaan. 
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toiminnan vuoksi. Monien vam-
maisten itsetunto on parantunut 
huomattavasti.

Kuvat  
tuovat toivon
Kirjavaisen valokuvanäyttely on 
vammaisten juhlaa, koska koulu, 
ammattikoulutus, työ ja ihmis-
oikeudet ovat kaikki juhlan syitä, 
voittoja. Juhla on saada työpaik-
ka, koulupuku ja hyvä itsetunto.

Kirjavainen kuvaa onnistumi-
sen juhlaa, koska se tuo toivon. 

Vammaisten kulkueesta otet-
tu kuva kertoo vammaiselle, että 
hän ei ole yksin, vaan kohtaloto-
vereita on muitakin.

Kirjavainen on ottanut ku-
via vuosikymmenten ajan, kos-
ka pitkä aikaväli kertoo hänelle 
itselleenkin, että edistystä on ta-
pahtunut roimin askelin, vaikka 
arjessa kaikki tuntuu tuskallisen 
hitaalta ja eteneminen mahdotto-
malta.

Kristinusko tuo vammaisille ihmisarvon

• Nepal on Intian rajanaapuri. Asukkaita maassa on 30 miljoonaa, jois-

ta kristittyjä on kaksi miljoonaa. Vuonna 1977 kristittyjä oli muuta-

ma sata. Vammaisia maassa on kaksi miljoonaa.

•  Evankeliumi on monelle nepalilaiselle suuri ilon lähde, sillä se ker-

too, että kaikki ihmiset ovat Jumalan rakastamia ja samanarvoisia. 

Hinduismin ja buddhalaisuuden mukaan vammaiset ja vähäväkiset 

ovat itse syypäitä kohtaloonsa. Juuri siksi kristinusko kasvaa maas-

sa kovaa vauhtia.

•  Maassa vallitsi vuosia sisällissota, jossa maolaiset taistelivat halli-

tuksen joukkoja vastaan. Maan tilanne on sekava eikä perustusla-

kia ole saatu aikaan.

Kauniissa maassa  
raskasta työtä
Näyttelyssä on kuvia myös muis-
ta nepalilaisista ja maan kauniis-
ta luonnosta.

Kirjavainen kuvaa usein ne-
palilaisten raskasta työtaakkaa, 
jotta voisi kertoa länsimaalaisil-
le, kuinka raskasta maatyöläi-
sen arki on, kun kaikki tehdään 
käsin. Heidän työpäivänsä saat-
tavat kestää aamukolmesta ilta-
kymmeneen.

– Kuvaan, jotta ihmiset ym-
märtäisivät, että maatyöläiset jou-
tuvat kantamaan vettä tuntikau-
sia, jos vesijohtoa ei rakenneta.

PEKKA HELIN

Vammaisten juhlaa Nepalissa – 
Oikeus kouluun, työhön ja ihmis-
arvoon -valokuvanäyttely Oulun 
pääkirjastossa 18.3. saakka.

Sodasta huolimatta Kirjavai-
sella ei ollut koskaan nälkä. Pai-
kalliset möivät hänelle ruokaa ja 
auttoivat muillakin tavoin. Kai-
ken perustana oli vuosien aikana 
rakennettu luottamus.

Kirjavainen työskentelikin eri 
työkausilla Nepalissa yhteensä 30 
vuotta. Hän teki töitä muun mu-
assa vammaisten aseman paran-
tamiseksi. 

Vammaisia  
hävetään
Maan pääuskonnot ovat hindu-
laisuus ja buddhalaisuus. Molem-
pien uskontojen opetukseen kuu-
luu, että vammat ja onnettomuu-
det johtuvat edellisten elämien 
väärinteoista. Vammaisen synty-
misestä syyllistetään ennen kaik-
kea äitiä, jonka edellisen elämän 
virheet johtavat vammaisen lap-
sen syntymiseen. 

Nepalissa vammaisia piilotel-
laan, hävetään ja kohdellaan huo-
nosti. Siksi heidän luottamustaan 
on vaikea voittaa. 

Viime aikoina vammaisten 
asema on parantunut muun mu-
assa Lähetysseuran ja sen paikal-
lisen yhteistoimintakumppanin 

 Juhla on saada 
työpaikka, 
koulupuku ja hyvä 
itsetunto.
Kirjavainen kuvaa 
onnistumisen 
juhlaa, koska se 
tuo toivon.

• Mitä naistyöllä tarkoitetaan? 
Hemmottelut ja valmiit ateriat 
tarjoavat lepohetken, mutta itse 
näen kirkon tehtäväksi ennem-
minkin viedä ihmiset epämuka-
vuusalueelle, kääntymään oman 
minän sijasta ulospäin. 

Mukavuudenhaluisena jään 
helposti paikoilleni, mutta jos ko-
koontumisen tarkoituksena olisi 
herätellä meitä naisia yksissä tuu-
min tarttumaan johonkin raken-
teelliseen epäkohtaan, olisin val-
miina. En halua olla tekemisen 
kohde, vaan toimija ja tekijä.

Vaikka kirkko naisistuu, tapa 
päättää ja toimia on kovin mie-
hinen. Ennen Irja Askolaa poh-
dittiin, voiko piispa olla nainen. 
Nyt on nähty, että nainen voi jo-
pa muuttaa totuttua käsitystä pe-
rinteisen viran luonteesta.  

Kaisa Raittila 

• Naistenpäivien ohjelmaksi toi-
votaan hengellistä opetusta, hy-
vää musiikkia ja ruokaa. Toiveet 
eivät ole paljon muuttuneet vuo-
sien saatossa. Naistenpäivien toi-
votaan olevan keidaskokemuksia, 
jotka tuovat virkistystä vuoden-
kiertoon.

Naiset haluavat kokoontua 
keskenään, sillä miesten mielen-

SIRPA BERGMAN
K A L A J OEN K R IST I L L ISEN O PISTO N 
KU RSS ISU U N NIT TEL I JA

REETTA MERILÄINEN
N A ISTEN PA N K IN OHJAUSRY H M Ä N 
PU HEENJ OHTA JA

kiinnonkohteet ovat usein toisen-
laisia kuin naisporukan. 

Sirpa Bergman 
 

• Kirkon naistyön tehtävä on mie-
lestäni ennen muuta avata suo-
malaisnaisten silmiä huomaa-
maan kehitysmaiden naisten elä-
mä; meidän mahdollisuutemme 

auttaa sisariamme parempaan 
elämään.

Jos naistyöllä tarkoitetaan nai-
sen aseman parantamista Suo-
messa ja kirkossa, mieleeni tulee 
kysymys, vetääkö kirkon aatteel-
linen naistyö yhä henkeä pitkän 
naispappeuskiistelyn jälkeen?

Tasa-arvotyön kirkossa tulee 
nousta sen sisältä. Ehkä seura-

kunnissa ovat kadoksissa ne tuli-
sieluiset henkilöt, jotka tekisivät 
voimallisesti feministien ajamaa 
tasa-arvotyötä.

Nykyinen kirkko kestäisi jo  
feminismiäkin. 

Reetta Meriläinen

Kirkon naistyön 
toimikunnat lakkautettiin 

1970-luvulla, ja naistyö 
siirtyi osaksi seurakuntien 
aikuistyötä. Aikuistyöhön 

kuuluvat muun muassa 
tasa-arvokysymykset. 

Ensi sunnuntai 8.3. 
on kansainvälinen 

naistenpäivä.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n K a la jo e n K r i s t i l l i n e n O p i s t o K i r ko n U lko maa na p u

KOONNUT: RIITTA HIRVONEN
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Työ alkaa toukokuussa
Tyrnävän seurakuntatalon vanha puoli rakennetaan uusiksi

Tyrnävän seurakuntatalon 
vanha puoli purettaneen 
pääsiäisen jälkeen huhti-
kuun alussa, kertoo kirk-

koherra Timo Liikanen. 
Vanhan puolen tilalle pystyte-

tään uudisrakennus, jonka raken-
nustöiden Liikanen arvelee alka-
van toukokuun alkupuolella. Ra-
kennus on valmiina näillä näky-
min helmikuussa 2016.

Uusi rakennus on pakko pys-
tyttää, sillä vanha puoli kärsii 
selkeistä sisäilmaongelmista. Ra-
kenteissa on hometta ja sädesien-
tä. Nykyinen uusi puoli säilyy, sil-
lä sen osalta ongelmia ei ole ha-
vaittu.

Purku-urakoitsija valitaan 
maaliskuun puolivälissä, raken-
nusurakoitsijat puolestaan huh-
tikuussa. Rakennustyöt rahoite-
taan lainalla. Seurakunnan vero-
äyriä korotettiin tänä vuonna töi-
den vuoksi.

 
Uuden rakentaminen  
on järkevää
Kirkkoherra Liikanen kertoo, että 
kaksi vuotta sitten aloitettiin pro-
jekti, jossa selvitettiin peruskorja-
uksen mahdollisuutta. 

Peruskorjauksesta kuitenkin 
luovuttiin, kun huomattiin, että 
ongelmia on laajalti sekä katossa 
että seinän rakenteissa ja perus-
tuksissa. 

– Ei ollut täyttä varmuutta, 
saadaanko peruskorjauksesta sitä 
mitä tavoitellaan. Kun korjausas-
te on 75–80 prosenttia, ei ole jär-
keä toteuttaa korjausta, jos loppu-
tuloksesta ei ole täyttä varmuutta.

– Haluamme katsoa pitkälle 
tulevaisuuteen. Vaikka tämä on 
iso taloudellinen ponnistus, ha-

luamme pitää huolta siitä, että 
seurakuntalaisilla ja seurakun-
nan työntekijöillä on terveet ja 
hyvät tilat.

 
Neliömäärä  
laskee nykyisestä
Nykyisin vanhalla puolella tilaa 
on 556 neliömetriä ja sen korvaa-
vassa uudisrakennuksessa 521 ne-
liömetriä. 

Uudisrakennuksessa tulevat 
sijaitsemaan muun muassa seu-
rakuntasali, kahvio, monitoimi-
tila  pienryhmien kokoontumisia 
varten, keittiö ja muutamia työ-
huoneita. Ne korvaavat vanhan 
puolen lähes vastaavanlaiset tilat.

Uudisrakennus tulee olemaan 
vähän pienempi kuin nykyinen 
vanha puoli, sillä seurakunta ha-
luaa säästää kustannuksista. Näin 
rakennetaan tehokkaammat tilat, 
joissa esimerkiksi käytävätilaa on 
13 neliömetriä vähemmän kuin 
vanhassa rakennuksessa.

Seurakuntasali pienenee yli 20 
neliöllä. Uudessa seurakuntasa-
lissa neliöitä on 130.

Istumapaikkoja vanhassa sa-
lissa on noin 150–160, kun uu-
dessa on 120 paikkaa. Erilaisin 
tuoli- ja pöytäratkaisuin uudis-
rakennuksen saliin saadaan vä-
hän enemmänkin paikkoja.

Tarvittaessa kahvion ja seura-
kuntasalin voi yhdistää rullaa-
malla väliseinän pois.

 
Perhejuhlat pienempiä  
kuin ennen
Kirkkoherra Liikasen mukaan 
hautajaiset ja erilaiset perhejuh-
lat ovat osallistujamäärältään pie-
nempiä kuin ennen. 

Esimerkiksi yli sadan hengen 
muistotilaisuudet on Tyrnävällä 
laskettavissa vuosittain yhden kä-
den sormilla. Siksi on perusteltua 
rakentaa edellistä pienempi seu-

rakuntasali.
Jos uudisrakennuksen tilat ei-

vät riitä vaikkapa hääjuhliin, voi-
vat juhlien järjestäjät ottaa yh-
teyttä vaikkapa paikallisiin rau-
hanyhdistyksiin tilojen vuokraa-
miseksi.

 
Korvaavia tiloja  
on löydetty 
Tyrnävän seurakunnassa ryhdy-
tään poikkeusjärjestelyihin van-
han puolen purkamisen ja uudis-
rakentamisen ajaksi.

Vanhalla puolella toimiville 
ryhmille on katsottu uudet ko-
koontumispaikat. Osa ryhmis-
tä kokoontuu nykyisen uuden 
puolen kerhotiloissa ja osa kun-
nan omistamassa vanhassa pap-
pilassa.

Kirkkoherra Liikanen arvelee, 
että  Temmeksen seurakuntata-
loa tullaan käyttämään aiempaa 
enemmän. Seurakunnan kesäko-
tia Kolmikannan kylässä käyte-
tään keväästä syksyyn.

Kirkon sakastissa voisi kirk-
koherran mukaan pitää vaikkapa 
kirkkoneuvoston kokouksia. 

Kirkkoherra Liikasen mukaan 
kirkkoherranvirasto palvelee seu-
rakuntalaisia edelleen nykyisel-
lä uudella puolella, mutta viras-
to siirtyy uudisrakennuksen val-
mistumisen jälkeen diakoniatoi-
miston tiloihin.

Nykyisiä vanhan puolen tilo-
ja seurakuntalaiset voivat käyttää 
maaliskuun puoleen väliin saak-
ka. Seurakunnan omia toiminto-
ja niissä on vielä kuun loppupuo-
lella.

 
PEKKA HELIN

Kirkkoherra Timo Liikasen mukaan seurakuntalaiset voivat käyttää kuvassa olevan vanhan puolen tiloja kuluvan maaliskuun puoleenväliin saakka.

Pe k ka H e l i n

Rauhan 
karnevaali 
Oulussa
naistenpäivänä

Oulun seudun Nytkis, nais-
järjestöt yhteistyössä, järjes-
tää sunnuntaina 8.3. kello 14 
alkaen Kirkkotorin koulutus-
keskuksessa uudenlaisen nais-
tenpäiväjuhlan, Rauhan kar-
nevaalin. Tilaisuus on kaikil-
le avoin ja maksuton.

Joka kolmas nainen maa-
ilmassa on väkivallan uh-
ri. Karnevaalissa osanottajat 
voivat ilmaista haluamallaan 
tavalla, laulaen, tanssien, ru-
noillen tai muuten taiteillen 
rauhan ja turvallisuuden mer-
kityksestä itselleen. 

Lauluja rauhasta lauletaan 
yhdessä. Oulun Naisuninoni 
antaa tänäkin vuonna Vuo-
den Sara -palkinnon oululai-
selle naiselle, jonka koetaan 
jatkavan Sara Wacklinin pe-
rintöä.

Vuoden 2016 
Yhteisvastuu 
kerätään 
partiolaisille
Yhteisvastuukeräyksen vuo-
den 2016 kotimainen kohde 
on Suomen Partiolaisten val-
takunnallinen hanke Nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy partion 
avulla.

Partiolaisten hankkeel-
la käynnistetään toimintaa, 
jossa syrjäytyneitä ja syrjäy-
tymisuhan alla olevia lapsia 
ja nuoria autetaan partiotoi-
minnan avulla. 

Hankkeessa koulutetaan 
myös partiojohtajia eri vam-
maisryhmien kanssa työsken-
telyyn.

Oulunsalon
toimintapäivä
veti lapsia
Parikymmentä alakoululaista 
osallistui maanantaina Ou-
lunsalon seurakunnan toi-
mintapäiviin, joiden aikana 
harjoitellaan tietotekniikka-
taitoja. Päivät kestivät keski-
viikkoon.

– Juuri sopiva määrä saatiin 
lapsia mukaan, iloitsee seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja 
Kirsi Järvelin.

Haluamme 
katsoa pitkälle 
tulevaisuuteen.

Timo Liikanen

Seurakuntatalon vanhan puolen korvaava uudisrakennus valmistunee ensi vuoden 
helmikuussa. Rakennus on nykyistä pienempi, mutta sen tilankäyttö on tehokasta.

A r k k i t e h t i t o im i s t o  A r k t i im i  O y

K I r s i  J ä r ve l i n
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Samalla pallolla

Englannin anglikaanista 
kirkkoa syytetään pelaa-
misesta kaksilla korteil-
la.  Sen kerrotaan tarjo-

avan töitä katedraaleissaan pie-
nemmillä palkoilla kuin se itse 
vaatii muita työnantajia mak-
samaan palkollisilleen.

