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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

”Kiusattuna oleminen oli kamalinta yksinäisyyttä, 

jota olen kokenut. Elämänhalu meni.”

Näin vastasi viidesluokkalainen Oulun Teuvo Pak-

kalan koulun oppilas kyselyymme yksinäisyydestä.

En tiedä, oliko vastaaja tyttö vai poika, sillä oppi-

laat vastasivat kyselyyn nimettöminä kirjallisesti. 

Kysely tehtiin oppitunnin alussa toissa torstaina.

Vastaukset osoittavat, 

että yksinäisyydestä on 

kokemuksia usealla oppi-

laalla tässäkin luokassa. Se 

on odotettua, sillä tutkimus-

ten mukaan yksinäisyydestä 

kärsii joka viides lapsi joskus.

Tähän lehteen (sivut 

12–13) haastatellun tutkijan 

mukaan yksinäisyys voi alkaa 

lapsilla jo päiväkodissa.

Kiusaamiseen puututaan 

herkemmin kuin yksinäisyy-

teen, joka ei ole niin näkyvää, mutta jolla voi olla 

yhtä tuhoisat seuraukset. Tutkijan mukaan lasten 

yksinäisyyteen pitäisi puuttua nykyistä herkemmin.

Yksinäisyys ei ole vain lapsen oma ongelma, vaan 

vastuu sen nujertamisesta kuuluu koko lapsen lähi-

piirin, koulun ja muiden taustayhteisöjen aikuisille.

Yksinäinen lapsi tyytyy usein hiljaa kohtaloon-

sa ja kärsii.

Yksi mielenkiintoinen ilmiö on se, että lasten 

yksinäisyys vähenee merkittävästi kahdeksannen 

luokan keväällä. Tutkijan mukaan tämä voi selittyä 

rippikoululla.

Rippikoulu toimii ryhmänä, johon nuoret koke-

vat kuuluvansa. Siellä saa puhua tunteista ja olla 

sellainen kuin on.

Rippikoulun vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen, 

sillä yhdeksännellä luokalla yksinäisyys alkaa jälleen 

yleistyä.

Voisiko rippikoulutyyppi-

nen muu toiminta olla yksi 

keino vähentää lasten 

yksinäisyyttä?

Rippikoulu 
vähentää nuorten 
yksinäisyyttä

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Yksinäisyys ei 
ole vain lapsen 
oma ongelma, 
vaan vastuu sen 
nujertamisesta 
kuuluu koko 
lapsen lähipiirin, 
koulun ja muiden 
taustayhteisöjen 
aikuisille. 

Tuomiokirkko 
kolmen kuukauden 

remonttiin

Oulun tuomiokirkon kel-
lotornin ja julkisivun 
puuosien pinnat maala-
taan kevään ja kesän ai-

kana. Sitä ennen vanhat maalit 
poistetaan. 

Pinnoille tehdään myös kor-
jaustöitä.

Remontti alkaa 27. huhtikuu-
ta. Työmaalle pystytetään telineet 
ja kellotapuli huputetaan. Kirkko 
on korjauksen aikana käytössä.

Työ kestää seurakuntayhty-
män kiinteistöjohtajan Jaana Val-
juksen mukaan kolme kuukaut-
ta. Tällaisia huoltomaalauksia 
tehdään noin 15 vuoden välein.

– Pari vuotta sitten, kun jul-
kisivuvalaistus uusittiin, huolto-
maalauksen tarve korostui. Kun 
kirkko on iltaisinkin valaistu, sii-
hen kiinnittää erityistä huomiota.

Kello 
näyttää väärin
Tuomiokirkon kellon omistaa 
Oulun kaupunki, joka myös on 
vastuussa siitä, että kello näyttää 
oikeaa aikaa. 

Väärää aikaa näyttävästä kel-
losta on ollut Valjuksen mukaan 
paljon harmia. Ihmiset olettavat, 
että kello on toimiva ja harmistu-
vat, kun saavat tietää sen näyttä-
vän väärän ajan. 

Kaupungin ja seurakuntayh-
tymän välillä onkin käyty pa-
rin vuoden aikana neuvotteluja 
kellon lahjoittamisesta yhtymän 
omistukseen. Aloitteen on tehnyt 
kaupunki.

Yhtymä ottaa kellon lahjoi-
tuksena vastaan, edellyttäen että 
kaupunki korjaa sen.

– Ajatuksena oli, että remontin 

Väärää aikaa näyttävä kello 
peruskorjattaneen myöhemmin

yhteydessä kaupunki olisi kun-
nostanut kellon ja yhtymä kello-
tapulin kellotauluineen. Kellon 
kunnostus ei ilmeisesti onnistu 
ainakaan tänä kesänä, sillä kau-
punki ei ole syksyn jälkeen palan-
nut asiaan.

Valjuksen mukaan kellon voi 
kunnostaa myöhemminkin.

Se myös
lyö väärin
Sosiaalisen median keskustelu-
palstoilla kerrotaan, että Oulun 
tuomiokirkon kello myös lyö vää-
rin. Eräs henkilö ihmettelee, mik-
si kello lyö aamukolmelta kaksi 
kertaa. Toisen keskustelijan mu-
kaan kello lyö, vaikka kello on 
vasta kymmentä vaille tasan tai 
jo kymmenen yli puolen.

Oulun kaupungin Tilakes-
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Keskustelupalstat pullis-
televat puhetta erilai-
suuden hyväksymisestä. 
Keskusteluissa nostetaan 

esiin ryhmiä, jotka on leimattu 
erityisillä nimillä. Näitä voivat 
olla esimerkiksi seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöt, jonkin us-
konnollisen tai rodullisen viite-
kehyksen omaavat ja vammaiset.

Mietin, että miksi pitää kai-
kissa mahdollisissa tilanteis-
sa leimata ja luokitella ihmisiä? 
Luokittelu ns. normaaleihin 
ja normaalista poikkeaviin on 
elämän monimuotoisuutta vä-
hättelevää toimintaa. Ja pitäisi-

Ihan kiva, että 
kehitysvammaiset 
pääsevät esille.

kö puhua erilaisuuden hyväksy-
misen sijaan yksilöiden hyväk-
symisestä? Olemmehan kaikki 
ainutlaatuisia persoonia. Luo-
kittelut luovat vaikeasti ylitettä-
viä raja-aitoja, jotka estävät mei-
tä tutustumasta toisiimme en-
nakkoluulottomasti.

Kun Pertti Kurikan Nimipäi-
vät valittiin Suomen edustajiksi 
euroviisuihin, jotkut totesivat: 
”Onhan se ihan kiva, että kehi-
tysvammaiset pääsevät esille.” 
Niinpä kyllä, mutta siitähän täs-
sä ei ole pelkästään kyse. PKN:n 
laulujen merkitys on laajempi: 
kyse on yksilönvapaudesta.

Saatat olla luokiteltu vam-
maiseksi, mustaksi tai homoksi. 
Tai saatat olla perheenäiti, jo-
ka uupuu lastensa kanssa. Yhtä 
lailla sinulla on oikeus olla ih-
minen, juuri tuo ainutlaatui-
nen. Sinua ei saa alistaa.

Olin kuuntelemassa Pertti 
Kurikan Nimipäiviä muutama 
vuosi sitten. He ovat todella ai-
toja. Välispiikissään he iloisesti 

nauraen heittivät: ”Siellä te nor-
maalit ihmiset tanssitte ja lau-
latte, kun me keharit soitamme 
teille punkkia!”

Voiko tuon paremmin ki-
teyttää yhteiskunnallisen nok-
kimisjärjestyksen olemassaolon 
– ja samalla hienovaraisesti lait-
taa ihmiset katsomaan peiliin?

Kysy siis itseltäsi: oletko val-
mis hyväksymään elämän mo-
nimuotoisuuden? Oletko val-
mis kuuntelemaan toisia ja an-
tamaan heille elintilaa? Onhan 
jokaisella tähän maailmaan 
syntyneellä oikeus elää mahdol-
lisimman hyvä elämä.

Miksi ihmisiä pitää luokitella?
Kolumni

loon, joten se lyö itsenäisesti.
Kello näyttää Kyllösen mu-

kaan ajan väärin, koska koneiston 
mekaaniset osat ovat kuluneet. 
Kello on valmistunut jo vuon-
na 1854 ja peruskorjattu vuosina 
1925 ja 1978. 

Kello on vedetty sähköises-
ti 70–80-lukujen taitteesta lähti-
en. Muuten kello on täysin me-
kaaninen. 

– Kello on sen tyyppinen, että 
sitä ei ole järkevä sähköistää. Tuo-
miokirkko on sen verran vanha, 
että kellokin saa olla vanha, Jaa-
na Valjus toteaa.

PEKKA HELIN

E l s i  S a l ovaa ra

Tuomiokirkon 
kellon omistaa 
Oulun kaupunki.

kuksen tekniselle asiantuntijal-
le Tanja Kyllöselle ei ole kantau-
tunut palautetta vääristä kellon-
lyönneistä. 