Iltapäivälehti Sun teki ai-
heesta jutun viime viikolla ot-
sakkeella Synnin palkat. Leh-
ti oli löytänyt useita työpaik-
kailmoituksia, joissa kirkko il-
moitti maksavansa vähemmän 
kuin 7,85 puntaa tunnilta (12 
euroa).  7,85 puntaa on kirkon 
mielestä palkka, jolla saa koh-
tuullisen toimeentulon.

Canterburyn arkkipiispa 
Justin Welby (kuvassa) sanoi, 
että mikään työnantaja ei voi 
nostaa palkkojaan noin vain.

– Tämä on noloa. Me halu-
aisimme maksaa palkan, jo-
ta itse suosittelemme. Sen me 
teemmekin niin pian kuin pys-
tymme, sanoi 80 miljoonan 
anglikaanin hengellinen joh-
taja Welby .

Arkkipiispa totesi, että palk-
kakysymys ei ole suinkaan ai-
noa asia, jossa anglikaanikirk-

ko ei noudata omia periaattei-
taan. Kirkko kuitenkin yrittää 
hänen mukaansa parhaansa.

Skandaali syntyi vain muu-
tama päivä sen jälkeen, kun 
anglikaanipiispat julkistivat 
avoimen kirjeen, jossa he kriti-
soivat ”Britannian lähes kuole-
vaa poliittista kulttuuria”.  Kir-
je on ajankohtainen, sillä Bri-
tanniassa pidetään parlament-
tivaalit toukokuussa.

Piispat ehdottivat kirjees-
sään, että työntekijöille mak-
settaisiin 7,85 punnan kohtuu-
palkka ja Lontoossa vähän tä-
tä enemmän. Britanniassa mi-

nimipalkka on 6,50 puntaa eli 
8,9 euroa.

Englannin kirkkoa ei ensi 
kertaa syytetä siitä, ettei se tee, 
kuten opettaa. Viime vuonna 
kirkko kritisoi erästä pikavip-
piyritystä, kunnes media pal-
jasti, että kirkko oli sijoittanut 
varojaan yritykseen.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service/ 
Estelle Shirbon: Church of England 
accused of double standards over 
low wages

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Englannin kirkko maksaa huonosti

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.6.2015 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT050315

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk hintaan 40 € (norm. 80 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.askellehti.fi/tarjous

√

Saa rakastaa.
Tilaa uudistunut  askel  10 kuukautta vain 40 €

Tutustu ilmaiseksi näköis lehteen netissä www.askellehti.fi/uusilehti

Rauhan Tervehdys on Facebookissa. 
Käy tykkäämässä!

www.facebook.com/rauhantervehdys

Muut seurakunnat

Su 8.3. klo 18 sunnuntain kokous, 
Vastuussa Kai Similä
Su 15.3. klo 18 sunnuntain kokous, 
Vastuussa Kai Similä
To 19.3. to klo 18 kotirukouskokous 
Similällä, Katajakuja 2, Kempele 
Tervetuloa.www.kempele.svk.fi

Su 8.3. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS
Ke 11.3. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 8.3. klo 11 Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, 
Hannu Orava, Janne Nykänen. Seimi ja lastenkoko-
ukset. Su 8.3. klo 17 International Service. In Rus-
sia and English. Ti 10.3. klo 18 Toppilan Majakan 
rukousilta, Paakakatu 3. Ke 11.3. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Juha Hilli, Pasi Markkanen & co. 

To 12.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!   
www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 8.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus, 
puhuu David Olsen. Tulkkaus englannista suomeksi.
Ma 9.3. klo 13 Maanantaikerho.

Ti 10.3. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!

To 5.3. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Pauli Pyhtinen. Pe 6.3. klo 19 EI 
Helmi (nuorteniltaa). Su 8.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Petri Mettovaara, Mika Martinmäki, musiikki: Anna Karppanen. To 12.3. klo 19
Lähde-ilta, Tofi c Ezzahid, Hannu Murhu, God´s Bell, aihe: Hänen tulee 
kasvaa, minun vähetä. Tervetuloa!

w w w. sxc . hu
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Pitkä matka sairaan isän luo
"Olen onnellisessa asemassa, kun voin jakaa etäomaishoitajuuden"

Kerran kuussa, tavallises-
ti torstai-iltana töiden 
jälkeen, Sari Kronqvist 
starttaa auton kotipihassa 

Haukiputaalla. Edessä on 298 ki-
lometrin matka isän luo.

Alkumatkasta Kronqvist ki-
lauttaa usein veljelleen, äidilleen 
ja miehelleen, kuuntelee radiota 
ja laulaa iskelmiä. 

Viimeiset sata kilometriä Ke-
mijärvelle tien päällä on jo hiljais-
ta. Ajatuksiin nousee, missä kun-
nossa yksin asuva isä mahtaa olla. 

– Minulle menomatka on 
eräänlaista psyykkausta. Perillä 
odottaa tietty rooli: en enää ole 
tytär vaan omaishoitaja.

Diagnoosista 
alkoi puhelinrumba
Jouko-isä oli juuri jäänyt työky-
vyttömyyseläkkeelle nivelvaivo-
jen takia kun hänellä 2010 todet-
tiin Parkinsonin tauti. 

– Se on hitaasti etenevä neu-
rologinen sairaus, joka vaikuttaa  
elämänlaatuun kokonaisvaltai-
sesti, Kronqvist tietää.

Aluksi tuki isälle oli pikem-
minkin kanssaelämistä uudes-
sa tilanteessa. Pian Sari alkoi vel-
jensä kanssa kantaa vastuuta isän 
hoidosta, kuntoutumisesta ja asi-
oidenhoidosta ylipäätään.

Osittain omaishoidon takia 
Kronqvist tekee 80-prosenttista 
työaikaa. Myös  työaikajoustoa 

– Välillä pitää oikein tietoisesti irrottautua isän asioiden huolehtimisesta ja keskittyä hyvällä omallatunnolla omaan perheeseen, sanoo Sari Kronqvist. Sohvalla seurana on oma 4-vuotias Väinö-poika.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

on tarvittu.
Asioita hoidetaan puhelimitse 

pitkin viikkoa kotihoitoon ja ko-
tisairaanhoitajaan päin. Silloin 
tällöin puhelun saa sosiaalityön-
tekijä.

– Kerran piti soittaa perin-
tätoimistoonkin. Isä ei kyennyt 
enää maksamaan laskuja netis-
sä ja oli piilotellut karhulaskuja 
meiltä salatakseen toimintaky-
kynsä heikkenemistä.

Kaikki palvelut  
käytössä
Sisarukset soittavat isälle vuoro-
päivin ja soittojen välillä pika-

viestittelevät keskenään.
Huoli isästä ei kokonaan katoa, 

vaikka käytössä on kaikki palve-
lut, joita asuinkunnasta on mah-
dollista saada: ruokapalvelu tuo 
ateriat, kotihoito annostelee lääk-
keet ja lämmittää ruoat kolmesti 
päivässä. Kotisairaanhoitaja käy 
kerran kuussa.

Joulua lapsuuskodissa vuoro-
päivin viettäneet lapset havaitsi-
vat isän kunnon romahtaneen.

– Isä oli kuin kuplassa omassa 
maailmassaan. Ensimmäistä ker-
taa isä ei tuntenut meitä lapsiaan.

– Selväksi tuli, että ei hän enää 
yksikseen kotona pärjää. Kevääl-
lä isällä on edessä lonkkaleikkaus 
ja muutto palvelukotiin. 

Etäomaishoitaja 
ei saa korvausta
Laki omaishoidon tuesta on ollut 
voimassa vuodesta 2006. Se ei kui-
tenkaan koske etäomaishoitajia.

Kronqvist uskoo, että jonakin 
päivänä heidätkin huomioidaan 

laissa. Jos ja kun etäomaishoita-
juus julkisesti tunnustetaan, jon-
kin suuruinen korvauskin työstä 
määritellään.

Jo sitä ennen etäomaishoitajat 
pitäisi ottaa paremmin mukaan 
hoidon ja kuntoutuksen suunnit-
teluun.

Tuleville etäomaishoitajille Sa-
rilla on muutama neuvo:

– Hanki tietoa, jotta tiedät vaa-
tia kaiken omaiselle kuuluvan. 
Kysy ja kyseenalaista. Älä ota pää-
töksiä itsestäänselvyyksinä.

 Yksinolo, vaikka hiihdellen, 
on keino pitää huolta omasta jak-
samisesta. Myös mahdollisuus ja-

Etäomaispuoti  
tekee etäomaishoitoa tunnetuksi

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on edunvalvonta- 
ja tukijärjestö, joka tekee tunnetuksi etäomaishoivan käsi-
tettä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Etäomaispuoti-hanke muun muassa vie etäomaishoivasta tie-
toa työelämään.

Yli 65 000 suomalaista hoitaa etänä läheistään, joka ei selviydy 
arjesta omatoimisesti. He mahdollistavat kotona asumisen hank-
kimalla palveluita, auttamalla rahaan ja sairaudenhoitoon liitty-
vissä asioissa, toimimalla asiointiapuna ja puolestapuhujina. 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke jatkuu vuo-
den 2016 loppuun.

Lisätietoa etäomaishoivasta löytyy osoitteesta www.osol.fi.

kaa asioita pienentää taakkaa.
– Olen onnellisessa asemassa, 

kun pysyn jakamaan omaishoita-
juuden veljeni kanssa ja kun puo-
liso ymmärtää: onhan hän itse-
kin kaukana asuvan vanhempan-
sa hoitaja.

Voimavaroja itselleen Sari ha-
kee nykyisin myös järjestötoimin-
nasta. Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset -yhdistys on tarjon-
nut tietoa, virkistymisen paikko-
ja, uusia haasteitakin: Sari lupau-
tui hiljattain pitämään blogia yh-
distyksen nettisivuilla.

MINNA KOLISTAJA

Kerran kuussa Sari Kronqvist pakkaa 
laukkunsa ja ajaa Kemijärvelle. 

Perillä odottaa 
tietty rooli: en 
enää ole tytär vaan 
omaishoitaja.

Sari Kronqvist
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Paikkoja avoinna

Lipsumista 
tapahtuu välillä. 
Söin kerran 
runebergintortun 
kahvin kanssa.

Erkki Kiviniitty

– Töissä istun ja ajan autolla pal-
jon. Kun tulin kotiin, istuin soh-
valle ja aloin katsoa telkkaria, li-
minkalainen Erkki Kiviniitty 
kertoo.

Liikuntaan into ei työpäivän 
jälkeen riittänyt. Kunto heikke-
ni ja vyötärölle kertyi kymmen-
kunta ylimääräistä kiloa vuosien 
varrella.

Tammikuussa Kiviniitty huo-
masi Rauhan Tervehdyksestä, että 
Limingan seurakunta aloittaa hy-
vinvointiryhmän miehille.

Aikansa tuumailtuaan Kivi-
niitty soitti ryhmän vetäjälle, jo-
ka tenttasi, kuinka valmis hän on 
elämänmuutokseen.

– Olisi mukava päästä hyvä-
kuntoisena ja terveenä eläkkeelle 
viiden vuoden päästä, 57-vuotias 
Kiviniitty jatkaa.

Seitsemän tuntia
liikuntaa viikossa
Kiviniitty sai liikuntaohjelman, 
joka sisältää harjoittelua seitse-
män tuntia viikossa. Hän liikkuu 
nyt kuutena päivänä viikossa.

Hän käy kuntosalilla tiistai-
sin ja torstaisin ja hiihtämässä tai 
juoksemassa neljänä päivänä vii-
kossa. Lepopäivä on yleensä per-
jantai.

– Vaikeinta on aina lähteä liik-
keelle. Siihen pitää välillä pakot-
taa itsensä.

Kiviniitty pitää ruokapäivä-
kirjaa kaikesta syömisestään. So-
keria ja rasvaa täytyy nyt välttää.

Ruokavalio on muuttunut kas-
vispainotteiseksi. Paistetun ruu-
an sijasta hän suosii höyrytetty-
jä aterioita.

– Lipsumista tapahtuu välil-
lä. Söin kerran runebergintortun 
kahvin kanssa. Siinä oli niin pal-
jon kaloreita, että tunti piti juos-
ta niiden kuluttamiseksi.

Lapset kannustavat
vanhempia liikkeelle
Kuuden hengen ryhmä miehiä on 

kokoontunut pian kaksi kuukaut-
ta kerran viikossa. Kiviniitty huo-
maa jo, että tuloksia on tullut.

– Verenpaine pysyy nyt nor-
maalina, kun ennen arvot huite-
livat liian korkeina. Kolesteroliar-
vot ovat parantuneet.

Ryhmätoiminta luo painei-
ta siihen, että uudet elämäntavat 
pysyvät. Myös vaimo ja nuoret 
aikuiset lapset kannustavat hän-
tä jatkamaan.

– Perheessäni lapset potkivat 
meitä vanhempia liikkumaan, 
palvelupäällikkönä toimistotyötä 
tekevä Kiviniitty kiittelee.

HELI VÄYRYNEN

Sohvalla istuminen
vaihtui kuntosaliin
Seurakunnan ryhmä sai verenpaineen 
laskemaan ja kolesterolin kuriin

H e l i  Väy r y n e n

Erkki Kiviniitty toivoo, että muutkin seurakunnat ottaisivat mallia Limingan 
seurakunnasta, joka pitää hyvinvointiryhmää miehille. 
– Seurakunnan kannattaa järjestää monipuolista toimintaa, että kaikille löytyy 
jotain, kun kirkollisveroa kuitenkin maksetaan.

TALLINNAN
KAMARIORKESTERI

LAUANTAI 7.3. klo 17 
TUOMIOKIRKKO
Kirkkokatu, Oulu

Liput 22/18 €

Kesto noin 1 h 40 min (sis. väliajan)

Kalevan kumppanikortilla 
liput 18 €, ei verkkokauppa. 
2 lippua/etukortti.

TALLINNAN
KAMARIORKESTERI
JAAKKO KUUSISTO
kapellimestari, viulu

BACH & 
ESKELINEN

ISMO
ESKELINEN 

kitara

SUNNUNTAI 8.3. klo 19 
HAILUODON KIRKKO
Luovontie 52, Hailuoto

TIISTAI 10.3. KLO 19
SYMPAALIN ASEMA
Niementie 39, Oulunsalo

Kesto noin 70 min. (ei väliaikaa)

Liput 18/13 €

LIPUT Lippupalvelun lippukaupat kautta maan. 
Lipun hintaan lisätään Lippupalvelun 
toimituskulut.

Liput ilman toimituskuluja:
Oulu10-palvelupisteet
Valveen lippumyymälä

• 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

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymään. Seurakunnassa on jäseniä 
35 000. Seurakunta on aluetyöpainotteinen, 
työalavastuuseen perustuva tiimiorganisaatio. 
Palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista kuusi 
nuorisotyönohjaajaa.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN  
VIRANSIJAISUUS

ajalle 1.5.2015–31.1.2016, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Hautauspalveluja

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

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Tartu elämäsi tilaisuuteen!

KanTTorin virKa
Nuori ja vireä Kempeleen seurakunta Oulun hiippakunnasta (14 100 
jäsentä) hakee viranhaltijaa kanttorin virkaan. Työyhteisössämme on 
38 työntekijää, joista kaksi on kanttoreita.

Kanttorin viranhaltijalta edellytämme yhteistyötaitoja ja työalan aktii-
vista kehittämisotetta. Virkaan vaaditaan ns. B-kanttorin pätevyys. Viran 
edellytyksenä on siis ylempi korkeakoulututkinto. Kempeleen seura-
kunta on tunnettu korkeatasoisesta jumalanpalveluselämästään, joten 
viranhoidossa korostuu jumalanpalveluselämän monipuolinen osaami-
nen, urkujensoittotaito ja kuoronjohto. Uudelta kanttorilta odotetaan 
valmiuksia palvella koko seurakuntaa musiikin moniosaajana läpi kaik-
kien työalojen. Eduksi luetaan innostavuus, kyky toimia vapaaehtoisten 
kanssa sekä eri musiikkityylien ja useamman instrumentin taitaminen.