Kellojen soitosta vastaa Ou-
lun seurakuntayhtymä, joka au-
tomaation avulla soittaa kelloja 
tasa- ja puolitunnein. Kiinteis-
töjohtaja Jaana Valjus lupaa, et-
tä väärään aikaan soittava kello 
pannaan järjestykseen. 

Koneisto ei ole yhteydessä kel-

TIMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Katja Hietala kulkee Haukiputaalta lukiossa Oulun keskustassa. – Joskus olen koulupäivän jälkeen käynyt säätämässä kelloa, kun olen huomannut sen näyttävän väärää aikaa. Portaita kiivetessä saa samalla 
reisijumpankin, hän naurahtaa.

Kerran viikossa 18-vuotias Katja Hietala 
nousee 160 porrasaskelmaa Oulun tuo-
miokirkon kellotorniin. Hän ei kärsi kor-
keanpaikan kammosta kattojen yllä, mikä 

johtunee osittain pitkästä kokemuksesta. 
– Pappani otti meidät usein tänne mukaan, 

kun olimme lapsia.
Hietalan äidin suku on nimittäin ollut jo usei-

ta vuosikymmeniä vastuussa tuomiokirkon kel-
lon vetämisestä. Tehtävää ovat aiemmin hoitaneet 
Katja Hietalan isosiskot, äiti, enot ja pappa.

Tottuneesti hän esittelee kellon koneistoa ja 
näyttää, mistä napista painamalla koneiston säh-

kömoottori hoitaa kellon vetämisen. Prosessi tal-
tioituu samalla myös videolle.

– Tästä pienestä kellotaulusta voi säätää tornis-
sa näkyvän kellon aikaa, Hietala esittelee ja korjaa 
viisareiden asentoa hieman. 

– Kylmällä ilmalla kello alkaa usein jätättää, 
ja lämpimällä se voi edistääkin. Outoa on se, että 
neljä eri kellotaulua kaikki näyttävät hieman eri 
aikaa. Siihen en tiedä syytä. 

ELSI SALOVAARA
Katso video kellon vetämisestä osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys

Katja Hietala jatkaa perinnettä
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Muu media

OIKEASTIHAN SUHDE Jumalaan on 
elämänmittainen maraton. Kilometri 
kilometriltä se koetellaan. Välillä 
juostaan lujaa ja välillä hiljaa.
Ihania asioita näkee matkan varrella 
ja varmaan jonkun harhankin.
Olennaista on, että pääsee sillä omalla 
juoksutyylillään perille.
Siellä vedetään sitten hämmästyneesti 
henkeä: 
– Ai, kato sinäkin olet täällä.

Toimittaja Freija Ozcan 
Sana-lehdessä 5. maaliskuuta

On perjantai-ilta. Tuiran 
palvelukeskuksen Ikäih-
misten olohuoneeseen 
on kokoontunut joukko 

innokkaita osallistujia. Osa istuu 
jutustelemassa siellä täällä. Osa 
pelaa Uno-korttipeliä. 

– Tässä pelissä on järkeä, py-
syvät hoksottimet kunnossa, my-
häilee Ruben Saarenpää. 

Mies on osallistunut olohuo-
neiltoihin joka kerta. Niin myös 
pöydässä peliseurana istuvat rou-
vat.

– Ei täältä koskaan tarvitse it-
kien pois lähteä, Raija Kannus 
vilkuttaa silmää.

Juttuseuraa riittää aina. 
– Olohuonetoiminta tuo pal-

jon iloa. Asun yksin eikä minul-
la ole omaisia lähitienoilla, Saa-

renpää lisää.
Tuiran Ikäihmisten olohuone 

avattiin joulukuun alussa. Olo-
huone on avoinna iltaisin perjan-
taista sunnuntaihin. Lauantaisin 
ja sunnuntaisin on ruokailumah-
dollisuus.

Ohjelma vaihtelee, ja kävijät 
voivat vaikuttaa sen sisältöön.

– Olemme tutustelleet, kat-
selleet elokuvia, jumpanneet, vi-
sailleet ja mitä milloinkin, ker-
too vastaava ohjaaja Senni Lap-
palainen.

Ruben Saarenpää, Hilkka Koistinen, Raija Kannus, Annikki Jurvakainen ja Anja Stenroos vaihtoivat Tuiran Ikäihmisten olohuoneessa kuulumisia. – Täällä ei jätetä ketään porukan ulkopuolelle, he kehuvat. Jutusteluun 
osallistui myös avustava ohjaaja Leena Ojala.

J aa na Sk y t t ä

Pienoismallit ovat miesten juttu

Oulun Tuomiokirkkoseu-
rakunnassa on toiminut 
jo vuosia pienoismal-
likerho. Sitä mainoste-

taan Rauhan Tervehdyksessäkin 
lauseella ”Pojille, isille ja isoisil-
le”. Isompia ja pienempiä naisih-
misiä ei ole mukaan eksynyt. 

– Mukana on isoja ja pieniä 
ukkoja. Kerhossa pohditaan pie-
noismallien edessä, missä tai mil-
lä rintamalla näitä nimenomai-
sia panssarivaunuja on aikanaan 
käytetty. Käymme läpi historiaa, 
kuvailee kerhon yhteyshenkilönä 
toimiva nuorisotyöntekijä Jukka 
Kärkkäinen.

Tyttöjä ja naisia ei ole kielletty 
tulemasta mukaan, mutta heitä ei 
ole vain vielä ilmaantunut. Kärk-
käinen tosin epäilee, ettei heitä 
homma taitaisi kiinnostaakaan. 

– Usein kerhoon tullaan, kun 

on saatu lahjaksi koottava pie-
noismalli. Sen kokoamisen jäl-
keen into usein lopahtaa, hän 
naurahtaa.

Pienoismalliharrastus vaa-
tii kärsivällisyyttä, sillä siinä ra-
kennetaan kokonaisia maailmo-
ja. Usein se onkin enemmän ai-
kuisten harrastus. 

Kärkkäinen toivottaa kuiten-
kin kerhoon tervetulleeksi kaikki 
pienoismalleista kiinnostuneet.  

Kerho kokoontuu seuraavan 
kerran sunnuntaina 15.3. kello 14 
Heinätorin seurakuntatalossa.

ELSI SALOVAARA

Juttuseuraa löytyy kaikille 
Ikäihmisten olohuone saa kiitosta kävijöiltä

w w w.f l i c r. co m
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Aiotko kuunnella Koraania radiosta?Gallup

Ihmisiä

Universaalin kirkon puolesta

Stiven Naatus aloitti Oulun seurakuntien kansainväli-
sen työn pastorina helmikuun alussa. 

– Monikulttuurisuus on aina kiinnostanut minua. 
Kirkossa voisimme pohtia, olemmeko aidosti univer-

saali Kristuksen kirkko. Työssäni lähden liikkeelle siitä, että 
kohtaan ihmisen ihmisenä uskontokunnasta riippumatta.

Maahanmuuttajista vain osa on kristittyjä, osa muslimeja 
tai muihin uskontokuntiin kuuluvia. Myös katolisia on pal-
jon. Naatus ohjaa heidät katolisen seurakunnan piiriin.

Naatuksen tehtäviin kuuluvat kansainvälinen työ ja 
maahanmuuttajat kirkossa.

– Teemme yhteistyötä kaupungin ja koulujen kanssa, 
järjestämme yhdessä kansainvälisiä iltoja, seurakuntien 
kanssa leirejä ja retriittejä sekä teemme ryhmäyttämistä.

Jo nyt Naatus on huomannut, että kynnys päästä suo-
malaisen kulttuurin sisälle on monelle maahanmuuttajal-
le korkea. 

– Voimme oppia vuorovaikutuksesta paljon. Jokaisella 
maahanmuuttajalla on oma tarinansa kerrottavanaan. Mo-
net tulevat olosuhteista, jollaisissa isovanhempamme elivät. 

Pastorista on kiinnostavaa saada keskustella eri tavalla 
ajattelevien ihmisten kanssa. Se herättää pohtimaan.

– Joskus on hyvä tarkastella elämää laajemmasta vink-
kelistä. Maailma on avara. 

Oulun kansainvälinen evankelinen seurakunta järjestää 
sunnuntaisin Pyhän Luukkaan kirkossa messuja, ja Tuiran 
seurakunta järjestää maahanmuuttajille raamattupiiriä. 
Maahanmuuttajien kanssa tehdään myös diakonista työtä, 
toimitaan välittäjänä, ja joskus on tilanteita, joissa anne-
taan materiaalista apua.

– Kaikki mitä teemme, on samalla lähetystyötä, Naatus 
tiivistää.

JAANA SKYTTÄ

Stiven Naatuksesta on kiinnostavaa saada keskustella eri tavalla 
ajattelevien ihmisten kanssa. 

Jaan
a Skyttä

– Kävijöitä on keskimäärin 
noin 25–30 henkilöä illassa, ker-
too projektipäällikkö Hannele 
Huovinen.

Vapaaehtoisia
kaivataan lisää
Ikäihmisten olohuone -projekti 
on osa valtakunnallista RAY:n ra-
hoittamaa Eloisa ikä -avustusoh-
jelmaa. Sen tavoitteena on luoda 
edellytyksiä ikäihmisten hyvälle 
arjelle ja mielekkäälle tekemisel-
le. Eloisa ikä -hanketta koordinoi 
Vanhustyön keskusliitto.

Sekä Tuiran että keskustan 
olohuoneille kaivataan vapaaeh-
toisia jutustelemaan ja touhua-
maan ikäihmisten kanssa. 

Kaikille avointa toimintaa

•  Tuiran Ikäihmisten olohuone, Tuiran Palvelukeskus, Kangastie 1.

 Avoinna pe–su klo 16–20.30.

 Päivällinen la–su klo 17–18. Hinta 4 euroa.

 Pulla ja kahvi pe–su klo 17–18. Hinta 1 euro.

•  Keskustan Ikäihmisten olohuone, Keskustan palvelutalo, 

 Nummikatu 24.

 Avoinna ke, pe–su klo 16–20.30. 

 Päivällis- ja kahvimahdollisuudet.

•  Molemmat olohuoneet ovat avoinna pääsiäisenä joka päivä 

 klo 15–19.30. 

•  Päivällismahdollisuus pääsiäisenä joka päivä, pääsiäissunnuntaina 

5.4. juhla-aterian hinta 10 euroa.

Lisätietoja: Senni Lappalainen, p. 040 9622 005, 

Hannele Huovinen, p. 044 9717 334, 

www.ikaihmistenolohuone.elakkeensaajat.fi/ikaihmisten-olohuone

– Otamme ilolla vastaan myös 
vapaaehtoisia, joilla on halua esit-
tää jotain ohjelmaa. Erityisesti on 
toivottu lasten ja nuorten esityk-
siä. Meillä on täällä ihania ja sy-
dämellisiä ikäihmisiä, joita on 
mahdollisuus ilostuttaa, Huovi-
nen sanoo. 

Olohuoneille voi tulla myös 
opettamaan ikäihmisille jotain 
taitoja. 

– Vapaaehtoisten ei tarvitse ol-
la joukossamme koko iltaa. Jokai-
nen toimii omien voimavarojensa 
mukaan, Huovinen muistuttaa.

JAANA SKYTTÄ

Moni on saanut
uusia kavereita
– Minusta on mukavinta saada 
seuraa ja rupatella toisten kans-
sa. Kyllä siellä kotona kerkeää ole-
maan, lisää Anja Stenroos.

Tällä kertaa koordinaattori 
Marjo Pääkkö Vuolle Setlementti 
ry:stä on tullut kertomaan ikäih-
misille kulttuuriluotsitoiminnas-
ta. Kulttuuriluotsit ovat vapaaeh-
toisia, joita ikäihmiset voivat pyy-
tää kaveriksi erilaisiin kulttuuri-
tapahtumiin.  

Esittelyn päälle on tiedossa le-
vytanssit. 

Ne, joita voi hakea tanssiin, 
saavat rintaansa ruusukkeen, joi-
ta Lappalainen halukkaille jakaa.

Tanssin pyörteisiin aikovat ai-
nakin Maija-Liisa Tihinen ja El-
len Pirnes. 

– Minulla tuli nyt vähän huo-
not kengät jalkaan, harmittelee 
Hilkka Koistinen. 

Ikäihmisten olohuone on saa-
nut kävijöiltä hyvää palautetta. 
Olohuoneen kynnys on matala. 
Moni kertoo saaneensa uusia ka-
vereita. 

Otamme ilolla 
vastaan myös 
vapaaehtoisia, 
joilla on halua 
esittää jotain 
ohjelmaa. 
Erityisesti on 
toivottu lasten ja 
nuorten esityksiä.

Hannele Huovinen

Juttuseuraa löytyy kaikille 
Ikäihmisten olohuone saa kiitosta kävijöiltä

Diakonia-ammattikor-
keakoulu aloittaa Iva-
lossa sairaanhoitaja-
diakonissa-koulutuk-

sen. Tavoitteena on sekä terve-
ydenhuollon että kirkon työn-
tekijöiden saamelaisosaamisen 
lisääminen. 

Sairaanhoitajadiakonissa-
koulutus toteutetaan moni-
muotokoulutuksena.

Koulutus sisältää kaksois-
kelpoisuuden, joista toinen on 
EU-direktiivien mukainen sai-
raanhoitaja (amk) -tutkinto 
ja toinen evankelisluterilaisen 
kirkon diakoniaviran hakuun 
oikeuttava tutkinto.

– Kaksoiskelpoisuuteen joh-

tavassa koulutuksessa on uu-
tena lisäarvona saamelaiskult-
tuurin tuntemusta ja kulttuuri-
sensitiivisyyttä, Diakonia-am-
mattikorkeakoulun lehtori Tii-
na Ervelius kertoo.

Sairaanhoitajadiakonissa-
kou lutuksesta vastaavat yhteis-
työssä Diakonia-ammattikor-
keakoulu ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskus.

Uutta koulutusta
tarjolla Ivalossa

Jouko Lankinen, pastori
Olen sitä mieltä, että on hy-
vä saada tietoa suurista uskon-
tokunnista. Jos ajatusta veisi 
eteenpäin, sarjassa voisivat ol-
la mukana myös kristinusko ja 
juutalaisuus. Ne kaikki edus-
tavat samaa kulttuuriperintöä. 
Olisi hyvä voida rinnakkain ver-
tailla näitä kolmea. Juutalaisuus 
on monelle suomalaiselle aika 
tuntematon.

Leena Kaukola
Olen kuullut tästä ohjelmasar-
jasta. Voisin kuunnellakin ohjel-
maa silloin kun se vain on mah-
dollista. Raamatusta ei tarvitse 
tehdä samanlaista sarjaa, juma-
lanpalvelukset riittävät. Tällai-
nen ohjelma ei todellakaan ole 
pahasta. Hyvähän se on, että en-
nakkoluulot vähenevät, kun asi-
oita käsitellään.  

Terttu Karppinen
Luin kyllä uutisen Ylen ohjelmas-
ta. En aio kuitenkaan kuunnella 
ohjelmia, olen ihan perusluteri-
lainen ihminen. Islaminusko on 
minulle osittain tuttu opiskelijoi-
deni kautta. Yksi oppilas kerran 
sanoikin, että meillähän on sama 
Jumala. Sellainen ohjelma kiin-
nostaisi, jossa verrattaisiin Raa-
mattua ja Koraania ja sitä, miten 
ne esittävät asiat.

Ylen ohjelma, jossa luetaan Koraania läpi radiossa, 
sai oululaisilta tiistaina positiivisen vastaanoton.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Seiskanlaulajatkin kuoroihin
Sopraano Soile Isokoski kunnioittaa taitoluistelijaa, 
joka kaatuu mutta vie silti esityksensä kunnialla loppuun 

Kun on kiertänyt yli 20 
vuotta maailman upeim-
milla konserttilavoilla 
Wienissä, Lontoossa, Pa-

riisissa, jännittääkö enää esiinty-
minen kotikaupungin estradilla?  

– Ilman muuta aina, mutta 
kohtuullisesti ja normaalisti, ko-
mean uran sopraanona maail-
malla tehnyt Oulun ammattikor-
keakoulun musiikin lehtori Soile 
Isokoski sanoo. 

Hän toteaa, että itsensä armol-
lista kohtelua tarvitaan myös mu-
siikin huipulla. 

– Nappisuoritus tulee ehkä 
kerran kymmenessä vuodessa. 
Virheet saattavat kestää vain se-
kunnin ja jäävät ehkä muilta huo-
maamatta, mutta tärkeintä on 
pystyä jatkamaan epäonnistumi-
sen jälkeen.

Isokoski lainaa vanhaa sanon-
taa: Joka mies metsään menee, 
mutta kuka tulee sieltä pois. 

Innokkaana penkkiurheilijana 
hän on seurannut tarkasti muun 
muassa taitoluistelijoiden suori-
tuksia.

– Jos hyppy päättyy kaatumi-
seen, toiset eivät saa enää koottua 
itseään.  Osa taas tekee kompu-
roinnin jälkeen vielä hyvän suo-
rituksen.  

– Se on ammattitaitoa, valta-
van harjoittelun tulosta.  

Isokoski esiintyy perjantaina 
13. maaliskuuta Oulun Musiik-
kijuhlien Gaalakonsertissa Su-
perPark Areenalla. Hän tulkitsee 
Sibeliuksen lauluja.

Puhallus syvään
helpottaa, kun jännittää
Soile Isokoski ei saanut syntymä-
lahjaksi rohkeutta ja maailman-
kulkijan pelottomuutta.

– Olen ollut ujo, joskin esiinty-
mishaluinen lapsi. Olen opetellut 
olemaan rohkea. Siihen on autta-
nut se, että tiedän, mitä teen. Var-
muus tulee sinnikkään harjoitte-
lun seurauksena.  

Isokoskelta on houkuttelevaa 
kysyä, miten jokainen jännittäjä 
voi hillitä esiintymiskammoaan.

– Puhumista ja laulamista voi 
harjoitella ensin pienessä piiris-
sä, vaikka ystävien ja sukulaisten 
parissa. On hyvä totutella, miltä 
tuntuu, kun ihmiset katsovat.