Kanttorin virka täytetään 1.5.2015 Alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Virkaan kuuluu neljän kuukauden koeaika. Palkkaus on vaativuus-
ryhmän 601 mukainen. Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu 
 Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote 
(laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa 
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakuaika päättyy pe 13.3.2015 Klo 15. Kirjallinen hakemus on lähetet-
tävä osoitteeseen Kempeleen seurakunta, Tiilitie 1, 90440, Kempele. 
Myös sähköpostitse lähetetyt hakupaperit otetaan huomioon, osoite 
kempeleen.seurakunta@evl.fi.

Tiedustelut kanttorin virasta: yleisen seurakuntatyön lähiesimies Vesa 
Äärelä 040 7703 819 ja kirkkoherra Kimmo Helomaa 044 7790 055. 
Seurakuntaamme voi tutustua tarkemmin osoitteesta www.kempeleen-
seurakunta.fi. Tervetuloa joukkoon!
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

meistä huolta. Uusinta.
Su 8.3. klo 10 Jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 8.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 8.3. klo 10 jumalanpalve-
lus Rovaniemen kirkosta Hel-
singistä. Virret: 273,  310: 1,2,8, 
350, 311:1-, 452, 228, 442:1,5

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 11.05.

kastaan Yhteisvastuukeräyksen 
ulkomaan kohteeseen Haitiin.
Ke 11.3. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa tutustu-
taan Oulun kaupunginkirjas-
tolla valokuvanäyttelyyn, joka 
tuo esille Suomen Lähetysseu-
ran tekemää työtä vammaisten 
elämän parantamiseksi Nepa-
lissa.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 8.3. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lun pitää pastori Riikka Hon-
kavaara Tuiran seurakunnas-
ta. Hän kertoo Jeesuksesta, hy-
västä kuninkaasta, joka pitää 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 8.3. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää pastori Riikka 
Honkavaara Tuiran seurakun-
nasta. Hän kertoo Jeesuksesta, 
hyvästä kuninkaasta, joka pitää 
meistä huolta. Uusinta.
Su 8.3. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys:
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Kiimingin kirkosta. Virret: 
273, 438, 517, 228 ja 332:1,4
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta samalta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
- ohjelmassa diakoniatyönteki-
jä Tellervo Kianto kertoo mat-

Suosikkisananlaskuni

KATJA HAIPUS
Lähetyssihteeri, Oulujoen seurakunta (virkavapaalla)

Sananl. 17:9
Joka vaalii ystävyyttä, unohtaa loukkauksen, 
joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Jo nuoruudessa tämä oli lempisananlaskuni. Jos Jumalakaan ei muistele 
meidän menneitä tekoja, niin ei meidänkään pitäisi. 
Muistan käyttäneeni tätä huonossa yhteydessä, kun riitelin erään ystäväni 
kanssa. Huomasin, että toimin itse koko ajatusta vastaan!

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Jos joku ihminen ei pääse yli jostakin virheestä, jonka hän on tehnyt. Jos 
haluaa pitää ystäviä, ei jo kerran anteeksiannettua asiaa pidä nostaa esille. 
Tuntuu, että suomalaisessa kulttuurissa on myös vaikea itse unohtaa omia 
virheitään. Pitää osata unohtaa!  

RIKU SEILONEN

A
n

n
i K

in
n

u
n

en

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

Yhdistykset

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

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 12.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo 
Mattilalla, Teerisalontie 3, Raahe
Hyvät sanat – taivaallinen sävel: Jaakko Löytyn 60-vuotisjuhlakiertueen 
konsertti to 26. maaliskuuta klo 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Kissaojantie 12, Kempele. Liput voi tilata www.lippu.fi
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 8.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
To 12.3. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.

Raamattutunti su 8.3. Matti Manninen.
3K-ilta ma 9.3. klo 18.30. 
Matti Manninen: Uskon kasvukivut.
Raamattupiiri ma 9.3. klo 14.
Kohtaamispaikka-ilta to 12.3. klo 18.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

MAILIS JANATUINEN 7.3.2015
Kuningas Daavid - Suuri sankari ja suuri syntinen
klo 10 ja klo 12 raamattutunti n. 8-13 -vuotiaille
klo 13 Daavid perheenisänä, aikuisille · klo 14 kahvit 
klo 15 Lähetystunti kaikenikäisille · klo 16 päätöstilaisuus
Teuvo Pakkalan koulussa, Oulu.
Lapsille lounas ja myös ohjattua toimintaa. 
Järjestää: katso www.lhpk.fi/oulu

Hyvä eduskuntavaaliehdokas.
Ota yhteyttä:
Pirjo Teva, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Minna Zilliacus, 040 774 7777, minna.zilliacus@kotimaa.fi

OULUN ILMESTYSMAJA - YHTEISKRISTILLINEN
KOHTAAMISPAIKKA Siljonkatu 70

Ti YHTEINEN RUKOUS alk. klo 10, pe ko 18 PYHÄN HENGEN ILTA
Pe 6.3. klo 18 ISRAELILTA: Arto Perämäki kertoo tuoreita uutisia Pyhältä 
Maalta ja Lev Hatsafon-yhdistyksen kuulumisia
Pe 13.3. klo 18 ja la 14.3. klo 15 ja 18 Ylistysviikonloppu:  
YWAMin filippiiniläisväkeä Siilinjärven keskukselta
Ke 18.3. klo 18 Johanna Tunturipuro 
Pe 20.3. klo 18 ja la 21.3. ja su 22.3. klo 15 ja 18  
Vapautuksen viikonloppu: Kristian ja Ritva Sand 
Pe 27.3. klo 18 Marttyyrien ääni-järjestöstä Seppo Huotari
Pitkäperjantai 3.4. ja la 4.4. klo 18: Opetuslapseus ja parantuminen: 
Peter Ja Britt-Marie Hopén 
Pe 17.4. klo 18 Unkarin juutalainen ZOLIN. Psalmi 68:20: ”Kiitetty 
olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme.”
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Ps. 25: 11-20
Herra, nimesi kunnian tähden
anna anteeksi suuret syntini.
Se, joka Herraa pelkää,
oppii valitsemaan oikean tien.
Hän saa onnen ja rauhan,
ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen,
ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen 
liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan,
hän päästää jalkani ansasta.
Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen,
sillä minä olen yksin ja avuton.
Lievitä sydämeni tuska,
ota pois minun ahdistukseni.
Katso minun kärsimystäni ja vaivaani
ja anna anteeksi kaikki syntini.
Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia!
Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma!
Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää 
minua, sinuun minä turvaudun.

Jer. 7: 23-26
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala:
    ”Tämän käskyn minä annoin heille: 
kuunnelkaa minua, niin minä olen teidän 
Jumalanne ja te olette minun kansani; kulkekaa 
aina sitä tietä, jota minä käsken teidän kulkea, 
niin teidän käy hyvin! Mutta eivät he totelleet 
minua, eivät ottaneet käskyäni kuuleviin 
korviinsa, vaan kulkivat omien ajatustensa, 
oman pahan ja paatuneen sydämensä 
mukaan. Eivät he kääntäneet kasvojaan minun 
puoleeni, selkänsä he käänsivät minulle. 
Kerran toisensa jälkeen olen lähettänyt teidän 
luoksenne palvelijoitani, profeettoja, siitä 
alkaen kun teidän isänne lähtivät Egyptistä ja 
aina tähän päivään asti. Sittenkään te ette ole 
minua totelleet. Olette sulkeneet korvanne, 
kovettaneet mielenne ja tehneet pahaa vielä 
enemmän kuin isänne.”

1. Joh. 5: 18-20
Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta 
syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt 
Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei 
Paha saa otetta. Me tiedämme olevamme 
Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan 
vallassa.
    Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on 
tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta 
tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä 
Todellisessa me elämme, kun olemme hänen 
pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi 
Jumala ja iankaikkinen elämä.

Mikä sinä luulet olevasi?
Suomalaisessa kasvatuskulttuurissa ei ole juuri annettu tilaa ylpistymisen mahdollisuu-
delle. ”Mikä sinä luulet olevasi?” -kommentti on palauttanut monen kasvavan koululaisen 
maan pinnalle. Näin ainakin entisvanhaan. Nyt ajat tuntuvat helpottuvan, kun kannuste-
taan avoimemmin pärjäämään vaikkapa niin urheilussa kuin laulamisessa.
    Suomalainen kasvatuskulttuuri on laittanut varmasti kaikki meidät joskus miettimään, 
keitä me olemme – tai siis luulemme olevamme. Millaisiin unelmiin meillä on oikeus, 
miten korkealle haluamme tai saamme elämässä kurkottaa? ”Mikä sinä luulet olevasi” 
palauttaa kaikki ylimieliset ja ylpeät tavallisten katuvaisten tasolle.
   Aina omat ajatuksemme itsestämme eivät käy yksiin ympäristön kanssa. Lapsen teh-
dessä omasta mielestään jotain aivan mahtavaa, kuten piirtämällä tapettiin tai rikkomalla 
kananmunia lattialle, kekseliäisyys ei herätä aikuisten maailmaa bravo-huutoihin. Aikuis-
ten maailmassa jokin kaunis teko tai ajatus toista kohtaan voi myös tarkoittaa pahaa toista 
kohtaan. Tai jokin arviointi paljastaa todellisuuden: ”En olekaan niin hyvä kuin luulin!” 
   ”Mikä sinä luulet olevasi?” on kysymys sunnuntain evankeliumista. Se istuu myös hen-
gelliseen maailmaan, jossa oikeat ja väärät profeetat on eroteltu tarkkaan. ”Mikä sinä luu-
let olevasi?” kysyivät juutalaiset Jeesukselta. Kovin kuulostivat Jeesuksen jutut korkealen-
toisilta juutalaisten korviin. Synnitön ja lähtöisin Jumalasta; särähtipä juutalaisten kor-
vaan pahasti. Toinen julisti olevansa Jumalan Poika, ja toiset julistavat hänessä olevan 
paha henki.
   Raamatullisessa ja hengellisessä yhteydessä ”Mikä sinä luulet olevasi?” -ajatus saa poh-
timaan omaa hengellistä kuvaamme. Mitä me luulemme olevamme; onko meillä oikeus 
olla väärin tehneinä Jumalan lapsia, riitämmekö ollenkaan tällaisina, olemmeko me hyviä 
vai pahoja?
   Martti Lindqvist kirjoittaa todella kauniisti kirjassaan Keskeneräisyyden puolustus, että 
”elämän keskeneräisyyden syvin vastakohta on armo”. Me, jotka luulemme olevamme 
jotakin, saamme armon riittää sellaisina kuin olemme. Me, jotka luulemme, ettemme ole 
mitään, saamme armon olla Jumalan lapsia. 

JAAKKO TUISKU
kappalainen

Kempeleen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 8.3.2015
Psalmi: Ps. 25: 11-20
1. lukukappale: Jer. 7:23-26
2. lukukappale: 1. Joh. 5:18-20
Evankeliumi: Joh. 8:46-59
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Koskelan seurakuntatalossa 
kokoontuva käsityökahvi-
lan väki – Tuiran leideik-
si itseään kutsuva joukko – 

on joutunut välillä etsimään seu-
rakuntatalosta isompaa pöytää, 
jotta kaikki neulojat mahtuisivat 
samaan piiriin. 

Brita Granat ja Maini Netta-
mo istuvat liki toisiaan, melkein-
pä päät yhdessä, ja toinen neuvoo 
toista pikkuruisen villasukan te-
kemisessä.

Käsityökahvilan väki on mu-
kana suurhankkeessa: ensi vuon-
na kaikki tuiralaisvauvat saavat 
kotiseurakunnasta lahjana kaste-
sukat. Joku pikkuinen noin 500 
kastetun joukosta saa myös Gra-
natin ja Nettamon yhteistuumin 
valmistuvat töppöset.

Säilyvätköhän huolella neu-
lotut kastesukat tuolla lapsella 
muistona aikuisuuteen saakka?

Ylijäämälangoista peittoa ku-
tova Sirpa Vaarala kertoo innois-
saan, että hän oli ehtinyt muuta-
ma vuosi sitten asua Oulussa vain 
muutaman päivän, kun oli luke-
nut lehdestä Koskelan käsityö-
kahvilasta. 

Oma paikka ryhmästä löytyi 
sukkelasti.  

Ensimmäiset ompelupiirit
ovat satavuotiaita
Koskelan käsityökahvila on yksi 
Oulun seurakuntien kymmenestä 
käsi- ja puutyötyöryhmistä. Tui-
ran leidit ovat tukeneet käsitöil-
lään lähetystyötä viitisen vuotta.

Koskelan ryhmä on uusi, sil-
lä eri puolilla Suomea on lähetys-
piirejä, joissa on jo vietetty sata-
vuotisjuhlia. Varhaisimmat ryh-
mät syntyivät 1900-luvun alku-
puolella, ja lisää perustettiin eri-
tyisesti 1950–1960-luvuilla.

Suomen Lähetysseuran keräys- 
ja kampanjapäällikkö Henriikka 
Lindroos sanoo lähetysjärjestön 
olevan onnellinen suuresta käsi-
työntekijöiden joukosta.

– Viime vuonna seurakuntien 
pienryhmiltä ja lähetyspiireiltä 
tuli lahjoituksia Suomen Lähe-
tysseuralle noin 300 000 euroa. 
Käsityöntekijät ovat olleet erityi-
sen kiinnostuneita tukemaan va-
roillaan kehitysmaiden lasten oi-
keuksia, Lindroos kertoo.

Nuttuja matkalaukuissa 
Vietnamiin
Koskelan käsityökahvilassa Sirpa 
Vaarala kertoo vierailleensa Viet-
namissa viime vuonna. Hän ja 
kaksi ystävätärtä veivät Mekong-
joen suistoalueelle tuiralaisnais-
ten tekemiä lasten nuttusettejä ja 
peittoja.

Vaarala otti ennen matkaan-
sa yhteyttä Suomen Lähetysseu-
raan löytääkseen maasta yhteis-
työkumppanin, jolle voisi luovut-
taa käsityöt. 

– Lähetysseuran avulla tavoi-
timme ystävällisen, paikallisen 
vietnamilaispapin, joka oli häm-
mästynyt, mutta onnellinen lah-
joituksestamme. Matkalauk-
kumme pullistelivat nuttuja. 

– Vietnamin vuoristoalueella 
on kylmää ja lapsia uhkaa usein 

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

Käsityöpiireissä todetaan, että jokainen tehty silmukka sisältää rukouksen lapsen puolesta.
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Käsitöiden tekeminen 
lisää muun muassa 
työelämässä 
arvostettuja taitoja, 
kuten kykyä ratkaista 
ongelmia ja toimia 
tiimissä.  

Sinikka Pöllänen
käsityötieteen professori

hypotermia. Lämpimät nutut tu-
livat siis tarpeeseen.

– Matka oli minulle suuri ko-
kemus. Näimmehän paikan pääl-
lä, että apuamme tarvitaan, Vaa-
rala sanoo. 

Koskelan ryhmässä on myös 
toinen nainen, Irma Pinola, joka 
on vienyt käsitöitä perille saak-
ka. Pinola on vieraillut Nepalis-
sa Suomen Lähetysseuran yh-
teistyökumppaneiden luona lah-
joittamassa nuttuja nepalilaisille 
vauvoille.

Kutojaväki ansaitsee
kunnioituksen
Lähetyssanomien toimituspääl-
likkö Pirre Saario harmittelee, 
että lähetyspiirin aktiiveista pu-
hutaan välillä hiukan vähättele-
vään sävyyn sukankutojamum-
muina.

– Nämä naiset eri puolilla 
maata ovat olleet aikaansa edel-
lä. He harjoittivat jo vuosikym-
meniä sitten käsitöidensä avulla 

kehitysyhteistyötä, kun muut ei-
vät vielä olleet kunnolla herän-
neet globaaliin ajatteluun.

Saarion mukaan ompeluseu-
rojen keräämien varojen turvin 
kehitysmaissa on voitu rakentaa 
sairaaloita ja palkata kirkkoihin 
työntekijöitä.  

Lähetyssanomissa ei ole var-
maa tietoa siitä, onko muissa 
Pohjoismaiden tai esimerkiksi 
Englannin kirkoissa samanlais-
ta, yhtä vahvaa käsityöperinnet-
tä lähetystyön hyväksi kuin Suo-
men luterilaisessa kirkossa. Saa-
rio kuulisi mielellään terveisiä 
maailmalta.

– Ruotsin kirkossa käsitöi-
tä tehdään, mutta entä muualla? 
hän kysyy. 

Neuvominen ja ideoiden 
jakaminen kuuluvat asiaan
Koskelan naiset muistavat käsi-
töillään lasten lisäksi myös oulu-
laisvanhuksia. He ovat lahjoitta-
neet tuiralaiseen vanhusten hoi-

tolaitokseen ikäihmisille ruoka-
lappuja, syöttöessuja, helpotta-
maan ruokahetkiä.

Naisten puikoissa on synty-
nyt myös pehmoleluja, sympaat-
tisia kirkkokavereita viihdyttä-
mään lasten kirkkohetkiä Tuiran 
kirkossa. Kirkkokaverit löytyvät 
kirkon eteisestä.

Tuiran leidien kanssa rupat-
televa lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret ihailee naisten innok-
kuutta jakaa toistensa kanssa kä-
sityöohjeita.

– Malleja tuodaan ryhmään 
ja niitä kopioidaan täällä jakoon. 
Naiset neuvovat toisiaan kädes-
tä pitäen. Kukaan ei kehuskele 
taidoillaan eikä toisaalta araste-
le näyttää sitä, ettei osaa jotakin, 
hän sanoo.

Käsitöiden harrastajat
pitävät yllä käsityötaitoja
Millainen merkitys seurakuntien 
lukuisilla käsityöpiireillä on kä-
sityötaidon pitämisessä elävänä 
suomalaiskulttuurissa? 

Itä-Suomen yliopiston käsityö-
tieteen professori Sinikka Pöllä-
nen pitää ompelu- ja lähetyspiiri-
toimintaa arvokkaana, vaikka to-
teaa, että ryhmien merkitystä pe-
rinteen ylläpitäjänä on vaikea ku-
vailla tarkasti.

– Seurakunnan käsityöpiiri-

en arvo nousee sitä mukaa kun 
kunnat säästötarpeissa vähentä-
vät muun muassa omia kudonta-
pisteitään. 

– Lapsiin ja nuoriin kohdistu-
essaan kirkon käsityöpiireillä oli-
si selkeä merkitys käsityötaidon 
ylläpitämisessä, sillä koulussa kä-
sityönopetus on vähentynyt.

Pölläsen mukaan käsityöhar-
rastuksen tärkeyttä ei useinkaan 
nähdä riittävän selvästi.

– Käsitöiden tekeminen lisää 
muun muassa työelämässä ar-
vostettuja taitoja, kuten kykyä 
ratkaista ongelmia ja toimia tii-
missä.  

– Kun käsitöitä vielä tehdään 
joidenkin hyväksi, kannattelee 
toiminta yleistä inhimillisyyttä 
elämässämme, Pöllänen lisää.

Innostus käsitöihin
toimii yhteisenä kielenä
Oulun seurakuntien toisessa kä-
sityöpiirissä, Oulujoen kansain-
välisessä Neulansilmä-kerhossa 
hämmästeltiin viime viikolla ku-
tojien vähyyttä.

– Meitä on täällä yleensä kym-
menisen harrastajaa, osa tulee 
Heikinharjun vastaanottokes-
kuksesta, aktiivikävijä Eeva Erk-
kilä kertoo.

Erkkilä sanoo tulevansa käsi-
työkerhoon joka kerta, sillä mu-
kavat juttutuokiot Neulansilmäs-
sä ovat yksin asuvalle odotettuja 
hetkiä.

Yhteisen kielen puuttuminen 
ei ole hidastanut käsitöiden te-
kemistä yhdessä vastaanottokes-
kuksen asukkaiden kanssa.

– Innostus käsitöihin on yhtei-
nen kielemme. Jotenkin vain ai-
na tajuamme, mitä kysyjä haluaa, 
Erkkilä ja kerhoa vetävä Oulujo-
en lähetyssihteeri Sanna Metto-
vaara sanovat.

Lähetyssihteerin mukaan ker-
hossa ei udella turvapaikanhaki-
joilta heidän taustojaan, mutta jo-
kaisen ihmisen arvokkuutta ko-
rostetaan olemalla kaikille tuli-
joille ystävällisiä.

RIITTA HIRVONEN

Nutut viedään vaikka perille
Naiset seurakuntien ompelu- ja lähetyspiireissä tekivät käsitöillään 

kehitysyhteistyötä ennen kuin globaalisuudesta tuli muotia

Kempeleen seurakunnan lähetystyön nuttukerhossa on pitkän-
linjan käsityön osaajia, joiden taitoa, esimerkiksi kehräystä, oli-
si hienoa opettaa myös nuorille. 

Näin toteaa seurakunnan lähetystyön koordinaattori Minna Sor-
vala. Hän pohtii, ovatko seurakuntien työalat liian eriytyneitä, jotta 
lähetysväki ja nuoriso löytäisivät toisensa käsitöiden äärellä. 

– Tässä olisi selkeä kehittämisen paikka, Sorvala myöntää.
Hänen mukaansa nuttukerholaiset ovat ajanhermolla olevia har-

rastajia, jotka ovat selvillä myös käsityön uusista trendeistä, joista 
puhutaan esimerkiksi internetissä.

Oulun Karjasillan seurakunnan lähetyssihteeri Paula Rosbacka 
uskoo, että seurakunnan käsityöpiireissä olevaa osaamista voitaisiin 
siirtää uusille sukupolville viemällä käsityöharrastusta pois seura-
kunnan perinteisistä tiloista.

– Kiinnostavia paikkoja löytyisi varmasti.  Myös pajatyyppinen 
voisi vetää nuoria käsitöiden äärelle, Rosbacka pohtii.

Taitoa piisaisi myös opettamiseen

Irma Pinola ja Sirpa Vaarala veivät omilla matkoillaan oululaisnaisten tekemiä käsitöitä 
Nepaliin ja Vietnamiin.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.3.2015

Leikkaa talteen!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Pihla Vilhelmii-
na Korteniemi, Aniela Auro-
ra Salin, August Iivari Koski, 
Kaapo Aukusti Toljamo.
Karjasilta: Eemil Joakim 
Hannuksela, Elias Miro Tapio 
Huovinen, Justus Antti Ka-
lervo Huovinen, Jami Kristi-
an Alexander Joensuu, Meea 
Fenella Korkiakoski, Nelli So-
fia Kynnös, Leevi Ilmari Luk-
karinen, Elli Ilona Niiranen, 
Nita Sainio, Alma Olivia Si-
kala, Lenni Pyry Ilmari Tuuk-
kanen, Aada Emilia Valkama.
Kiiminki: Ella Olivia Pinta-
mo-Kenttälä, Nella Hilda He-
lena Lehto, Fanni Johanna 
Lindvall, Ossi Aleksi Impiö.
Oulujoki: Susanna Sofia Kyn-
käänniemi, Lilla Elviira Lehto-
aho, Ilari Aukusti Littow, Pet-
teri Joonatan Littow, Vilho 
Juhani Lukka.
Oulunsalo: Hulda Veronika 
Kolmonen, Emil Juho Ferdi-
nand Kovero, Valde Alvari 
Takkinen, Ilona Sisko Maaria 
Keränen, Emma Karoliina Pit-
käkangas.

Tuira: Ammi Ulpukka Aho-
kumpu, Mathilde Fredrika 
Angèle-Éléonore Brissé, El-
li Annikki Fisk, Veeti Juhani 
Hammar, Veikko Tapani Hei-
nonen, Roope Tapani Huo-
tari, Maria Amalia Joensuu, 
Valtteri Milo Anton Kroge-
rus, Vili Henri Kristian Kroge-
rus, Hilda Linnea Luosujärvi, 
Jasmin Ann Marie Moilanen, 
Sirius Kristian Ojanlatva, An-
ni Eija Aurora Piirainen, Väi-
nö Vihtori Rintamäki, Ilari 
Toivo Johannes Saastamoi-
nen, Pinja Katariina Siltari, 
Vilho Väinö Johannes Verta-
nen, Saaga Aino Alexandra 
Vipusaari.

Vihityt
Karjasilta: Paulus Samuel 
Kurtti ja Veera Johanna Pi-
noniemi.
Tuira: Jussi Tapani Rintamä-
ki ja Hanna Katariina Salmi, 
Thor Fred Nikolai Sundqvist 
ja Jenni Sofia Pukkila, Tuo-
mo Einari Ruottinen ja Anne 
Maria Leskelä, Aapo Kalervo 
Suopajärvi ja Anitra Tellervo 
Nord.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Oulun tuomiokir-
kon alttarin al-
la sijaitseva Ca-
fe Krypta kutsuu 

naistenpäiväkahveille sun-
nuntaina 8. maaliskuuta. 

Kahvila ja pieni käsityö-
puoti ovat naistenpäivän 
kunniaksi avoinna kello 
11.30–17. Kahville voi tulla 
vaikkapa ystävien, vaimon, 
äidin, isoäidin, tyttären tai 
kummityttären kanssa. 

Tarjolla on kahvia, teetä 
ja kyytipojaksi enkelikak-
kua sekä muuta hyvää.

– Voisiko olla mukavam-
paa kuin kahvihetki ystävi-
en kanssa? Naistenpäivänä 
miehet kutsuvat perheen 
naiset kahville ja naiset ko-
koavat ystävänsä herkutte-
luhetkeen, Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappa-
lainen Anna-Mari Heikki-
nen kertoo päivän ideasta.

Kahvittelun lomassa voi 
tehdä ostoksia Kryptan yh-
teydessä sijaitsevasta pienes-

Naistenpäivänä kahvitellaan  
tuomiokirkon Cafe Kryptassa

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kaisa Kris-
tiina Buska 73, Fanni Ma-
ria Rahko 92, Kauko Armas 
Luukkonen 88.
Haukipudas: Pekka Abram 
Toivari 67.
Karjasilta: Einari Ristimäki 
81, Veli Pekka Turunen 76, 
Lauri Erkki Turjanmaa 71, 
Petteri Kristian Olavi Sall-
mén 40, Ari-Pekka Ahola 44, 
Martta Maria Puusaari 90, 

Hilkka Laina Peltonen 89, 
Anja Annikki Viita 80.
Kiiminki: Jaana Birgitta Lau-
rila 45, Markus Jaakko Sark-
kinen 34.
Oulujoki: Heljä Katriina Tuo-
riniemi 69, Aune Marjatta 
Greus 78, Matti Juhani Aho 
77.
Tuira: Raili Sinikka Kotilainen 
74, Elli Aliina Johanna Jylhä 
94, Tauno Johannes Ollikai-
nen 87, Juha Matti Pulkki-
nen 55.

sunnuntaina 8.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Messun toimittaa Mirjami Dutton yhdessä vapaa-
ehtoisten kanssa. Musiikista vastaa varikkobändi. 
Lapsille pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. 

Tervetuloa Varikolle!

tä käsityöpuodista. Kaikki  
tuotot käytetään Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuu on lähim-

mäisenrakkauden kansan-
liike ja evankelis-luterilai-
sen kirkon suurkeräys, joka 
auttaa hädänalaisia synty-

perään, uskontoon tai po-
liittiseen vakaumukseen 
katsomatta. 

Voisiko olla mukavampaa kuin kahvihetki ystävien kanssa? Naistenpäivänä miehet kutsuvat perheen naiset 
kahville ja naiset kokoavat ystävänsä herkutteluhetkeen Oulun tuomiokirkon helmaan Cafe Kryptaan. 

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

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
5.3. ja 12.3. klo 13, Rovastin-
sali, Vanha pappila. Lisätie-
toja antaa Anna-Mari Heik-
kinen.
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 5.3. klo 14, Vanha pappi-
la. Päivi Jussila. 
Raamattupiiri to 5.3. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
to 5.3. ja 12.3. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja. 
NNKY ja Sinapinsiemen ry. 
Hiljaisuutta, rukousta ja Tai-
ze-lauluja. 
Sana elää pe 6.3. klo 18, Van-
ha pappila.
Aamupiiri la 7.3. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskan-
to. 
Messu su 8.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen, avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Ko-
lehti uusien seurakuntien tu-
kemiseen Japanissa. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 8.3. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Péter Marosvári. 
Messu su 8.3. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Olavi Rimpiläinen. Pyhä-
koulu. 
Hiljaisuuden messu su 8.3. 
klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Toimittaa Stiven Naatus, 
saarnaa Hanna-Maija Ollan-

keto. Musiikista vastaa Esa 
Rättyä.
Raamattupiiri ti 10.3. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys. 
Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 
10.3. klo 19, Ou-
lun tuomio-
kirkko. Olavi 
Voittonen ja 
Heikki Tiirola. 
Raamattupiiri 
ke 11.3. klo 17, 
Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 
11.3. klo 18 Vanha pappila. 
Hannu Lauriala. 
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 12.3. klo 14, Vanha 
pappila. Ulla Mäkinen.
Ompeluseurat to 12.3. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 

Harrastukset 
ja kerhot

Tuomioklubi pe 6.3. klo 19–
23, monitoimisali, Keskustan 
seurakuntatalo. Nuorille ai-
kuisille avoin klubi-ilta. Kah-
vilassa tarjolla kahvia, tee-
tä ja pientä evästä. Noin klo 
21 kuulemme Tildan matka-
kertomuksen sanoin ja kuvin 
Taize-reissulta Ranskasta. 
Työikäisten porinapiiri pe 
6.3. klo 19, Vanha pappi-
la, DOMin tila  yläkerras-
sa, käynti sisäpihan puolel-
ta. Mahdollisuus pysähtyä 
hetkeksi jakamaan asioita ja 
ajatuksia. Porinoiden ja kes-
kusteluiden aiheet vaihtele-
vat tilanteen ja tarpeen mu-

Enkelikakkua 
ja muuta hyvää, 

naistenpäivän Cafe 
krypta ja pieni

käsityöpuoti su 8.3. 
klo 11.30–17  Oulun 

tuomiokirkon 
krypta. 

kaan. Tarjolla kahvia ja tee-
tä. Iltaa voi jatkaa siirtymällä 
Tuomioklubille pihan yli Kes-
kustan seurakuntatalon mo-
nitoimisaliin klo 23 asti. 
Enkelikakkua ja muuta hy-

vää, naistenpäivän 
Cafe krypta ja 

pieni käsityö-
puoti 
su 8.3. klo 
11.30–17  Ou-
lun tuomio-
kirkon kryp-

ta. Voisiko ol-
la mukavampaa 

kuin kahvihetki 
ystävien kanssa? Nais-

tenpäivänä miehet kutsu-
vat perheen naiset kahville 
ja naiset kokoavat ystävän-
sä herkutteluhetkeen. Tuot-
to yhteisvastuulle. Lue lisää 
sivulta 14.
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt 
ja pojat ma 9.3. klo 17, Kan-
sainvälinen koulu, Kasarmin-
tie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
9.3. klo 17.30, Intiön seura-
kuntakoti. 
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 10.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Silmukka ke 11.3. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Kaikenikäisten käsitöistä, as-
kartelusta ja hyvän tekemi-
sestä kiinnostuneiden aamu-
päivä. Lisätietoja: Anna-Ma-
ri Heikkinen, p. 040 752 718. 
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 11.3. klo 17. 
Paikkatied. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 

Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 11.3. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja 
ja Lumme, 2 krs. 
Avoimet ovet nuorille ke 
11.3. klo 18, Keskustan seura-
kuntatalo. Lisätietoja: Jukka 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 11.3. klo 18, Inti-
ön seurakuntakoti 
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 10.30 Heinätorin seura-
kuntatalo.   
Intiön eläkeläisten kerho to 
12.3 klo 12.30 Intiön seura-
kuntakoti 
Matalankynnyksen raamis 
to 12.3. klo 17, Vanha pap-
pila, Domin tila yläkerrassa, 
käynti pihan puolelta. Poh-
dintaa on virittämässä pas-
tori Jouko Lankinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Keskustan seurakunta-
talossa. Kotikäyntipyynnöis-
sä voitte olla yhteydessä suo-
raan oman alueen työnteki-
jään. 
Diakonian aamu ti 10.3. Kes-
kustan seurakuntatalo. Aa-
mupala tarjolla klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille.  
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 11.3. klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 11.3. 
klo 15 monitoimisali, Keskus-
tan seurakuntatalo. Jukka 

Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Lapsille ja
lapsiperheille

Intiön perhekahvila ma 9.3. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Meillä voit halutessasi 
vain piipahtaa tai viettää ko-
ko yhteisen ajan.   
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 9.3. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Enn.
ilm.  Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
10.3. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Tiistai Tupa ti 10.3. klo 13.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 10.3. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Enn.
ilm. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779 
Keskustan perhekerho to 
12.3. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 12.3. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. Tiedustelut:  tea.lakka-
la@evl.fi tai p. 050 5207 757. 