– Olisiko joskus mahdollis-
ta paljastaa ennen esityksen al-
kua huumorin pilke silmässä, et-
tä ”nyt jännittää”.  Syvä, hallittu 
hengittäminen on ollut itselleni 
tärkeä keino rentoutua. 

Rehellinen palaute
vie eteenpäin
Oulussa helmikuussa valtakun-
nallisilla kanttoripäivillä vuoden 
kanttoriksi valittu espoolaiskant-
tori Eeva-Liisa Malmgren on to-
dennut, että laulutaidotonkin op-
pii laulamaan. Siksi hänen mu-
kaansa kuoroja pitää olla myös 

seiskanlaulajille.
Kympinlaulaja on samaa mieltä. 
– Takki auki ei kannata aloit-

taa, vaan ryhtyä nöyrästi töihin 
lauluäänen kehittymiseksi. Lau-
lunopettajan positiivisella, rehel-
lisellä palautteella pääsee eteen-
päin. Mikäli tahtoa on, laula-
maan voi oppia tiettyyn pistee-
seen, Isokoski uskoo.

Hän iloitsee siitä, että seura-
kunnan kirkkokuoroihin ei jär-
jestetä useinkaan laulukokeita.  

– Peruskuoroon on hyvä olla 
kaikilla vapaa pääsy. Kirkkoon 
kuuluu keskeneräisyys, matkal-
la oleminen. Bachin motetilla ei 
tietenkään tule tuolloin aloittaa. 

Isokoski, entinen Paavolan 
seurakunnan kanttori, ei innostu 
neuvomaan, miten kirkkoon saa-
taisiin lisää kansaa.

– Olen nähnyt, että musiikki-
talojen orkesterit ovat tehneet on-
nistuneesti vaikeaksi moitittua 
klassista musiikkia kaiken kan-
san omaksuttavaksi. Kyllä kirk-
kokin voi tehdä saman: kertoa 
asiansa niin, että se on kaikkien 
ymmärrettävissä.

RIITTA HIRVONEN   

Oulun Musiikkijuhlia vietetään 
7.–22. maaliskuuta.

Usein on ihmetelty, miten on mahdollista, etteivät hulppeat estradit maailmalla ole muokanneet Soile Isokoskea ihmisenä toisenlaiseksi. – Jos tähteys tulee ennen kuin ihminen 
on kasvanut arkeen kiinni, suhteellisuudentaju on suuremmassa vaarassa kadota. Minulla on ollut aina kiinteä suhde perheeseeni, vaikka olen ollut paljon kotoa pois.

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

Vigiliaan 
kutsutaan 
entisiä ja 
nykyisiä 
opiskelijoita
Pohjois-Suomen ylioppilai-
den kristillinen yhdistys jär-
jestää lauantaina 21. maalis-
kuuta kello 18 alkaen Oulun 
tuomiokirkossa vigilian. 

Yhdistyksellä oli tapana 
järjestää 60–70-luvuilla lau-
antai-iltaisin keskiyön vigilia 
Tuomiokirkossa. Myöhem-
min seurakunnan oppilaitos-
työnä on järjestetty lauantai-
iltaisin vesper, joka kokoaa eri 
oppilaitoksissa ja yhdistyksis-
sä toimineita.

Vigiliassa ei kuulla saarnaa 
eikä jaeta ehtoollista. Vigili-
aan kuuluu synnintunnustus 
ja synninpäästö, rukouksia ja 
Raamatun lukua sekä virsiä ja 
urkumusiikkia. 

Pohjois-Suomen ylioppilai-
den kristillinen yhdistys kut-
suu vigiliaan entisiä yhdistys-
aktiiveja sekä nykyisiä opiske-
lijoita.  

Osallistujia pyydetään ko-
koontumaan ensin tuomio-
kirkon kryptaan. Sinne myös 
palataan vigilian jälkeen ilta-
teelle.

Ebolan 
aiheuttama 
paussi päättyi 
Naisten Pankin tukemat ja 
Kirkon Ulkomaanavun to-
teuttamat hankkeet Liberi-
assa käynnistyvät uudelleen 
ebolan aiheuttaman tauon 
jälkeen. 

Viime kesänä, kun ebolan 
leviäminen Länsi-Afrikassa 
kiihtyi, Liberian hallitus mää-
räsi kokoontumiskiellon tar-
tuntojen välttämiseksi. Myös 
Naisten Pankin hankkeet jou-
tuivat tauolle. 

Liberiassa ja Sierra Leones-
sa on saavutettu hyviä tulok-
sia muun muassa ammatti-
koulutuksessa ja yrittäjyyden 
tukemisessakin.

Henkesi edestä 
sai kirkolta tukea
Kirkon mediasäätiö on myön-
tänyt 50 000 euroa Petri Kot-
wican ohjaamalle ja käsikir-
joittamalle elokuvalle Henke-
si edestä. 

Elokuva tulee ensi-iltaan 
10. huhtikuuta ja sen pääroo-
leissa ovat Laura Birn, Eero 
Aho ja Mari Rantasila.

Henkesi edestä -elokuva 
käsittelee keskeisiä kristillisiä 
ja eettisiä kysymyksiä, kuten 
syyllisyyttä ja anteeksiantoa.

Keväällä saa ensi-iltansa 
myös neljä muuta Kirkon me-
diasäätiön tukemaa elokuvaa.

Olen opetellut 
olemaan rohkea.

Soile Isokoski

Hiljaisuus voittaa äänet
Rauhan Tervehdyksen toimitus teki lyhyen 
sanatestin sopraano Soile Isokoskelle. 

Hiljaisuus vai äänet?
– Hiljaisuus ilman muuta. Ajattelen hiljaisuudesta, kuten yksin 
olosta: jos se on oma valinta, kumpikaan ei merkitse kärsimystä.
Lähteminen vai paikallaan pysyminen?
– Ehdottomasti paikallaan pysyminen. Valitsin sen vuosi sitten 
vapaaehtoisesti kiertolaiselämän sijaan. 
Soolo vai kuorolaulu?
– Kuorossa laulaminen ei pilaa kenenkään soolouraa. Yhdessä lau-
laminen tuo yhdessä tekemisen ja yhteyden kokemisen fantasti-
sen tunteen. Kuorolaulu on kuin mukava keskustelu, jossa kaik-
ki ovat samaa mieltä.
Opettaminen vai oppiminen?
– Ne eivät sulje toisiaan pois. Itse pyrin opettamaan niin, että op-
pilaista tulee minusta riippumattomia. Olen oppinut nuorilta op-
pilailtani intoa ja spontaanisuutta.
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Kokouksia

Samalla pallolla

Äärivanhoilliseen juu-
talaiseen lahkoon 
kuuluvat naiset ovat 
perustaneet Israelis-

sa puolueen, joka pyrkii maan 
parlamenttiin sunnuntaina pi-
dettävissä vaaleissa. 

Naiset kuuluvat Haredi-lah-
koon, jossa politiikka ja pää-
töksenteko on tavattu jättää 
miehille. Siksi naisten asettu-
minen ehdokkaiksi on histori-
allista ja radikaalia.

Israelilainen feministi Ele-
na Sztokman toteaa, että  ha-
rediyhteisöissä on kielletty nai-
sia hoitamasta julkisia tehtäviä.  
Puolueen perustaminen onkin 
Sztokmanin mukaan vallan-
kumouksellista.

– Se aiheuttaa kuhinaa yh-
teisön sisä- ja ulkopuolella.

Puolue vaatii, että maan 
hallitus ja heidän omat rabbin-
sa suovat haredinaisille samat 
oikeudet ja edut, jotka kuulu-
vat muillekin israelilaisnaisille.

– Teoriassa haredinainen 
äänestää ehdokasta, jota hä-
nen miehensä käskee äänestä-

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Haredinaiset perustivat puolueen

Seiskanlaulajatkin kuoroihin
Sopraano Soile Isokoski kunnioittaa taitoluistelijaa, 
joka kaatuu mutta vie silti esityksensä kunnialla loppuun 

Yhdistäisitkö nämä 110-vuotiaaseen?

Terävä, 
ketterä, 
ajan hermolla. Arvokeskustelussa mukana 

jo vuodesta 1905.

TILAUSKORTTI

Tarjous on voimassa 15.3.2015 saakka ja koskee vain uusia tilauksia Suomessa. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kustantaja: Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0213561-1

(norm. 139 €)

(norm. 139 €).

• 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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.03.2015 
klo 18.00 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa, 
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
                                              Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

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

mään.  Rabbi taas päättää, ke-
tä mies käskee naisen äänes-
tää. Tiedämme kuitenkin, et-
tä äänestyspäätös on lopulta-
kin naisen ja Jumalan välinen 
asia, kertoo puolueen perusta-
ja Ruth Colian.

Puolueen tukijat sanovat, 
että naiset ovat tehneet rohke-
an ratkaisun yhteisössä, jossa 
rabbit kieltävät television omis-
tamisen ja internetissä surffaa-
misen. 

Naisten odotetaan pitävän 
matalaa profiilia, vaikka he 
usein elättävät perheen miesten 

keskittyessä uskonnollisen op-
pineisuuden harjoittamiseen.