Musiikkitilaisuudet
Virsilauluilta ti 10.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsien sanoma Jeesuksesta 
pahan vallan voittajana. 

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Humina
lauantaina 7.3. klo 19 

Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7

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

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

kaikuja yhtyeen soitossa.

Konsertissa  kuullaan muun muassa tuttuja 
virsiä svengaavina sovituksina.

Yhtyeessä soittavat Outi Kiiveri (viulu), 
Ari Kivelä (kontrabasso) ja Harri Laakkonen (piano).

Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

www.suurellasydamella.fi

Katso uusimmat 
vaapaehtoistyöpaikat osoitteessa 

www.suurellasydamella.fi.

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

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

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

levien aikuisten määrästä. Tervetuloa mukaan! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kerhoon: 
Pertti Purtsi Putila, p. 040 5062 883, pertti.putila@evl.fi

K
u
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Seurakuntien kalakerhossa on 
tilaa uusille kerholaisille
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.3.2015

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 8.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, radi-
ointi Radio Dei.
Lasten kirkko su 8.3. klo 15 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Anne Schönberg, kanttori-
na Sari Wallin. Lasten ja ai-
kuisten yhteinen kirkkohet-
ki. Sopii myös perheen pie-
nimmille. 
Raamattupiiri 12.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 12.3. 
klo 18 Ukkolalla, Kirkonnie-
mentie 4. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 9.3. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Tule jut-
telemaan, juomaan kahvit ja 
lukemaan päivän lehdet.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 9.3. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Ateri-
an hinta 3 €, maittavaa ko-
tiruokaa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 9.3. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neessa.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 13.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Hengelliset toivelaulut -ti-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Saarnan ai-
kana pidetään lapsille pyhä-
koulu kirkon takaosas-
sa. Kirkkokahvit.
Rukouspiiri to 
5.3. ja to 12.3. 
klo 18 srk-kes-
kuksen kappe-
lissa.
Paastonajan 
hiljaisuudenil-
ta ma 9.3. klo 
18 srk-keskukses-
sa, teemalla Elämän 
leipä. Tule hiljentymään ja 
kuuntelemaan paastonajan 
teksteistä nousevia näkökul-
mia omaan elämääsi. 
Hartaushetki ke 11.3. klo 15 
Lounas-kahvila Nyymannis-
sa, Revontie 14.
Raamattupiiri ke 11.3. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa. 
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 12.3. klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.

Harrastukset ja kerhot
Diakonia-lähetyspiiri ma 
9.3. kello 14.30 Kellon srk-
kodissa.
Gospel-bändi ke 11.3. klo 18 
Vakkurilassa.  
Nuorten ilta pe 13.3. klo 18 
Vakkurilassa. Illoissa on tar-
jolla tekemistä, hartautta, 
kahvia ja rentoa olemista. 
Rippikoululaiset saavat kort-

tiin merkin illasta. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16 Wirkkulassa.
Missionuoret to 12.3. klo 18 
Wirkkulassa.

Lähetyspiiri pe 13.3. klo 
12 srk-keskuksen 

neuvotteluhuo-
neessa, lähe-

tystyönkoor-
dinaattori 
Ulla Mäki-
nen kertoo 
Kiinan mat-

kastaan.
Ristipisto 

– lähetystyön kä-
sityökerho pe 20.3. 

klo 12 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Haluatko aikaa asiointiin 
tai ihan itsellesi? Lapsipark-
ki alle kouluikäisille lapsil-
le on Vakkurilassa la 21.3. klo 
10–13. Ilmoita lapsesi viim. 
pe 20.3. klo 12 mennessä p. 

045 6577 426 tai 040 5128 
224. Lapset otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Lap-
siparkissa leikitään, laule-
taan,  askarrellaan ja hiljen-
nytään pieneen kynttilähet-
keen. Omat eväät mukaan!

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 9.3. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
10.3. klo 13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: 
Haukipudas: seurat su 8.3. 
klo 17 ry:llä, eläkepiiri ti 10.3. 
klo 13 srk-keskuksessa, laulu-
seurat ke 11.3. klo 18.30 Mar-
ja ja Kari Hytösellä, Lonkka-
heitto 3. 
Jokikylä: seurat ja opistoilta 
su 8.3. klo 17 ry:llä.

laisuus ke 18.3. klo 18 Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa. Tule kuuntelemaan ja 
laulamaan lauluja, joita olet 
itse tai joku toinen toivonut 
tälle illalle.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot viikolla 11 Kirk-
kopirtissä tiistaisin klo 9.30–
11 ja Jäälin kappelissa tors-
taisin klo 9.30–11.
Perhekahvilat viikolla 11 

Kirkkopirtissä perjantaisin 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappelil-
la maanantaisin klo 9.30–11.
Pyhäkoulu Kirkkopirtissä su 
8.3. klo 12.
Esikko-ryhmä ti 10.3. klo 10–
12 Jäälin kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten seurakunta-
kerho kaikenikäisille eläke-
läisille ti 10.3. klo 12–14 Su-
velan leirikeskuksessa. Tie-
dossa mukavaa yhdessäoloa, 

Kotiseurakuntaan tutustumispäivä 
rippikoululaisille, jotka ovat menossa rippikou-

luun muualle kuin kotiseurakuntaan 
lauantaina 14.3. klo 9–14 

Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 
Lisätietoja Aulikki Rinta-Säntti, p. 040 7431 904.

Hyvän mielen turnaus
lauantaina 18.4. Laivakankaan koululla.

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

kahvittelua yms. Eläkeläisten 
seurakuntakerhoon järjeste-
tään kuljetus, jonka voi tila-
ta edellisen viikon torstaihin 
klo 14 mennessä Seija Lom-
malta, p. 040 5793 247. 
Naisten kasvuryhmä ti 10.3. 
klo 14 Suvelan saunalla. Toi-
velevyjen merkeissä.
Ilmoittautuminen yövalvo-
jakoulutukseen 9.2.–15.3.  
Tule kouluttautumaan seura-
kuntien leirien yövalvojaksi! 
Yövalvojakoulutus järjeste-
tään Suvelan leirikeskukses-
sa 27.–28.3. Yövalvojiksi voi 

tulla täysi-ikäiset isoskoulu-
tuksen käyneet henkilöt, ja 
vain yövalvojakoulutuksen 
käyneet voivat työllistyä en-
si kesän ja syksyn leireille. 
Koulutus on ilmainen ja lei-
rille pyritään järjestämään 
yhteiskyyditystä. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 8.3. klo 
17 seurat ry:llä, Niilo Nissilä, 
Tauno Kujala.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 8.3. klo 15 Mon-
tin-salissa, Vesa Pöyhtäri.

Yövalvojakoulutukseen 
ilmoittautuminen 
15.3. saakka www.oulunseurakunnat/tapahtumat.  
Yövalvojakoulutus järjestetään Suvelan leirikeskukses-
sa 27.–28.3. Yövalvojiksi voivat tulla täysikäiset isos-
koulutuksen käyneet henkilöt, ja vain yövalvojakou-
lutuksen käyneet voivat työllistyä ensi kesän ja syksyn 
leireille. Koulutus on ilmainen. Lisätietoja: Katri Haa-
pakorva, p. 045 6576 122.

Haukiputaan seurakunnan 
isoskoulutukseen ilmoittautuminen
Isoskoulutus on tarkoitettu rippikoulun käyneille nuo-
rille. Koulutus on pääasiassa viikonloppuleirejä ja osal-
listumista seurakunnan toimintaan. 
Ilm. 1.2.–9.8. www.oulunseurakunnat.fi. 
Lisätietoja Tarja Kainulaiselta, p. 040 8245 861.

Nuorten leiri 
17.–19.4. Isoniemen leirikeskuksessa. 
Leiri on tarkoitettu rippikoulun käyneille ja ensisijai-
sesti haukiputaalaisille nuorille. Leirin hinta on 20 €. 
Ilmoittautuminen 27.3. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tie-
dot kirjeitse.

Yhteisvastuu-kirppis 
lauantaina 14.3. klo 10 
Vakkurilan nuorisotilassa. 

Tule ostamaan ja myymään 
yhteisvastuun hyväksi! Pöytävuokra 5 €. 
Varaukset sähköpostilla 9.3. mennessä 
osoitteeseen katri.haapakorva@evl.fi. Tuotto 
pöydistä lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräyk-
selle ja myyntituotto myyjille itselle. Pöytävuokra 
maksetaan käteisellä paikalle saapuessa.

Paastonajan 
hiljaisuudenilta 
maanantaina 9.3. 

klo 18 
seurakunta-
keskuksessa.
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Ukrainalaisen kirkkolaulu-
yhtye Kaanonin konsertti 
lauantaina 21.3. klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Konsertissa kuullaan perinteistä ortodoksista kirkko-
laulua, klassisia ukrainalaisia kuoroteoksia sekä pää-
siäisen ajan lauluja. Ortodoksisen kirkkolaulun perin-
teestä ammentavan Kaanonin laulajat ovat laulaneet 
yhdessä paljon, minkä voi kuulla: äänet soivat yhteen 
puhtaasti ja herkästi. Ohjelmamaksu 10€.

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisätie-
toja www.oulunseurakunnat.
fi/kerhot_piirit_tapahtumat.

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuuppa kahville! to 5.3. ja 
12.3. klo 16, Karjasillan kirkko.
Vertaistoimintaa alle 30-v. 
nuorille ja nuorille aikuisille. 
Ks. ilmoitus s. 20. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 6.3. klo  
9,  Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 9.3. 

klo 12, Maikkulan kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 9.3. klo 13, Karjasil-
lan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 9.3. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Ystävän kamari ti 10.3. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 10.3. klo 
14, Maikkulan kappeli 
Lähetyspiiri ti 10.3. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.
Tuuppa kahville! ke 11.3. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vertaistoimintaa alle 30-v. 
nuorille ja nuorille aikuisille. 
Ks. ilmoitus s. 20. 
Aamupuuro to 12.3. klo 9. 
Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13, Karjasillan kirkko.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mai-
ja Konttinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti uusien 
seurakuntien tukemiseen Ja-
panissa Suomen Evankelislu-
terilaisen Kansanlähetyksen 
kautta. Kirkkokahvit.
Messu su 8.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 8.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Varikkomessu su 8.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton.  Kirk-
kokahvit. Lapsille pyhäkoulu 
messun yhteydessä.
Hanna-rukousryhmä to 5.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 5.3. ja 12.3. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
Miesten piiri ke 11.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 12.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
Raamattupiiri to 12.3. klo 
18, Kastellin kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten oma kirkkohetki 
messun aikana su 8.3. klo 
10–11 Kastellin kirkossa. Py-
häkoulun päätteeksi lapset 
pääsevät osallistumaan yh-
teiselle ehtoolliselle vanhem-
pien tms. kanssa. Pyhäkoulua 
pitävät vapaaehtoiset pyhä-
kouluohjaajat. 
Luontopyhis perheille su 
8.3. klo 15–16.30, Lämsän-
järven leirikeskus. Tutkimme 
luontoa eri tavoin, hiljen-
nymme kynttilähetkeen ja 
touhuamme yhdessä. Omat 
eväät mukaan ja makkaran-
paistomahdollisuus joka ker-
ta. Tervetuloa koko perheel-
lä. Isommat lapset voivat tul-
la itsekseenkin. 
PuistoPyhis Metsokankaalla 
ke 11.3. klo 9.30. Ks. ilmoitus.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www. oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset. 

Eläkeläisten leiri 
23.–26.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Tervetuloa ulkoilemaan, hiljentymään ja nauttimaan 
upeasta luonnosta.  Leirille etusija Karjasillan seu-
rakunnan jäsenillä.  Hinta on 67 € sisältäen matkat, 
majoituksen 2 hengen huoneissa, ruokailut ja tapa-
turmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäse-
nille. Leirin ohjelmassa mahdollisuus omakustantei-
seen kylpylävierailuun Rokuan kuntokeskuksessa (ai-
kuinen 2 tuntia 13 €). Sitova ilmoittautuminen muun 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä:
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.  
Leirillä mukana Esa Nevala, p. 040 5747165 ja 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035.

PuistoPyhis Metsokankaalla 
keskiviikkona 11.3. klo 9.30–10.30. 

Kokoonnumme kerran kuussa keskiviikkoisin klo 9.30 
Kotimetsän leikkipuistossa eli Metsokankaan keskus-
leikkipuistossa koulun lähellä. Loput kevään päivämää-
rät ovat 8.4., 29.4., 13.5., ja 3.6. 

PuistoPyhikseen ovat tervetulleita kaikki lapset ja ai-
kuiset viettämään mukavaa yhteistä hetkeä. Hiljenn-
ymme, laulamme, leikimme ja touhuamme kaikkea ki-
vaa yhdessä. Huonon kelin sattuessa (kova pakkanen 
tai sade) pyrimme olemaan Metsokankaan päiväkodin 
tiloissa. Lisätietoja Mari Jääskeläinen, p. 044 3536 879 
tai mari.jaaskelainen@evl.fi. 

Jaana P öllänen
Sanoin ja sävelin

Elä – ihmeessä!
-ajatuksia ja rohkaisevia 
välähdyksiä yhdenkin ihmisen 
elämän matkalta Taivaan Isän 
kämmenellä. Rohkaisuksi.

Tiistaina 17.3.  klo 18
Karjasillan kirkossa
Jaana Pöllänen, laulu.
Ville, Uusitalo, säestys.

Ohjelma 10 euroa.
Järjestää Karjasillan seurakunta

   Puuro            sunnuntai
Maaliskuussa Karjasillan kirkossa on tarjolla klo 9 
puuroaamiainen ennen klo 10 alkavaa messua. 
Puurosunnuntaita vietetään 8.3., 15.3. ja 29.3.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. 
Puurosunnuntain tarkoituksena on helpottaa perhei-
den ja kaikenikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei 
tarvitse laittaa aamiaista. Tarjolla on puuron lisäksi, 
leipää ja leikkeleitä, kahvia ja teetä. Puuroaamiainen 
on maksuton.

Kummini, olet minulle tärkeä ihminen!
Tahdon muistaa sinua ja kutsun sinut kanssani

KUMMIKIRKKOON
sunnuntaina 15.3. kello 12

Pyhän Andreaan kirkolle Kaakkuriin (Sulkakuja 8)

Seurakunta kutsuu yhteiseen kirkkohetkeen erityises-
ti kummit kummilastensa kanssa yhdessä iloitsemaan 
ja tulemaan siunattavaksi alttarin äärelle. Vanhem-
mat, isovanhemmat, sisarukset ja muut läheiset ovat 
myös tervetulleita.

Jumalanpalveluksen jälkeen on pientä yhteistä teke-
mistä. Vaikka kummilapsesi ei pääsekään, voit kum-
mina tulla ja tehdä pienen muiston kummilapselle 
annettavaksi. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.3.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
Messu su 8.3. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpal-
velus su 8.3. 
klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toi-
mittaa Hil-
la Jurvelin, 
kanttorina 
Anja Hyyry-
läinen. 
Sanajumalan-
palvelus su 8.3. 
klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko.  Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 9.3. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 6.3. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila. 
Seniorikerho pe 6.3. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Eläkeläisten kerho ma 9.3.  
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti.  
Eläkeläisten kerho ma 9.3. 
klo  13, Hintan seurakunta-
talo. 