Colian, joka on neljän lap-
sen äiti, kertoo, että häntä on 
uhkailtu ja häiritty puhelimitse. 

– Minua on kutsuttu lutkak-
si, koska rohkenen asettua eh-
dolle vaaleissa.

PEKKA HELIN

Lähde: USA Today / Miche-
le Chabin: Israel’s ultra-Ortho-
dox women make uphill battle 
for parliament (Religion News 
Service)

W
ikip

ed
ia

Hautauspalveluja
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Ehtoollinen auttoi selviytymään 
 Pastori Juha Vähäkangas sai kokea varsinaisen rakkauden hyökyaallon
 kerrottuaan jalka-amputaatiostaan sosiaalisessa mediassa

Oulun kaupunginsairaa-
lan ala-aulassa kurvailee 
pyörätuolilla mies, jolla 
on amputoitu vasen jal-

ka polven alapuolelta. 
Hän toivottelee tuolistaan tu-

tuille ohikävelijöille iloisia ter-
vehdyksiä: Mitä kuuluu? 

Sairaalan kakkoskerroksen ik-
kunan takaa hoitaja viittoo hy-
myssä suin potilastaan syömään: 
Alahan tulla, ruoka jäähtyy. 

Pastori Juha Vähäkangas on 
ollut kaupunginsairaalassa jo 
useamman viikon: hoitajat ovat 
tulleet tutuiksi. Siksi kommuni-
kointi sujuu näin tuttavallisesti. 

Vuosi alkoi 
katastrofilla
Vuoden alku on ollut Juha Vähä-
kankaalle karmea. Tammikuun 
alussa hänelle nousi kuume. Pa-
rin päivän ajan kuumeilua saattoi 
pitää tavallisena flunssana, mut-
ta sitten jalan haava alkoi oireilla.

Työterveyshuolto määräsi asi-
akkaansa vauhdilla Oulun yli-
opistolliseen sairaalaan. 

19. helmikuuta Kalevan Sielun 
silmin -blogissa Vähäkangas kir-
joitti: ”Heräämössä vallitsi outo 
tunnelma. Pidin silmiäni kiinni 
ja kun avasin silmäni uudelleen, 
näin kirurgin seisovan vuotee-
ni ääressä. Hän oli hyvin vakava. 
Kirurgin sanat ovat jääneet läh-

Juha Vähäkankaan pitkä sairaalajakso on pikkuhiljaa päättymässä. Hän odottaa pääsevänsä kotiin maaliskuussa. Sairaalan fysioterapeuttien kanssa hän jo 
käynyt tutkailemassa, miten liikkuminen Heinäpään kodissa sujuu uudessa elämäntilanteessa. Punainen pahvisydän kaupunginsairaalan osaston seinällä 
kertoo, että pastori on tärkeä ja mieluinen ystävä monille. 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

temättömästi mieleeni, hänen pi-
ti tehdä leikkauspöydällä päätös, 
henki tai jalka. Vasen jalkani am-
putoitiin polven alapuolelta.”

– Verenmyrkytys, Juha Vähä-
kangas selittää vakavan tilanteen 
syitä lyhyesti.

Luottamus 
tulevaisuuteen löytyi
Katastrofaalisten käänteiden jäl-
keen potilaalle oli tarjolla tukea. 

– Minulta kysyttiin jossakin 
vaiheessa, haluanko jutella psy-
kiatrin tai psykologin kanssa. Ha-
lusin kuitenkin sairaalapapin jut-
tukaverikseni.  

Mistä halusit jutella?
– Se on rippisalaisuus, ystäväl-

linen vastaus kuuluu.
Vähäkankaan blogiteksti voisi 

loppua synkkiin tunnelmiin, ei-
kö vain?

Näin kirjoitus päättyy: ”Ystä-

väni vie mut kaupunginsairaalan 
kahvioon. Mä kruisailin siellä 
iloisesti pyörätuolilla. Mä pääsin 
pois osastolta! Mä olen taistelijain 
sukua! Täältä tullaan, elämä!” 

Itkua, itkua, itkua
Elämän arvaamattomuuden 
kokenut pappi on tarvinnut 
toipuak seen ehtoollista joka sun-
nuntai. Niin hän itse sanoo.

”Jumalan rakkaus helpottaa 
oloani. Uskon Jumalalla olevan 
vielä suunnitelmia mua varten”, 
Vähäkangas kirjoitti viime viikol-
la Rauhan Tervehdyksen lukijoille.

Usko Jumalaan ei ole ollut mi-
kään yksinkertainen selviämisen 
taikatemppu.

– Olen minä raivonnutkin, 
surrut ja taas itkenyt, itkenyt, it-
kenyt. Mun itku ja nauru ovat lä-
hellä toisiaan.

– Ilman toisten ihmisten – 
mutsin, työtovereiden, ystävien ja 
kummien – tukea en olisi jaksa-
nut. Olen saanut kokea varsinai-
sen rakkauden hyökyaallon, Vä-
häkangas hämmästelee ihmisten 
hyvyyttä ja halua tsempata häntä. 

Kävijöitä sairaalassa on ollut 
runsaasti.  Toipilas otti käyttöön-
sä jo toisen vieraskirjan.

Voivottelun sijaan
kyläilyjä
Juha Vähäkankaan Facebook-ka-

verit ovat seuranneet monen vii-
kon ajan sydän kylmänä ystävän-
sä vaiheita. 

– Oulussa ei asu lähisukuani. 
Jos en olisi kertonut Facebookis-
sa tapahtumia, olisin jäänyt sai-
raalaan aika lailla yksin. En ole 
halunnut tietoisesti järkyttää ke-
tään, enkä ole nettikirjoituksissa 
kertonutkaan – tietenkään – ai-
van kaikkea.

Ikävimmillään ihmisten ta-
poihin kuuluu päivitellä puheis-
saan ihmiskohtaloita.

Juha Vähäkankaan päivä 5. maaliskuuta 
Oulun kaupunginsairaalassa 
7.15 Verinäytteet
        Verensokerimittaustulokset
         Tyngän mittaus ja silikonitupin laitto 
Aamuhoitajat herättävät väkeä, äänitaso nousee
8.00  Aamupala, Aamupesut
 Fysioterapeutit vievät halukkaita Kaleva-lehden kuunteluun
10.30 Alaraajajumppaa
 Verensokerimittaukset
11.30  Lounas
13.00  Tutustuminen Kuntoutuspalveluiden 
 alaraaja-amputoitujen ryhmään
 Verensokerimittaukset
16.30  Päivällinen
16.45  Silikonitupin laitto 
 Verensokerimittaukset
19.15 Iltapala, Iltatoimet

Minulla on pieni 
suku. Jos en 
olisi kertonut 
Facebookissa 
tapahtumia, olisin 
jäänyt sairaalaan 
aika lailla yksin.

Juha Vähäkangas

– Päivittelyn ja voivottelun si-
jasta on parempi tulla käymään 
täällä sairaalassa. Tekoja mie-
luimmin kuin sanoja, Vähäkan-
gas sanoo.

Muuttavatkohan kovat koke-
mukset pastorin saarnoja toisen-
laisiksi?

– Enpä tiedä vielä, mutta töi-
hin haluan takaisin äkkiä.

RIITTA HIRVONEN
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Taantuma on kestänyt Suo-
messa pitkään ja työttö-
myys kuristaa monen kan-
salaisen taloutta.

Joudutaanko Oulun seurakun-
nista lähettämään usein mak-
sukehotuksia asiakkaille ja lait-
tamaan saatavia perintään, Ou-
lun seurakuntayhtymän talous-
johtaja Arja Ahonen?

– Vuodelta 2014 maksamat-
tomia saatavia on 91 000 euroa. 
Viimeksi ulosottoon laitettiin 
viime vuoden lopussa 26 000 eu-
roa. Maksamattomat vuokrat ja 
hautausmaksut ovat summiltaan 
suurimpia maksukehotuksissa.  

Seurakuntayhtymä saa toi-
mintatuottoja viisi miljoonaa eu-
roa vuodessa. Tästä summasta 91 
000 euroa on kaksi prosenttia, eli 
ei kovin paljon.

– Viime vuotta edeltäviltä vuo-
silta vanhoja saatavia ei ole roik-
kumassa.

Ovatko maksukehotukset li-
sääntyneet taantuman jatkues-
sa ja työttömyyden kasvaessa? 

– Määrät ovat olleet suurin 
piirtein samoja useiden vuosien 
ajan. 

Mitä laskuja seurakuntayhty-
mästä lähtee?

– Hautausmaksuja, retki-, lei-
ri-, kerho- ja rippikoulumaksuja. 
Saamme vuokria ja virkatodis-
tusmaksuja. Kyllä seurakunnas-
ta lähtee laskuja, vaikka useat kir-
kon palvelut ovat maksuttomia. 

Käyttääkö yhtymä perintäfir-
maa maksujen saamiseksi?

– Seurakunta on käyttänyt 
perintätoimistoa jo kymmenen 
vuotta.

Toimiiko seurakuntayhtymä 
kuin mikä tahansa organisaatio 
silloin, kun sillä on perittäviä? 
Onko kirkko velallisia kohtaan 
muita hellempi? 