Eläkeläiskerho ti 10.3. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Fransupiiri ti 10.3.  klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 11.3. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.  
Seurakuntakerho to 12.3. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 12.3. klo 11, 

Yli-Iin seurakuntatalo.  
Eläkeläisten ker-

ho to 12.3. klo 
13, Myllyojan 
seurakuntata-
lo. 
Neulansilmä 
to 12.3. klo 

17, Hönttämä-
en seurakunta-

koti.  Kansainväli-
nen tyttöjen ja nais-

ten käsityökerho. Lisätie-
toja: Sari Meriläinen, p. 040  
5583 294.
Seurakuntien kalakerhossa 
on tilaa uusille kerholaisille. 
Ks. ilmoitus s. 15.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
9.3. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Taloudellisis-
sa asioissa yhteydenotot, p. 
040 7033 690 tai samaan ai-
kaan käymällä paikanpäällä 
Myllyojan seurakuntatalolla. 
Muissa asioissa voit ottaa 
yhteyttä oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 9.3. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla aamupa-
la. Tarjolla maksuton aamu-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 5.3. klo 
11, Toimitalon Yläsali, 2 krs. 
Riitta Markus-Wikstedt, Juk-
ka Joensuu, Taru Pisto, virsi-
kerho. 
Messu su 8.3. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Kaisu 
Alasaarela.
Hartaus ke 11.3. klo 13.30 
Salonkartano, Virpi Luoto-
lampi.
Seurakuntakerho to 12.3. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lon Yläsali, 2 krs. Jukka Joen-
suu.
Hartaus to 12.3. klo 11.30 
Teppola, Minna Salmi. 
Rohkeasti Raamattua Bib-
liodraamaryhmä VT:n nai-
sista  viitenä torstaina klo 
17.30–19.30 seurakunnan 
Toimitalon yläsalissa. 19.3. 
"Tämä se on!" – Eeva paratii-
sissa. 26.3. "Eeva antoi pojal-
le nimen Set" – nainen para-
tiisin ulkopuolella. 9.4. "Voi-
siko näin kuihtuneessa nai-
sessa..." – Saaran nauru. 16.4. 
"...kaikki sinussa on kaunis-

Neulansilmä 
torstaina 12.3. klo 17, 

Hönttämäen 
seurakuntakoti.  
Kansainvälinen 

tyttöjen ja naisten 
käsityökerho.

ta..." – Laulujen laulun nai-
nen rakkauden paratiisissa. 
23.4. "Joka vuosi Samuelin 
äiti teki häntä varten pienen 
viitan" – rukoileva Hanna. 
Ryhmä on sielunhoidollinen, 
ja siihen osallistuminen edel-
lyttää sitoutumista jokaiseen 
kokoontumiskertaan. Ryh-
mään mahtuu 8 ihmistä. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen 
pe 13.3. mennessä: kappalai-
nen Minna Salmi p. 044 745 
3846, minna.salmi@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen Oulun ro-
vastikunnan yhteiseen isos-
päivään  9.3.–12.4. välisenä 
aikana www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat. RoNu 
isospäivä järjestetään 25.4. 
klo 13–18 Haukiputaalla kir-
kon ja seurakuntakeskuksen 
ympäristössä. Tapahtuma 
on tarkoitettu kaikenikäisil-

Äijäretki Tikkakoskelle 
Tavalliset äijät reissaavat Tikkakoskelle 28.3.  

Pihtiputaalla nopeat ehtivät käydä katsomassa kei-
häsmuseossa äijien äijän, Jorma Kinnusen, lahjoit-
tamia muutamia keihäitä. Vierailu Keski-Suomen 
Ilmailumuseoon, ruokailu Ränssin Kievarin nouto-
pöydässä sekä tulomatkalla käynti Kärsämäen Paa-
nukirkossa. 
     Retken hinta 50 €, sisältäen matkat, ruoan, pää-
sylipun ja opastukset sekä vakuutuksen Oulun. 
ev.lut seurakuntien jäsenille. Retki toteutuu mikä-
li lähtijöitä on 30. Lähtijöille lähetetään kirje, jossa 
on tarkempaa tietoa retkestä. Ilmoittautumiset ke 
11.3. mennessä joko Oulujoen seurakunnan kirkko-
herranvirastoon ma-pe klo 9–16 p. (08) 5313 500 tai 
www. oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Mukana 
työntekijät Ilkka Mäkinen ja Anu Fedotoff.
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Kyläkamari 
maanantaina 9.3. 
klo 11 seurakunnan 
Toimitalossa.
Vapaamuotoinen 
kohtaamis- ja 
keskustelupaikka 
seurakuntalaisille. 

le isoskoulutuksessa olevil-
le ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Päivään osal-
listuminen on sinulle ilmais-
ta ja kauempaa tuleville jär-
jestetään yhteiskyyditys ta-
pahtumapaikalle. Lisätieto-
ja tapahtumasta saat oman 
seurakuntasi nuorisotyönoh-
jaajilta. 
Varkkari avoimet ovet ala-
kouluikäisille ma 9.3. klo 13–
15 Repussa.
Nuorten avoimet ma 9.3. klo 
15–18 Repussa. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 9.3. klo 17 Repussa. 
Leikkikerho ti 10.3. klo 14 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 10.3. klo 16, Salonpään 
koulu. 
Heppakerho ti 10.3. klo 16 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk Salonpään koululla ti 10.3. 

klo 17.
Kokkipuuhakerho ti 10.3. 
klo 17.30, seurakunnan Toi-
mitalo. 
Lapsikuoro ke 11.3. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.
Mieskuoro ke 11.3. klo 18, 
Oulunsalon kirkko.
Kitarapiiri to 12.3. klo 16, 
Repussa. 
Toimintakerho to 12.3. klo 
16, Pitkäkankaan koululla.
Tyttöjen liikuntakerho to 
12.3. klo 16, Salonpään kou-
lulla.
Kokkipuuhakerho to 12.3. 
klo 17.30, Repussa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
9.3. klo 9.30.
Repun perhekerho ti 10.3. 

klo 9.30.
Salonpään askareilta per-
heille ma 9.3. klo 17, Salon-
pään kylätalo.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
12.3. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo. 

Lähetys
Lähetysilta ke 11.3. klo 18, 
seurakunnan Toimitalo.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Su 8.3. klo 17 radiointi-
seurat, Mikko Kamula, Pekka 
Kinnunen.
Salonpää Su 8.3. klo 16 
opistoilta ja seurat. To 12.3. 
klo 18.30 kotiseurat Immo-
sella.

pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 12.3. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

Haiti-ilta 
keskiviikkona 11.3. klo 18 

Huonesuon seurakuntakodilla.  
Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilön Tellervo Kian-
non kuvalliset ja sanalliset terveiset Haitista, joka on  

vuoden 2015  Yhteisvastuukeräyksen  ulkomainen 
kohde.  Tarjolla pientä purtavaa. Lisäksi arpajaiset, 

joiden tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

ABIPARKKI
Oulunsalon lukiolla koepäivinä klo 12–15.
Tule huokaisemaan ja purkamaan päällimmäiset 
fiilikset kokeesta. 
Elvytyksessä nuorisotyönohjaajien apuna kahvia, 
teetä, mehua ja keksejä. 
Abiparkin sijaintitieto löytyy ala-aulasta.
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Sivut on avattu!
www.romuromantiikkaa.fi

Romuromantiikkaa on myös Facebookissa.

– aviosuhteen hoitaminen
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus. 
Messu su 8.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Katri Sip-
pola. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 8.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Messu su 8.3. klo 12, Patenie-
men kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.  
Iltamessu su 8.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Katri Sippo-
la.  
Viikkomessu ke 11.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 11.3. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 
Hartaus pe 6.3. klo 14.30, Ca-
ritas Matriiti, 2. kerros. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 6.3. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Seurat su 8.3. klo 15, Koske-
lan seurakuntakoti. Puhuji-
na Juhani Seppänen ja Jukka 
Nuutinen. Kahvitarjoilu, Rai-
li Kuusirati. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 12.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Juttutupa ma 9.3. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon aluksi aamupala, hartaus 
ja ajankohtaiset kuulumiset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
9.3. klo 10–11, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Juttutupa ma 9.3. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
11.3. klo 10–11, Tuiran kirkko.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
11.3. 10–11, Koskelan seura-
kuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.3. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.3. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ateri-
an hinta 2 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nallekahvila to 12.3. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Sisään-
käynti kirkon takaa ovesta 
"Telakka". Kahvila yhdessä-

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

olon ja kahvittelun merkeis-
sä. Nallekahvila on kiinni to 
5.3., 19.3., 26.3., ja 2.4. 
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 12.3. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti.  
Muksupysäkki kokoontuu jo-
ka toinen torstai (12.3., 26.3., 
9.4., 23.4. ja 7.5.). Toimin-
ta on tarkoitettu 2–5-vuoti-
aille. Muksupysäkkitoiminta 
on maksutonta, mutta paik-
koja on rajoitetusti. Ilmoit-
tautuminen jokaiselle ker-
ralle erikseen viimeistään sa-
man viikon keskiviikkoon kel-
lo 12 mennessä. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset, Teija Kok-
ko, p. 050 5347 477 tai Tii-
na-Kaisa Kaikkonen, p. 050 
4334 094.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 5.3. ja 12.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 5.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen. Kerhon ohjelmas-

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 11.3. klo 17.30
Tuiran kirkon Suvantosalissa.

Sisäänkäynti kirkkoherran-
viraston ovesta. Tule iltakahville ja 

laulamaan toivelauluja kanttori 
Tommi Hekkalan  johdolla.

Illassa mukana pastorit
Riitta Louhelainen ja

Jukka Kolmonen.
 

sa: hartaus, kahvihetki, kes-
kustelua, laulua ja muuta 
mukavaa. 
Seniorien laulupiiri to 5.3. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tule mukaan lau-
lamaan yhteislauluja. Muka-
na kanttori Katri Sippola ja 
diakoni Sami Riipinen. 
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 9.3. klo 9–11, Py-
hän Tuomaan kirkko. Käsi-
työkahvila on vanhempien ja 
lasten kohtaamispaikka kä-
sitöiden ja leikin merkeissä. 
Kahvila on avoinna klo 9–11 
joka maanantai. Oma käsi-
työ mukaan. Tarjolla kahvia 
ja pientä purtavaa.  Lisätieto-
ja, Minna Andersson, p. 050 
5347 481. 
Puutyökerho ma 9.3. ja ke 
11.3. klo 9–12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48. Kerhossa tehdään 
puusta tilaustöitä sekä omia 
askarteluja. 
Käsityökerho ma 9.3. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Ota 
mukaan 3 ½ puikot tai oma 
virkkuukoukku sekä oma 
kahvimuki. Tule mukaan vi-

reään joukkoon, "raatataan" 
käsitöiden lomassa.   
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
10.3. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa teh-
dään kivestä mm. koruja se-
kä lasista tiffanytöitä. Kerho 
kokoontuu kirkon kellariti-
loissa. Pääovelta oikealle kä-
vellessä löytyvät portaat kel-
lariin.
Käsityökahvila ti 10.3. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetystyön 
tarpeisiin. Lanka- ja kangas-
lahjoituksia otetaan vastaan.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 10.3. klo 
17–19, Rajakylän seurakun-
takoti. Diakonian vapaaeh-
toistyössä mukana olevien ja 
vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tuneiden tapaaminen. Tar-
jolla iltapala, hartaus ja kuu-

lumisten vaihtamista. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.  
Miesten piiri ti 10.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jonne Pirko-
la alustaa aiheesta Käskyjen 
siunaus. 
Käsityökerho ke 11.3. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
11.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.  
Nuorten avarit ke 11.3. klo 
18–21, Tuiran kirkko. Avarit 
tarjoavat hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä purta-
vaa yläkouluikäisille nuorille. 
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen. Kerhon ohjelmas-
sa: hartaus, kahvihetki, kes-
kustelua ja laulua.

Vammaisten juhlaa Nepalissa – 
Oikeus kouluun, työhön ja ihmisarvoon 

-valokuvanäyttely 
2.–18.3. Oulun kaupungin pääkirjasto

Kirsti Kirjavainen 
on ollut lähetys-
työssä Nepalissa 
vuodesta 1977 vuo-
den 2012 syksyyn as-
ti. Harrastuksenaan 
hän on kuvannut 
Nepalissa lapsia, ih-
misten arkea, työtä 
ja luontoa. Valokuva-
näyttelyssä hän tuo 
esille vammaistyötä. 
    Vuosien aikana Ne-
palissa hän kohtasi 
lapsia ja nuoria, jot-
ka haaveilivat parem-
masta elämästä, oli-
vat vähästäkin tyyty-
väisiä ja iloisia pienes-
täkin muutoksesta. Mo-
nen haaveena oli pääs-
tä kouluun. 
    Nepalin vammaiset ovat tulleet näkyviin ja saa-
neet äänen. Tule tutustumaan eri tavoin lahjakkai-
siin ja taitaviin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Jokaisel-
la kuvalla on pitkä tarina. Jokainen heistä on rooli-
malli ja arvokas. 
    Valokuvanäyttely on vammaisten juhlaa, koska kou-
lu, ammattikoulutus, työ ja ihmisoikeudet ovat kaikki 
juhlan syitä, pieniä voittoja.

"Basic Camp", 
Lähde mukaan leirille 20.–22.3. vanhaan kunnon 
Hietsuun (Hietasaaren kaupunkileirikeskus) Hilikan 
hyville ruuille. Etusijalla 6.-luokkalaiset (prepari). 
Leirin hinta 30 euroa. 
Ilmoittautuminen avoinna 11.3. asti  osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi, löytyy hakusanalla prepari. 
Lisätietoja ja tiedustelut  Pekka Jarkko, 
p. 040 5747 068, pekka.jarkko@evl.fi
Järjestää Tuiran seurakunnan varhaisnuorisotyö.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Seniorien laulupiiri 
torstaina 12.3. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 
Laulupiirissä lauletaan yhteislauluja kanttori Katri Sip-
polan säestyksellä. Tule laulamaan vanhoja koululau-
luja, hengellisiä lauluja ja virsiä. Kahvitarjoilu. 
Arvontaa Yhteisvastuukeräykselle. 

 Hietsu is back! 

Tervetuloa 
kokkipyhäkouluun
Alakoululaisten (7–12 v.) kokkipyhäkouluissa on tilaa. 

Pateniemen kirkon kokkipyhäkoulu 
kokoontuu perjantaisin klo 14–16. 
Ilmoittautumiset, Pirjo Kangas, p. 044 3161 734.

Pyhän Luukkaan kokkipyhäkoulu 
kokoontuu tiistaisin klo 14–16. 
Ilmoittautumiset, Tiina Huurre, p. 044 3161 733.
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
on lomalla 8.3. asti, sijaisena 
Leila Ikonen, p. 044 207 4972.  
Kotiseurat su 8.3. klo 18 Liisa 
ja Ilkka Lehdolla Rantsilassa, 
Karhukankaantie 540, Matti 
Manninen.
Lankapiiri ma 9.3. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Syöpäkerho ke 11.3. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Virsihetki ke 11.3. klo 13 
Nestorissa.
Hyvölänrannan kylätoimi-
kunnan vierailu ke 11.3. klo 
14 Pihlajistoon ja ryhmäko-
tiin.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 12.3. klo 12 Nyppy-
lässä Kerttu Rahikkalalla. 
Naistenpiiri pe 13.3. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 10.3. klo 
12 Väinölässä, ke 11.3. klo 10 
Pyhännän, to 12.3. klo 13 
Rantsilan ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ti 10.3. klo 
10 Pyhännän srk-talon ker-
hotilassa. 
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa sekä pe 
13.3. klo 10 Pulkkilan srk-ta-
lon ja klo 10 Pyhännän srk-ta-
lon kerhohuoneessa. Rantsi-
lan kerhot ti klo 10 ja to 12.3. 
klo 12 Nuppulassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa, ti klo 14.30 Kesti-
län kerhokodissa, ti klo 14.30 

Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Eeva Holappa.

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin 
klo 13. 

Huom. uusi aika! 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET 
Keskustelukerho ti 10.3. 17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Olkkari-ilta ke 11.3. klo 17. Mennään keilaamaan, tar-
kemmat tiedot Anne, p. 040 5156 935.