– Seurakuntayhtymä perii saa-
taviaan yleisten käytäntöjen mu-
kaisesti. Maksumuistutuksia lä-
hetetään kaksi, velallisen kanssa 
voidaan tehdä maksusuunnitel-
mia, ja perinnässä tehdään tar-
peen mukaan yhteistyötä dia-
koniatyön kanssa. 

Saatavien maksaminen vapaa-
ehtoisesti tuottaa aina paremman 
tuloksen kuin asian siirtäminen 
ulosottoon. 

Jos saatavaa ei saada perittyä, 
maksamaton lasku lähetetään 
perintätoimistoon perittäväksi. 
Näin toimitaan kaupunkilaisten 
tasapuolisen kohtelun vuoksi. 

Joissakin ääritapauksissa ve-
lallisen kokonaistilanne huomi-
oiden saatava voidaan poistaa, 
mutta näin on tapahtunut hyvin 
harvoin.

Jos saamme ulosotosta varat-

tomuuspäätöksen, saatava poiste-
taan. Lopullisen päätöksen ulos-
otosta tekee seurakuntayhtymä. 

Lähetetäänkö Tyrnävän seura-
kunnista maksukehotuksia, ta-
louspäällikkö Hannu Kesti?

– Maksukehotuksia lähtee jon-
kin verran, ehkä nykyisin useam-
min kuin ennen. Jos velalliselta ei 
saada saatavia kehotuksista huo-
limatta, kirkkoneuvosto käsitte-
lee asian.

Karhuamista joudutaan teke-
mään ennen muuta tilavuokris-
ta. Vuositasolla ei ole kyse suu-
rista summista. Perintätoimistoa 
emme käytä. 

Joudutaanko Limingan seura-
kunnista postittamaan usein 
maksukehotuksia, talouspääl-
likkö Matti Ruotsalainen?
– Maksukehotuksia lähetetään 
silloin tällöin. Saatavia ei ole lai-
tettu perintään.

RIITTA HIRVONEN

Seurakunnat 
karhuavat maksujaan
Tyrnävällä maksukehotuksia on jouduttu 
lähettämään hiukan aikaisempaa useammin

M a r i  L ä h t e e nmaa

Kun seurakunnista lähtee laskuja, niissä peritään yleensä vuokra-, hautaus- sekä 
kerho- ja leirimaksuja.

Muut seurakunnat

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 15.3. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu. Jumalanpalveluksessa puhuu luutnantti Markku Tulander 
aiheesta Hengen hedelmää. 

Ma 16.3. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 17.3. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!

”Joka ihmistä pelkää, on pelkonsa vanki, joka 
luottaa Herraan, on turvassa.” (Sanal. 29:25) 
La 14.3. klo 11 sapattijumalanpalvelus puhujavierai-

lijana teol.tri Timo Flink. Iltapäivätilaisuus “Kommunikaatio ja Terveys” alkaa ruokailulla 
klo 13 ja luento klo 14 puhujana Timo Flink. La 21.3. klo 11 perhejumalanpalvelus ja 
tarjoilua. Ma-Pe klo 11-12 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 13.3. klo 19.30 Valo ilta. La 14.3. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia Toppila-Centerissä,  
Paakakatu 2. Su 15.3. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Heimo Enbuska, Hannu Orava, Kuopion Helluntai-
seurakunnan kuoro. Seimi ja lastenkokoukset.  
Su 15.3. klo 17 International Service. In Russian 

and English. Ma 16.3. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ti 17.3. klo 18 Toppi-
lan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 18.3. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pasi Markkanen, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. To 19.3. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

La 14.3. klo 12.00-16.00 
Hyvän Sanoman Rakentumispäivä

klo 16.00 Yleisötilaisuus 
Su 15.3. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Martti Väyrynen

To19.3. klo 19.00 Laulaja-evankelista 
Jaana Pöllänen konsertoi 

Muhoksen kirkossa
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 12.3. klo 19 Lähde-ilta, Tofi c Ezzahid, Hannu Murhu, God’s Bell, aihe: 
”Hänen tulee kasvaa, minun vähetä.” Pe 13.3. klo 19 Helmi (nuortenilta). 
Su 15.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Risto Wotschke, 
Henri Tuhkala, musiiki: Jukka Wenström. Su klo 17 Iltajumis, iltapyhis, 
Henry Johansson, Henri Tuhkala, musiikki: Seppo Kolehmainen, Markus 
Pätsi. Ti 17.3. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 18.3. klo 18 
Varkki-ilta. To 19.3. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko, Tuomo Ruuska. 
La 21.3. klo 10-16 Lasten päiväleiri Honkapirtillä. La 21.3. klo 10-16 
Kuivurista - puimuriksi, L10T - evankelioimiskoulutus, Matti Mäkinen, 
lisätietoja www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Laulaja-evankelista Jaana Pöl-
länen esiintyy ensi viikon 
tiistaina Karjasillan ja tors-
taina Muhoksen kirkossa.

Elä ihmeessä -konserteissa tar-
jotaan sanoin ja sävelin ajatuksia 
ja rohkaisevia välähdyksiä yhden 
ihmisen elämänmatkalta Taivaan 
Isän kämmenellä. Pöllästä säestää 
pianolla hänen puolisonsa Ville 
Uusitalo.

Tilaisuudessa kuullaan paris-
kunnan omina tulkintoina ja so-

vituksina paljon tuttujakin lau-
luja, kuten Älä pelkää, Sä annat 
voiman, Usko ainoastaan, mutta 
myös joitakin uudempia tuulah-
duksia suomalaisen hengellisen 
musiikin saralta.

– Olen saanut sydämelleni ja-
kaa kokemuksiani ja välähdyk-
siä rohkaisuksi muillekin niistä 
oman elämäni tilanteista, jois-
sa olen saanut kokea ihmeellis-
tä Kaikkivaltiaan Taivaan Isän 
huolenpitoa ja läsnäoloa, Pöllä-

nen kertoo.
Riipaisevin ja lohduttavin vä-

lähdys on seitsemän vuoden ta-
kaa pariskunnan keskoskaksos-
ten henkiinjäämistaistelusta.

Monet muistavat Pölläsen 
Tangomarkkinoiden finaalista 
vuodelta 2000.

Elä ihmeessä -konsertti on 
Karjasillan kirkossa tiistaina 17.3. 
kello 18 ja Muhoksen kirkossa 
torstaina 19.3. kello 19. Lisätietoa 
löytyy sivuilta 17 ja 23.

Jaana Pöllänen esiintyy
Muhoksella ja Karjasillalla
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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

aalikirkon videoarkistoon.
Su 15.3. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 15.3. klo 10 jumalanpalve-
lus Keski-Porin kirkosta. Vir-
ret: 417, 475:1-3, 475:4
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05. 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 15.3. klo 8.45. Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Hanna Partanen Karjasil-
lan seurakunnasta. Hän ker-
too Terttu Aakon kirjoittaman 
tarinan Pikkuprinssistä ja lei-
västä.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 15.3. klo 8.45. Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Hanna Partanen Karjasil-
lan seurakunnasta. Hän ker-
too Terttu Aakon kirjoittaman 
tarinan Pikkuprinssistä ja lei-
västä.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Suomen 
Lähetysseuran tekemästä työs-
tä Nepalissa.
Ke 18.3. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelma.

Suosikkisananlaskuni

SALLA TUOMINEN
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni, 
Kasvatustyön erikoispalvelut

Sananl. 13:11
Mikä helposti tulee, se helposti menee, vähin 

erin kooten omaisuus karttuu.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Mitä enemmän itse näkee vaivaa asioiden eteen, sitä enemmän niitä arvostaa. 
Jos saa jotain liian helposti, ei tahdo ymmärtää asian arvoa. Mitä esimerkiksi 
omalla työllä ansaitulla rahalla aikoo ostaa?
Toinen asia on henkinen puoli, esimerkiksi itsestään huolehtiminen. Jos 
vaikka pudottaa painoa nopeasti vippaskonsteilla, se voi pudota hyvin 
nopeasti mutta se tulee myös nopeasti takaisin. Mikä helposti tulee, se 
helposti menee. 

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Käytän sitä keskusteluissa, kaiken aikaa. Esimerkiksi kun mietitään 
tulevaisuuden ratkaisuja, varsinkin murrosvaiheessa olevien nuorten 
opiskelijoiden kanssa.  

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

 
 
Vireästi toimivassa seurakunnassamme on haettavana 
 
DIAKONIAN VIRKA 
 
Virkaan valittavalta edellytämme diakonissan tai diakonin tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkin-
toa, joka antaa kelpoisuuden kirkon diakonian virkaan. 
Erityishaasteena seurakunnassamme on perhetyö. 
Palkkaus on hinnoitteluryhmän A06 (H27-H32) mukainen. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyt-
tävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanot-
tamista. Viran täytämme 1.7.07 lukien tai sopimuksen mukaan. 
Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvostol-
le, PL 58 93101 Pudasjärvi, 13.4.2007 klo 12.00 mennessä. Lisäksi toivomme ansioluettelon säh-
köpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi. Hakemuksia emme palauta. 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Oskari Holmström, puh.08-8823127, 0400-225055 tai diakonissa Lee-
na Saarikoski, puh. 08-8823142, 040-5396402. 
Seurakuntaamme ja kaupunkiimme voi tutustua mm. osoitteissa www.pudasjarvenseurakunta.fi ja 
www.pudasjarvi.fi. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 
 
  

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE (100%) ja 
LASTENOHJAAJAN OSA-AIKAINEN 
TYÖSUHDE (50%)

Kelpoisuutena tehtävään on piispainkokouksen 9.9.2009 antaman 
päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- ja perhetyön perustutkinto) tai 
piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinto tai 
koulutus.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valinnassa noudatetaan 
4 kk:n koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmän 401 mukaan. 
Tehtävän vastaanotto on 5.8.2015 tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut: Lapsityönohjaaja Marja-Sinikka Luokkanen, 
p. 040 571 4629 tai: marja-sinikka.luokkanen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 10.4.2015. Hakemukset ansioluetteloineen tulee 
toimittaa osoitteeseen: Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto,
Varsitie 12, 93100 PUDASJÄRVI.

Hakemukset voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen 
pudasjarvi.srk@evl.fi 

Herättäjän päivä: su 15.3. klo 10.00 messu Oulunsalon kirkossa ja seurat 
seurakunnan toimitalossa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 12.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo 
Mattilalla, Teerisalontie 3, Raahe, su 15.3. klo 15.00 Montin-salissa, 
Kirkonniementie 6, Kiiminki, su 15.3 klo 15.00 Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39, Oulu, to 19.3. klo 19.00 Pyhännän seurakuntatalolla, 
pe 20.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi
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

To 12.3. klo 18:30 Nuortenaikuistenilta.
Su 15.3. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 18.3. klo 14 Toimintapiiri.

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

Tervetuloa Myyjäisiimme Oulun 
Rauhanyhdistykselle (Professorint.7) 
la 14.3. klo12!
Järj. Porvoon Rauhanyhdistys ry

Tapahtumia

Paikkoja avoinna

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18.
Bible Power -kerho pe 13.3. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Seurat su 15.3 klo 14. Jussi Lahtinen, 
Martti Vainikka.
3K-ilta ma 16.3. klo 18.30. P. Pikkarai-
nen: Jumaan oikeudenmukaisuus.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.
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Jes. 55: 1-3
Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen!
Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa,
ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää,
ottakaa maksutta viiniä ja maitoa!
Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä 
ei ole leipää,
vaihdatte työstä saamanne palkan
siihen, mikä ei tee kylläiseksi?
Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin,
te saatte nauttia parhaista herkuista.
Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni,
kuulkaa, niin te saatte elää!
Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne
ja lupaan olla liitossani uskollinen,
niin kuin olin uskollinen Daavidille.

Joh. 6: 48-58
Valtaistuimella istuva lausui: ”Minä olen A 
ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä 
annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. 
Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen 
Jumalansa, ja hän on minun poikani.”

Joh. 6: 48-58
Jeesus sanoi:
    ”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne 
söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat 
kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, 
ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä 
elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka 
syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka 
minä annan, on minun ruumiini. Minä annan 
sen, että maailma saisi elää.”
    Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten 
kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka 
tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän 
syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: 
”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan 
lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 
Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo 
minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä 
päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on 
todellinen ruoka, minun vereni on todellinen 
juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. 
Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin 
minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta 
elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, 
joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista 
kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he 
ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, 
elää ikuisesti.”

Sanan voima!
Kannanilmaisut sananvapauden puolesta riuhtovat eurooppalaisia irti toisten ihmisten 
kunnioittamisesta ja kristillisestä perinnöstä turvattomaan ilmaisuvapauteen, jossa ei enää 
kukaan tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin. Pilapiirtäjät on korotettu tässä suuressa hur-
moksessa kaiken arvostelun yläpuolelle. 
    Näille sankareille ei mikään ole pyhää. Sanan ja kuvan voima on valjastettu häväistyk-
seen ja pilkkaamiseen. Vastuu ja kunnioittaminen eivät kuulu näiden veljien ja sisarten 
sanavalikoimaan. Sen sijaan lyijyä kuluu piittaamattomuuteen, halveksimiseen, loukkaa-
miseen ja toisten tunteiden mitätöimiseen. Sanan vaikuttavuus tunnetaan, ja siksi sitä käy-
tetään helposti väärin ja toisille vahinkoa tuottaen.
   Sanalla on suuri voima. Sanalla on suorastaan ”jumalallinen” voima. Se voi olla dyna-
miittia tai sitten tuulen hyminää. Molemmat yhtä vaikuttavia. Näin on aina ollut ja tulee 
olemaan. Sanalla pyritään vaikuttamaan. Sana saa ihmisen kuuloetäisyydelle. Toiset kuu-
levat ja toiset eivät kuule, vaan antavat kaiken jatkua ennallaan.  
    Raamattu kertoo Jumalasta, joka loi kaiken sanallaan. Raamattu kertoo Jumalan Pojasta, 
jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Tuo Pojan nimi on – Sana! ”Sana tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme”(Joh.1.) Jeesus toi julki Jumalan sanallisen viestin – evanke-
liumin – kuultavaksemme. Toiset kuulevat ja toiset eivät. Tuo sana on sekä dynamiittia 
että tuulen Henkäystä. Evankeliumi on edelleen Jumalan voima, koska tuo evankeliumi 
on Jeesus Kristus itse. 
    Jeesusta pilkattiin, mutta Hän ei pilkannut takaisin. Hän ei kostanut pahaa pahalla, vaan 
rakkaudella. Tässä meille nykyihmisille toinen vaihtoehto vuoropuheluun. Jeesus eli niin 
kuin opetti, ja siksi saamme myös tänään luottaa Hänen lupauksiinsa. Myös seuraavaan, 
jota aikalaiset eivät ymmärtäneet, vaan se sai heidät pilkkaamaan Jeesusta pahan vallassa 
olevaksi: ”Totisesti, totisesti: joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuo-
lemaa.” 
    Mitä sinä aiot tehdä tämän Jeesuksen tarjouksen edessä?  Pitää kiinni evankeliumin lupa-
uksesta vai jatkaa eteenpäin niin kuin ennenkin? Valittavana on joko elämä tai kuolema!

MARTTI HEINONEN
kappalainen

Haukiputaan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 15.3.2015
Psalmi: Ps. 84: 6-10, 13
1. lukukappale: Jes. 55:1-3
2. lukukappale: Ilm. 21:6-7
Evankeliumi: Joh. 6:48-58
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Joka viides lapsi kokee 
yksinäisyyttä joskus. 
Kaikkein yksinäisimpiä 
ovat yläkouluikäiset pojat. 
Lasten yksinäisyyttä 
tutkinut Niina Junttila 
toivoo, että opettajat ja 
vanhemmat puuttuisivat 
lasten yksinäisyyteen 
nykyistä herkemmin.

Kuinka yleistä lasten yksi-
näisyys on, kasvatuspsy-
kologian dosentti Niina 
Junttila Turun yliopis-

tosta?
Joka viides lapsi tai nuori on yk-
sinäinen joskus. Heistä puolet 
eli joka kymmenes lapsi tai nuo-
ri kärsii yksinäisyydestä pitkäai-
kaisesti.

11-vuotiailla Roosa Nousiaisella, Vilma Kilposella ja Ville Molinilla riittää kavereita, mutta he tietävät lapsia, jotka ovat välitunnit yleensä yksin. Heidän mielestään lasten yksinäisyyteen pitää puuttua koulussa.

”Olen tuntenut 
yksinäisyyttä monesti. 
Se tuntuu koulussa siltä 
kuin jäisin ulkopuolelle 
siksi, että olen toisten 
mielestä ärsyttävä.”

”Kiusattuna oleminen 
oli kamalinta 
yksinäisyyttä, 
jota olen kokenut. 
Elämänhalu meni.”

”Ykkösluokalla kaksi 
parasta ystävääni 
syrji minua.”

”Olen kokenut 
yksinäisyyttä ja 
kiusaamista. 
Minut  on edellisessä 
koulussa jätetty yksin. 
Se oli raskasta.”

”Minulla on yksinäistä, 
kun paras kaverini 
jäi toiseen kouluun. 
Täällä melkein 
kaikki ovat bestiksen 
kanssa.”

Aina yksin
Lapsi voi kärsiä yksinäisyydestä jo päiväkodissa

Onko yksinäisyys yleisempää 
tytöillä vai pojilla?
Yksinäisyys jaetaan sosiaaliseen 
yksinäisyyteen eli verkostojen 
puutteeseen ja emotionaaliseen 
yksinäisyyteen eli läheisen ystä-
vyyssuhteen puuttumiseen ja sel-
laiseen kaipaamiseen.

Emotionaalinen yksinäisyys 
on pojilla paljon yleisempää kuin 

tytöillä. Se on erityisesti yläkou-
luikäisten poikien ongelma.

Sosiaalinen yksinäisyys on yh-
tä yleistä tytöillä ja pojilla, mutta 
naiset kokevat hiukan useammin 
sosiaalisten verkostojen puutetta 
kuin miehet.