KUULOVAMMAISET 
Kuurojen raamattupiiri ti 10.3. klo 13, Palvelukeskus 
Runola os. Tuulaakitie 2. Tietoa kirkkovuoden aiheis-
ta. Tervetuloa kotona asuvat viittomakieliset Runolan 
asukkaiden kanssa yhteiseen raamattupiiriin, jossa raa-
matun kertomuksia kirkkovuoden aiheiden mukaan. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 9.3. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Kahvituksesta ja arvanmyynnistä kerätyil-
lä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen koulunkäyn-
tiä Tansaniassa.

NÄKÖVAMMAISET
Raamattu- ja keskustelupiiri to 12.3. klo 13–14.30 Cari-
tas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2.
Luemme Raamattua ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen pihalla pääoven 
läheisyydessä. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä: pe 6.3. klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä: ma 9.3. klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 

S

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

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.3.2015

Eläkeliitto ti 10.3. klo 11 srk-
salissa, kevätkokous.
Naistenpäiväkahvit ja ohjel-
maa su 8.3. klo 14 Saarenkar-
tanossa. SPR tarjoaa kahvit.
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Pilkkileiri 
20.–22.3. Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 

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

Ilmoittautuminen pilkkileirille 12.3. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje noin 2 viikkoa 
ennen leiriä. Tervetuloa mukaan. 

Lisätietoja: 
Pertti "Purtsi" Putila, 

pertti.putila@evl.fi, 
p 040 5062 883

Lapsille ja lapsiperheille

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 21.3., 25.4. ja 
23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsitöitä ym. uusia pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 6.3. klo 12–13, Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Viha, Tuulia Tas-
kila.

Isä–lapsi-parkki 
ma 9.3. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 9.3. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä Face-
book-ryhmässä! Luukas-messu pe 13.3. klo 19, HUOM: 
poikkeuksellisesti Tuiran kirkossa, Myllytie 5. Tule sinä-
kin mukaan tekemään nuorten aikuisten messua: liity 
Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja 
kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös paikal-
le Tuiran kirkkoon jo klo 18, jolloin työstämme paikalla 
olijoiden voimin saman illan messun sellaiseksi kuin ha-
luamme. Tervetuloa mukaan joko tekemään tai osallis-
tumaan tai mieluiten molempiin! Koska juuri sinä tiedät, 
millainen on hyvä messu!
KappeLive-konsertti la 7.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa (Yliopistokatu 7), esiintyy musiikkiyhtye Humina,
vapaa pääsy. Ks. tarkemmin ilmoitus s. 15.
Varikkomessu su 8.3. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton. Kirkkokahvit. Lapsille pyhä-
koulu messun yhteydessä.
Hiljaisuuden messu su 8.3. klo 18, Oulun tuomiokirkko.
Toimittaa Stiven Naatus, saarnaa Hanna-Maija Ollanke-
to. Musiikista vastaa Esa Rättyä.
Tuuppa kahville! ke 11.3. klo 14, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Vertaistoimintaa alle 30-v. nuorille ja nuorille aikui-
sille, joilla on tai  on ollut haasteellinen elämäntilanne. 
Poikkea kahvi/ teekupposen äärelle. Tarjolla paikka jut-
teluun elämän kiemuroista. Myöskin erilainen yhteinen 
tekeminen mahdollista. Lisätietoja diakoniatyöntekijä 
Meriläisen Sepiltä, p. 044 7884 035. 

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 7.3. klo 18.30–22, Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Teknologia ja usko. Puhe Mart-
ti Hannula. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 9.3. 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aihee-
na: Uskon kasvukivut. Puhe Matti Manninen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 11.3. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Mieheksi ja nai-
seksi luotu. Puhe Anne Saari. 

Kuoro ei kokoonnu 
hiihtolomalla 
torstaina 5.3.

Hiihtoloman vuoksi 
yhteistä aamiaista 

ei järjestetä 
perjantaina 6.3.

RoNu isospäivä
perjantaina 25.4. klo 13–18 Haukiputaalla kirkon 
ja seurakuntakeskuksen ympäristössä. 
Sinä isosena toimiva oululainen nuori! Tule rovastikun-
nan yhteiseen isospäivään Haukiputaalle tapaamaan 
toisia isosia, virkistymään ja hankkimaan uusia ideoita 
kesän leireille! Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisil-
le isoskoulutuksessa oleville ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Isospäivän ohjelmassa mm. gospel-mu-
siikkia, askartelua, rentoutumista jne. ja päivä päät-
tyy yhteiseen messuun Haukiputaan kirkossa. Päivään 
osallistuminen on ilmaista ja kauempaa tuleville järjes-
tetään yhteiskyyditys tapahtumapaikalle. 
Lisätietoja tapahtumasta saat oman seurakuntasi nuo-
risotyönohjaajilta.  
Ilmoittautuminen tapahtumaan 9.3.–12.4. välisenä 
aikana www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.3.2015

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 8.3. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Ulla Koskelo.

Sanajumalanpalvelus su 8.3. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Ulla 
Koskelo.

 

Päiväkerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla 10. Lisätietoja 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Nuorten ilta to 5.3. klo 19 
srk-talossa. 
Naisten "Välke-kranssi"-as-
karteluilta ma 9.3. klo 17 al-
kaen srk-talossa. Tarvikkeet 
10 €. Ilmoittaudu Marjolle, 
p. 045 6381 973 tai marjo.
koski-vahala@evl.fi.
Lapsiparkki ke 11.3. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Pikkukirkko to 12.3. klo 10 

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

kirkossa. Lapsille suunnat-
tu pieni kirkkohetki, jonne 
kaikki ovat tervetulleita!
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 12.3. klo 10, alkaen 
pikkukirkolla kirkossa.
Partio: Mafeking ke 11.3. klo 
18 Limingassa kotikololla.
Kuoroharjoitukset ke 11.3. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Raamattupiiri to 12.3. klo 
18 srk-talossa, Apostolien 
teot 15
Friday Club pe 13.3. klo 18–
19.30 srk-talossa, 0–4-luok-
kalaisille. Jättinyyttärit, toi-
mintaa, raamattuopetus ym. 
klo 18 srk-talossa, Apt.t. 15.
Tulossa: Yhteisvastuun ryn-
näkkö eli lipaskeräys lumi-
jokisten ovilla to 19.3. alka-

en n. klo 17.30. Kaikki rippi-
koululaiset osallistuvat ryn-
näkköön ja kokoontuvat srk-
talolle klo 17. Lisäksi toivom-
me muitakin vapaaehtoisia 
mukaan rynnäkköön!
Yhteisvastuulounas järjes-
tetään pe 20.3. klo 11–13. Li-
sätietoa myöhemmin.
Rauhanyhdistys: Su 8.3. klo 
17 seurat ry:llä. Ma 9.3. klo 
10 puurokerho Illikaisella ja 
klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päivä-
kerho ry:llä ti, ke ja to klo 
17–18.30.

Messu su 8.3. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Kastettu: 
Leevi Oskari Latvalehto 
(Rantsila)
Kuollut: 
Hilkka Elviira Mäkelä 
e. Posio 83 (Rantsila), 
Kirsti Sylvia Heikkinen 
e. Savilampi 78 (Pulkkila),
Martti Urho Törmä 72 
(Pulkkila), 
Vappu Marjatta 
Karppinen e. Kärenlampi 
71 (Kestilä)

Pyhännän kerhotilassa, ti klo 
15 Hovin koululla, ke klo 
16.30 Piippolan srk-kodissa ja 
to 12.3. klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho to 12.3. 
klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 11.3. klo 18 srk-kodissa, 
kuoronjohtajana Veijo Kin-
nunen. Pulkkila: To 12.3. klo 
13.30 kirkkokuoro (huom. 
kelloaika, kuoronjohtaja-
na Arja Leinonen) ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhän-
tä: To 12.3. klo 12 veteraani-
kuoro, klo 16.30 ”pienet” 
ja klo 17.30 ”isot” srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuo-
ro ke klo 11, Stellat ke klo 17 
ja kappelikuoro ke 11.3. klo 
18.30 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Opistoilta pe 13.3. klo 19 
ry:llä. Pulkkila: Seurat su 8.3. 

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

Päivä- ja perhekerholaisten 

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

Tervetuloa 
mukaan!

M
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Vihitty: 
Jutta Anniina Pernu 
ja Matti Sakari Nikki.

klo 19 ry:llä. Pyhäntä: Seu-
rat su 8.3. klo 16 ry:llä, Mat-
ti Lääkkö ja Mauno Linnan-
mäki. Opistoilta ke 11.3. klo 
18.30 ry:llä. Rantsila: Opis-
tomyyjäiset pe 6.3. klo 19 
ry:llä. Seurat su 8.3. klo 18.30 
ry:llä. Myyjäiset pe 13.3. klo 
19 ry:llä. 

Rantsilan kirkko 230 vuotta
Juhlajumalanpalvelus
 sunnuntaina 22.3. klo 10 Rantsilan kirkossa
- liturgia Merja Jyrkkä
- saarna rovasti Väinö Simojoki
- kanttori Arja Leinonen
- Veteraanikuoro, Kappelikuoro, Rantsilan Stellat
Kirkkojuhla seurakuntatalossa
- ”Seisoo pyhällä sijalla, vihannalla mättähällä” – Rant-
silan kirkko 230 vuotta, esitelmä rovasti Hannu Lauriala

Rantsilan kirkon esittely päiväkerholaisille, 
esikoululaisille ja koululaisille 23.–26.3.

Konsertti
Esa Ruuttunen ja sellot
sunnuntaina 29.3. klo 14 Rantsilan kirkossa

Lähetystyö 
toivoo lahjoituksena 7 veljestä ja Nallelankoja. 
Lankapiiriläiset tekevät langoista lähetysmyyjäisiin 
myytävää. Langat voi tuoda seurakuntatoimistoihin. 
Yhteydenotot: p. 040 8204 301 / lähetyssihteeri.

Raamattuluennot 
Vanhentunut testamentti? ti 10.3. klo 18 
Piippolan seurakuntatalo, Samuel Korhonen.
Ihmisten kalastajia ti 24.3. klo 18 
Kestilän seurakuntatalo, Martti Arkkila.
Kaste kantaa taivaaseen ma 20.4. klo 18 
Pulkkilan seurakuntatalo, Reijo Arkkila.

KESÄTYÖTÄ
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta 
täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen 
puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan 
kesä-heinäkuulle 2015. 
Työ suoritetaan kahden (2) viikon 
jaksoissa, kolme (3) nuorta / 
kappeliseurakunta. 
Hakemukset, joissa merkintä 
kappelista viimeistään 
31.3.2015 osoitteeseen 
Siikalatvan seurakunta, 
Taloustoimisto, 
Pappilankuja 6, 
92620 Piippola 
tai sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@evl.fi.

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Yhteisvastuusählyturnauksen 
kolme parasta joukkuetta 
1. MLL 

2. Kempeleen srk 

3. Yläkoulu

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

TERVETULOA
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 
Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 
tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Lumijoella  

”AASIAN MONET KASVOT”
                            Palmusunnuntaina 29.3. 

Lumijoen seurakuntatalolla

w
w

w
.flickr.co

m
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Seurakunnissa tapahtuu  5.–12.3.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Aamupuuro pe 6.3. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron 
aamupala tarjolla ja samal-
la jaos sa kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Elämäntaparyhmä ma 9.3. 
17 Lähetysvintillä. Miesten 
elämäntapamuutos ryhmän 
kokoontuminen, vetäjänä 
Ahti Auno, p. 044 2141 034. 
Lue elämäntaparyhmään 
osallistujan haastattelu s. 9. 
Perhekerho ti 10.3. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Satu-
hierontaa.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
10.3. klo 12 Kotikolon alaker-
rassa. Mielenterveyskuntou-
tujien avoin vertaisryhmä. 
Kahvipussiaskartelua. Muka-
na diakonissa Marika Kamps, 
p. 044 7521 243 ja opiskeli-
ja Piia Pengerkoski, p. 046 
5403 669. 
GospelGym ti 10.3. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 11.3. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Diakoniatyönteki-
jä Ritva Sassali mukana ker-
hossa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 11.3. klo 12 seurakun-

Sanajumalanpalvelus su 
8.3. 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kant-
torina Hanna Korri, juma-
lanpalvelusryhmä Ranta-
kylä-Virkkula.

tatalolla. Sukupolvien koh-
taaminen, päiväkerholaiset 
vieraana.
Kuorot ke 11.3. Celeste klo 
17 kirkossa, Aikuisten kuoro 
klo 18.30 kirkossa.
Neulekahvila ke 
11.3. klo 17.30 Lä-
hetysvintillä.
Aamupuuro pe 
13.3. klo 9 seu-
rakuntatalolla. 
Euron aamupala 
tarjolla ja samal-
la jaossa kauppo-
jen lahjoittamaa ruo-
kaa. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps.
Partio: 2.–8.3. Hiihtolomal-
la ei ole partiokokouksia. 
3.3.–31.5. Markku Korhonen 
vuorotteluvapaalla. Sijaise-
na toimii Vesa Matti Mälli-
nen. Ke 11.3. päivystys Par-

Aamukahvila ma klo 10  
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18  
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Huom. Kuoroa ei ole to 5.3.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
10.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 11.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
11.3. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 12.3. klo 12 Kokkokankaan 

Konfirmaatiomessu su 
8.3. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Juha Maalismaa, dia-
koni Antti Ristkari, kantto-
ri Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 
8.3. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimi-
taa Juha Maalismaa, avus-
taa Jaakko Tuisku, diako-
ni Matias Jurmu, kanttori 
Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 12.3. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Lapsiparkki to 12.3. klo 

12.30–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.

tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking 7./14–15 klo 18–20. 
VJ-oppilaat ja ne jotka ei-
vät ole suorittaneet alku-
sammutuskoulutusta, me-

nevät paloasemalle, 
muut tulevat Ko-

tikololle. Eräpar-
tioluokan kou-
lutus kaikille 
klo 20–20.30 
Kotikololla. Pe 

13.3. Lippukun-
nan hallitus Ko-

tikololla klo 18–
20. Tarkemmat tiedot 

www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 8.3. klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Alatemmeksen vanhain-
kodilla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. Ti 10.3. klo 19 
sisarilta. To 12.3. klo 12 kin-
kerit ry:llä.

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

eikä varhaisnuorten kerhoja ja kuoroa.

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

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

Kastettu: 
Iines Auroora Ahola, 
Otso Iivari Häll, 
Sonja Raini Villentytär 
Härmä, Eetla Lumi 
Adessa Kinnunen, 
Eero Onni Oskari 
Mäkiniemi, 
Edvin Frans-Eemil 
Männynsalo, 
Saaga Olivia Niskanen, 
Veerne Alvari Penttilä,  
ja Nooa Alvar Tahkola.
Avioliittoon vihitty: 
Carl Mattias Höglund ja 
Sini Hannele Putkisaari.

Pizzaa ja 
parisuhdetta -ilta 
perjantaina 13.3. klo 18 
Zeppelinin Rossossa.
Illan aiheena Ristiriidat 
parisuhteessa. 
Aiheesta alustavat Aino ja 
Heikki Kaikkonen. Pizza-
maksu 15 € /  pariskunta,  
maksetaan  paikan pääl-
lä.  Ilmoittautumiset 9.3. 
mennessä  www.kempe-
leenseurakunta.fi/ ilmoit-
tautuminen.

Aamupuuro 
pe 13.3. 

klo 9
seurakunta-

talolla.

Lohdutuksen säveliä -iltamusiikkitilaisuus 
torstaina 12.3. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Gospel-
hartaus ti 10.3. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kastetut: Valtteri Veli Vil-
jami Saaranen, Lotta Saimi 
Matilda Räisänen, Elias Ant-
ti Johannes Holappa, Siiri Ka-
roliina Pakaslahti, Taiga Tuu-
lia Joensuu.
Vihitty: Sami Tapani Musto-
nen ja Johanna Katri Maria 
Kuokkanen.
Kuollut: Veikko Juhani Rah-
kola 78, Sylvi Liisa Pyykkö-
nen 72.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat  su 8.3. 16 ry:llä. 
Tiistaikerho 10.3. klo 12 

ry:llä. Perhekerho ke 11.3. 
klo 10–12 ry:llä. Sisarilta ke 
11.3. klo 18.30 ry:llä.  
Murron rauhanyhdistys: 
Ulkoilupäivä Peuranmäellä 
su 8.3. klo 11, klo 16 seurat 
ry:llä.

Sählyturnaus 
sunnuntaina 15.3. alkaen klo 10 
Tupoksen yläkoulun salissa, Tuiskulanranta 2.

Joukkueessa saa olla 10 ottelijaa ja 
kentällä on oltava kerrallaan 5 pelaajaa + 
maalivahti, joista vähintään yhden on 
oltava naispelaaja. 
Osallistumismaksu on 60 € / joukkue, 
joka maksetaan paikan päällä. 
Ilmoittautumiset diakoni Ritva Sassalille 
torstaihin 12.3. mennessä 
sähköpostilla ritva.sassali@evl.fi. 
Turnauksen yhteydessä on myös kahvio, 
josta saa myös suolaista ja makeaa 
välipalaa Yhteisvastuun hyväksi. 
Kannustusjoukot mukaan!

Muskarikirkko
sunnuntaina 15.3. klo 15 Vanamosalissa 
(Kauppakaari 1, Tupos)
Musiikki- ja leikkipainotteinen kirkkohetki 
kaikenikäisille lapsille ja aikuisille. Perheen 
pienimmät voivat ottaa mukaan oman helistimen. 
Kerholaisten yhteislaulu. Toim. Maisa Hautamäki, 
lastenohjaajat Ari Natunen ja Ritva Juvani, 
kahvitus Sirkka Puusaari
Messupassiin saa merkin. 
Lopuksi kirkkokahvit ja -mehut.

W
ik

ip
ed

ia



23Rauhan Tervehdys  |  Nro 9  |  5.–12.3.2015

Senioreiden auttamistiimi haussa
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö etsii vapaaehtoisia 
miehiä ja naisia, joilla olisi mahdollista käydä auttamas-
sa tyrnäväläisiä kotona asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitse-
vat ”täsmäapua” johonkin kodin askareeseen.
Tällaisia töitä voisivat olla esim. lamppujen ja palovaroitti-
mien pattereiden vaihdot, taulujen ym. pienten esineiden 
kiinnitys, pienimuotoiset ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset lumenluonnit, 
ruohonleikkuut, siivoukset eikä muuttoavut.
Toiminta on tarkoitus aloittaa
tämän kevään aikana.

Jos haluat ilmoittautua 
tähän auttamisrinkiin, niin 
otapa yhteyttä Salmeen: 
p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi

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

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

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Hartaushetket to 5.3. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 6.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Aikuisten raamattupiiri su 
8.3. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ma 9.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Hartaus ti 10.3. klo 10 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 11.3. 
klo 11.30 srk-talossa. Isä mei-
dän -rukous, Tarja Pyy. Ar-
vonta.
Rukouspiiri ke 11.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 12.3. klo 13 
Mikevan palvelukodeissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Hartaus to 12.3. klo 13 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Viisikielinen lauluilta to 
12.3. klo 18.30 Laitasaaren 

Konfirmaatiomessu su 
8.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, avustaa 
Simo Pekka Pekkala, kant-
torina Timo Ustjugov.

5470 784. 
Kuorot:  ke 11.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30-
14.30 Päivärinteen srk-salis-
sa ja to klo 10–12-Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys to 12.3. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla.  Nuortenilta to 12.3. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Talvirippi-
koulun konfirmaatio su 8.3. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12. Viisikielinen lauluilta 
to 12.3. klo 18.30.
Muhoksen rauhanyhdistys:  
Pe 6.3. klo 19 nuortenilta Lai-
tasaaren ry:llä. La 7.3. klo 19 

Sanajumalanpalvelus su 
8.3. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari.
Messu su 8.3. klo 12 Tem-
meksen srk-talolla. Toimit-
taa Timo Liikanen, kantto-
ri Eeva Maija Sorvari.

Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 5.3. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 9.3. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Nuttupiiriläiset jatkavat ti 
10.3. klo 17 ahkeraa puikko-
jen heiluttelua Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Hartaus ke 11.3. klo 13.15  
Limingan sairaalassa.
Kymppisynttärit tänä vuon-
na 10 vuotta täyttäville to 
12.3. klo 11.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 11.3. klo 18 Tyrnävän srk-
talolla. Kokouksen asialista 
on yleisesti nähtävänä kirk-

Kastettu: 
Leevi Hugo Eemeli Aura, 
Matias Jaakko Tapio 
Lamberg.
Kuollut: 
Jarmo Rainer Retsu 50, 
Urho Eemeli Porola 87.

rukoushuoneella. Ossi Kaja-
va, Simo Pekka Pekkala. 
Perheilta pääsiäisen odo-
tuksen tunnelmissa  torstai-
na 19.3. klo 18 alkaen Koor-
tilassa. Ohjelmassa rairuo-
hoaskartelu, iltapala ja pie-
ni retki pääsiäisen tapahtu-
miin. Mukana illassa Anja, 
Hanna, Janika, Soile ja Tarja-
pappi. Tapahtuma on maksu-
ton ja avoin kaikille perheille. 
Tiedustelut ja erityisruokava-
lioiden ilmoittaminen Anjal-
le, p. 040 562 9131.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kassi-
en sisältö muodostuu kaup-
paliikkeiden lahjoittamis-
ta tuotteista, joissa merkin-
tänä viimeinen myyntipäivä 
tai parasta ennen. Toimin-
taan tarvitaan vapaaehtoi-
sia, tied. ja ilm. Leena, p. 040 
5470 785 ja Hanna, p. 040 

Kastettu: Eetu Henrik 
Oskari Huttunen, 
Maleena Anna Emelia 
Mäenpää.
Avioliittoon vihitty: 
Matti Leo Antero 
Huttunen ja Mari 
Susanna Martikkala.

koherranvirastossa viras-
ton aukioloaikoina 4.–11.3. 
Kokouk sen tarkastettu pöy-
täkirja muutoksenhakuoh-
jeineen on yleisesti nähtä-
villä kirkkoherranvirastossa 
12.3.–11.4.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla

Perinteinen 
yhteisvastuu-
hiihto
torstaina 12.3. klo 
18 Murron valaistul-
la ladulla. 
   Kierretään omaan 
tahtiin reilun kilo-
metrin mittaista la-
tua tunnin ajan. Hiihtäjä hankkii itselleen 
sponsoreita, yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä. Spon-
sori maksaa lupaamansa kierroshinnan mukaan tai 
könttäsumman. Tuotto menee Yhteisvastuukeräyk-
seen. 
  Puffetti on Murron koululla. Tule koko perheellä 
hiihtämään ja kannustamaan hiihtäjiä sekä nautti-
maan puffetin antimista. 
Lisätiedot Timolta, p. 044 7372 611, timo.liikanen@evl.fi. 

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 8.3. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
8.3. ulkoilupäivä klo 11 Peu-
ranmäellä ja seurat klo 16 
ry:llä.

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

TERVETULOA
Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 

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

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

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä Lumijoella  

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla
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raamattuluokka-iltakylät 4.–
6.-lk A. Keränen ja 7.–8.-lk K. 
Keränen. Su 8.3. klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 9.3. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 12.3. klo 
18.30 lauluseurat ry:llä.

Viisikielinen Lauluilta
torstaina 12.3. klo 18.30
Laitasaaren rukous-
huoneella, Rantatie 190.
Tervetuloa! 

Voit halutessasi ottaa
mukaan pienen 
arvottavan.

Lähetys- ja musiikkityö

A
rkisto / P

ekka H
elin

Seurakuntakerhon retki 
torstaina 19.3. Oulunsaloon. 

Lähtö klo 9.45 Tyrnävän seurakuntatalolta 
ja paluu n. klo 14.30. 

Tutustumme kirkkoon ja vierailemme kerhossa. 
Paluumatkalla ruokailemme Kalaravintolassa. 
Osallistumismaksu 5 €  kerholaiselta ja 15 € muilta 
sisältäen kyydin, ruoan ja ohjelman. 

Ilmoittautumiset 12.3. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 044 7372 610.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 6.3. klo 19 nuortenilta 
ry:llä. La 7.3. klo 19 raamat-
tuluokka ja iltakylä M. ja K. 
Keränen. Su 8.3. klo 17 seu-
rat ry:llä.
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Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

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

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

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

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

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

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

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Takavuosina hiihdettiin seurakuntien välisiä vies-
tikisoja Yhteisvastuukeräyksen kunniaksi. Vies-
tijoukkueita tuli Limingan rovastikunnasta ja 
taisivatpa oululaisetkin olla mukana. Järjestely-

vastuu kiersi pitäjästä toiseen. Kisojen järjestelyistä vas-
tasivat diakoniatyöntekijät. Tuotto Yhteisvastuulle ei ol-
lut kovinkaan merkittävä, mutta asiaa pidettiin esillä. 

Minua alkoi pänniä se, ettei oma joukkueemme kos-
kaan pärjännyt. Syy oli tiedossa. Kun muilla oli hiih-
täjinä pitäjän parhaat hiihtäjät atomiajan välineineen, 
lumijokiset hiihtivät kumiteräsaappailla ja tervatuilla 
haapavetisillä suksillaan.  Kun muilla oli hiihtokilomet-
rejä siltä talvelta satoja, lumijokiset kaivoivat välineen-
sä ullakolta vasta kiso-
jen aattona. 

Vaikka tilanne näyt-
ti toivottamalta, unel-
maa mitalisijoista ei sil-
ti haudattu. Kunhan ki-
sat tulisivat omaan pitä-
jäämme, käyttäisimme 
kotikenttäedun tuomat hyödyt täysimääräisesti. 

Taktiikkapalaverissa ehdotin joukkueellemme maas-
tontuntemukseen perustuvaa oikaisua. Hiihtäjiemme 
omattunnot eivät kuitenkaan tuohon perinteiseen jek-
kuun venyneet. Hyvä niin. Päätimme etsiä neuvoa Raa-
matusta, ja sieltä löytyikin voiton avaimet. Ja se avain oli 
tämä Jeesuksen sanoma: ”Jos joku tahtoo olla ensim-
mäinen, hänen on oltava viimeinen (Mark 9:35).  

Tässä hengessä lähdettiin kisaan. 
Leuat loksahtelivat, kun palkintojenjaossa kunnia-

taulukko käännettiin ylösalaisin. Palautusjuomia sie-
mailevat hiihtoässät katselivat naamat rutussa, kun lu-
mijokiset pussihousuhiihtäjät pokkasivat parhaat pal-
kinnot. Eikä ollut vastaan sanomista, kun 
säännöt sillä kertaa katsottiin 
Isosta Kirjasta. Voittanei-
den – tai siis hävinneiden – 
kommentit olivat silti hap-
pamia. Ei kuulemma ollut 
yhtään hauskaa.  

MARKKU TÖLLI
Lumijoen kirkkoherra

Säännöt 
Isosta Kirjasta

Taktiikkapalaverissa 
ehdotin joukkueellemme 
maastontuntemukseen 
perustuvaa oikaisua.

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Pekka Helinin Sinappia-teksti (RT 26.2.) ”Olemme 
ihme, mutta ajattelemme mitättömiä” oli hyvin avat-
tu ajatuspolku. Tottahan se on.

Pekan tekstin myötä päiväni sai juuri aivan uutta 
sytykettä. Kiitos muistutuksesta perimmäisistä to-
tuuksista. 

Terveisin lukijanne

MARKKU K.
Kommentoi!

toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Kiitos mielenkiintoisesta 
avauksesta, Juhani Pel-
konen (RT 19.2.)! Van-
hustyön kehittäminen 

on haaste koko yhteiskunnalle 
ja kirkolle sen mukana. Jokainen 
vanhusten ja erityisesti muisti-
sairaiden kanssa tekemisissä ole-
va tietää, miten musiikin kautta 
saa yhteyden silloinkin, kun sa-
nat ovat jo hävinneet.

Tiedän tekeväni tärkeää työ-
tä, mutta asia ei ratkea yhden tai 
muutamankaan ammattiryh-
män voimin. En mene yksityis-
kohtaisesti Pelkosen esittämiin 
teeseihin ja haasteisiin, mutta 
vastaan omasta puolestani kah-
teen minua ja kanttorikuntaa 
koskettavaan kommenttiin. 

Oulunsalossa on vain yksi 
vanhainkoti, ja kanttori on lä-
hes poikkeuksetta mukana ker-
ran viikossa pidettävässä har-
taudessa. Sunnuntain virret il-
moitetaan etukäteen, ja pääju-
malanpalvelus välitetään kat-
seltavaksi netin kautta.

Lisäksi olen käynyt pitämäs-
sä vanhainkodissa tänä vuonna 
kaksi konserttia ja lapsiryhmät-
kin vierailevat vuosittain. Meil-
lä tämä on mahdollista, mutta 
suuressa kaupunkiseurakun-
nassa tilanne on aivan toinen.

Kirkon työntekijöistä kirk-
komuusikoita on vajaat vii-
si prosenttia, ja on sula mah-
dottomuus, että tämä näkyvä 
ja kuuluva, mutta siltikin pie-
ni joukko ehtisi mukaan kaik-
kialle. Valintojen tekeminen on 
vaikeaa, ja työmäärä kasvaa hel-
posti uuvuttavan suureksi. Mie-
lipide kanttoreiden liian vähistä 
viikkotyötunneista tuntuu kä-
sittämättömältä.

Haluan tehdä työni hyvin ja 
palvella seurakuntalaisia. Opis-
kelen koko ajan uusia taitoja ja 
uutta ohjelmistoa, yritän huo-

Kanttorin toimenkuva on monille epämääräinen

Mielipide 
kanttoreiden 
liian vähistä 
viikkotyötunneista 
tuntuu 
käsittämättömältä.

mioida seurakunnan ja sen jä-
senten tarpeet ja toiveet tasa-
puolisesti ja käyttää minulle 
annetut resurssit vastuullisesti.

Varsinaisen musisoinnin li-
säksi on pidettävä huoli siitä, 
että on aikaa ja voimia olla läs-
nä ja kulkea ihmisten rinnalla 
ilossa ja surussa. 

Teen ammattimuusikon työ-
tä, ja siitä seuraa tietyt oletusar-
vot työn tasosta, jo oman am-
mattiylpeyden ja työssä jaksa-
misenkin puolesta. 

Harjoitteleminen ja valmis-
tautuminen ovat merkittävä 
osa kanttorin työtä. Kun nais-
ten hiihtojoukkue voittaa vies-
tipronssia, kaikille on selvää, 
minkälainen harjoitusmäärä 
mitalin takana on. Kun kant-
tori soittaa häämarssin hyvin, 
sitä pidetään itsestään selvänä.

Elsi Salo
vaara

Pelkkä ylläpitäminen vaatii 
muusikolta samaa kuin urhei-
lijaltakin, kehittymisestä puhu-
mattakaan. Puolalainen säveltä-
jä, pianisti, diplomaatti ja polii-
tikko Ignacy Paderewski on tii-
vistänyt asian oivallisesti:

Jos en harjoittele päivään, 
huomaan itse.

Jos en harjoittele kahteen päi-
vään, toiset muusikotkin huo-
maavat sen.

Jos en harjoittele kolmeen päi-
vään, koko maailma huomaa sen.

Kanttorin toimenkuva on 
monille työtovereillekin epä-
määräinen. Sukkuloimme toi-
mitusten ja eri työmuotojen vä-
lillä, valot palavat työhuoneis-
sa ja kirkkosaleissa juuri silloin, 
kun muut ovat poissa, ja suurten 
juhlapyhien alla ja aikana kant-
toreita näkee vain kiiruhtamas-
sa paikasta toiseen. 

Työmme puhukoon puoles-
taan. Tervetuloa messuihin, toi-
mituksiin, konsertteihin, harta-
uksiin, kerhoihin, kuoroihin ja 
lauluhetkiin; olemme valmista-
neet ne teitä varten! 

TARU PISTO
Oulunsalon kanttori