Alkaako yksinäisyys jo päiväko-
dista?

Joka kymmenes lapsi kokee jo 
päiväkoti-iässä yksinäisyyttä, 
kiusaamista ja torjutuksi tule-
mista.

Päiväkodissa muut tytöt voi-
vat vaikka olla kateellisia siitä, 
että sinulla on pitemmät hiukset 
ja kauniimmat vaatteet, ja sen ta-
kia sinua ei pyydetä synttäreille.

Yksinäisyyden pysyvyys al-

kaa voimistua alakoulun lopussa 
ja yläkoulussa. Jos lapsi on yksi-
näinen yli puoli vuotta yläkoulun 
alettua, on tuuria ja sattumaa, jos 
hän pääsee sen jälkeen pois yksi-
näisyydestä.

Auttaisiko silloin koulun vaihto?
Se voi auttaa. Uudesta koulusta 
voi löytyäkin uusia ihmissuhtei-

H e l i  Väy r y n e n
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Oulun Teuvo Pakkalan 
koulun viidesluokka-
laiset Vilma Kilpo-
nen, Ville Molin ja 

Roosa Nousiainen eivät tun-
ne itseään yksinäisiksi. Kave-
reita riittää.

He kuitenkin tietävät lapsia, 
jotka ovat yleensä yksin esimer-
kiksi välitunneilla.

– He ovat jollakin tavalla 
erilaisia, Ville sanoo.

Keskiverrosta poikkeavan 
lapsen on vaikeampi löytää ka-
vereita ja hän joutuu muita her-
kemmin kiusatuksi.

– On tosi väärin, jos muut 
eivät ota yhtä leikkiin mukaan, 
vaan jättävät hänet yksin, Vil-
ma toteaa.

– Yksinäisyydestä tulee mie-
leen syrjintä, Roosa lisää.

Kummioppilas
voi auttaa
He kaikki ovat sitä mieltä, että 
koulun pitää puuttua, jos joku 
oppilas kärsii yksinäisyydestä.

– Opettajalle pitää kertoa, 
jos jollekulle sanotaan, ettet 
saa tulla meidän mukaan, Vil-
ma sanoo.

– Asiasta pitäisi keskustella 
vakavasti eikä vain sanoa, et-
tä ketään ei saa kiusata ja sit-
ten keskustelu loppuu, Roosa 
jatkaa.

– En välttämättä kannata 
rangaistuksia, mutta ne voivat 
kyllä auttaa, Ville lisää.

Myös kummitoiminta voi 

Erilainen jää
helposti yksin

ta. Koulun vaihto voi olla myös 
riski. Jotkut menettävät ystävän, 
kun he vaihtavat koulua.

Mistä lapsen yksinäisyys johtuu?
Yksinäisyyden taustalla on pal-
jon erilaisia asioita. Yksi riskite-
kijä ovat perityt ominaisuudet, 
kuten ujous, arkuus ja sisäänpäin 
vetäytyneisyys.

Jos vanhemmat ovat yksinäi-
siä, lapsella on alttius yksinäisyy-
teen, mutta hänestä ei välttämät-
tä tule yksinäistä. Jos vanhemmat 
tiedostavat asian ja vievät lapsen 
kerhoihin leikkimään muiden 
kanssa ja harjoittelemaan sosi-
aalisia taitoja, lapsi ei välttämät-
tä ole koskaan yksinäinen.

Yksi syy yksinäisyyteen on se, 
että osa lapsista kokee itsensä eri-
laiseksi kuin muut.

Joillakin voi olla turvattomuu-
den tunnetta, varhaisen kiinty-
myssuhteen ongelmia ja kaltoin 

kohtelua kotona tai muualla.
Yksinäisyys johtuu kasaumas-

ta erilaisia asioita. Ympäristö vai-
kuttaa asiaan paljon.

Miten lapset kokevat yksinäi-
syyden?
Jos lapsi ei halua olla yksin, hä-
nestä tuntuu pahalta, jos hänet jä-
tetään aina yksin.

Hän kokee olevansa näkymä-
tön ja huomaamaton eikä lain-
kaan tärkeä.

Lapsesta tuntuu, ettei kukaan 
halua olla hänen kanssaan eikä 
hän kelpaa mihinkään. Yksinäi-
syys on lamaannuttava kokemus.

Mitä pitempään lapsi on yksi-
näinen, sitä enemmän yksinäisyys 
alkaa tulla osaksi omaa identiteet-
tiä. Kun aina tulee torjutuksi, al-
kaa ajatella negatiivisesti, että eivät 
muut varmaan ota mukaan, joten 
ei kannata edes yrittää.

puututtaisiin enemmän. Van-
hempien ja opettajien on vai-
keampi tunnistaa yksinäisyyttä 
kuin kiusaamista, joka on näky-
vämpää.

Mitä isommat luokat ovat, si-
tä enemmän siellä on yksinäisiä. 
He ovat niitä, jotka eivät tee itses-
tään numeroa eivätkä vaadi jat-
kuvaa huomiota.

Yksinäisyyteen pitää puuttua, 
koska se lisää ahdistuneisuuden, 
masennuksen ja itsetuhoisuuden 
riskiä.

Kenen pitäisi puuttua?
Kaikkien aikuisten ja lastenkin. 
Pienet arkiset asiat vaikuttavat.

Jos näet, että joku on yksin, 
voisit kysyä, tuletko mukaan. 
Käytävällä kävellessä voit katsoa 
muita silmiin ja sanoa, että moi, 
mitä tuli läksyksi. Ketään ei saa 
sulkea ulkopuolelle. 

Meidän päättäjämme voisivat 
tehdä paljonkin. He voisivat pie-
nentää luokkakokoja ja lakata vä-
hentämästä kuraattoreja ja psy-
kologeja. 

Mikä olisi hyvä keino päästä 
eroon yksinäisyydestä?
Lasten ja nuorten yksinäisyyden 
vähentämiseksi on laadittu tee-
sejä. Yksi on se, että vanhemmil-
le pitäisi tarjota enemmän tukea, 
jos voimat ovat lopussa eikä lasten 
suhteita huomata tukea.

Lisäksi kouluihin tulisi saada 
enemmän kerhotoimintaa. Lap-
sille pitäisi saada kerhoja, jotka ei-
vät maksa mitään ja joihin kaikki 
pääsisivät mukaan.

Opettajien ja kasvattajien pi-
täisi saada lisää tietoa yksinäi-
syydestä ja sen vaikutuksista. 
Yksinäisyys eriarvoistaa. Kun il-
miö tunnistetaan, siihen voidaan 
puuttua.

Mitä kirkko ja seurakunnat voi-
sivat tehdä yksinäisyyden vä-
hentämiseksi?
Seurakunnilla on paljon kerho-
ja, vanhemmille tukea ja vertais-
ryhmiä.

Yksi hätkähdyttävä tulos kir-
kon kannalta on se, että poikien 
emotionaalinen yksinäisyys vä-
henee yhtäkkiä kahdeksannen 
luokan keväällä eli rippikoulu-
iässä. Ehkä rippikoulu on ryhmä, 
johon nuoret kokevat kuuluvansa. 
Siellä saa puhua tunteista ja olla 
sellainen kuin on.

Rippikoulu on tuhannen taa-
lan paikka, koska siellä saadaan 
yksinäisyyttä vähennettyä. Vali-
tettavasti yksinäisyys yleistyy taas 
yhdeksännellä luokalla.

Jatkuvampaa ryhmätoimintaa 
voisi ehkä olla lisää.

HELI VÄYRYNEN

”En ole kokenut 
yksinäisyyttä, mutta 
joskus tietoisesti haluan 
olla yksin, jos vaikka 
kavereiden kanssa on 
ollut riitoja.”

”Yksinäisyys on ollut 
ensimmäisellä 
luokalla kivaa.”

”Olen kokenut 
yksinäisyyttä vain, jos olen 
itse sitä halunnut.”

Lapsi voi myös katkeroitua ja 
ajatella, että koska muut kiusaa-
vat minua, minulla on oikeus teh-
dä heille pahaa.

Haluavatko jotkut lapset olla 
yksin?
Yksin oleminen on joskus kivaa, 
ja osa meistä viihtyy yksinkin. 
Olemme erilaisia.

Se on kuitenkin ongelma, jos 
lapsi on aina yksin. Silloin ei pää-
se oppimaan sosiaalisia taitoja tai 
muiden kanssa olemista.

Hyvin harvoin elämässä selvi-
ää niin, että aina voi olla yksin. 
Yhteistyötä pitää tehdä koulussa 
ja työelämässä.

Liittyykö yksinäisyyteen aina 
kiusaamista?
Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta kul-
kevat silti käsi kädessä.

Uusimmassa tutkimukses-
samme näkyy, että ne, jotka ovat 
sosiaalisesti yksinäisiä eli ulkona 
porukoista, tulevat yläkoulussa 
enemmän kiusatuiksi kuin muut.

Myös emotionaalinen yksinäi-
syys ennustaa kiusatuksi tulemis-
ta, mutta ei niin selvästi.

Puututaanko lasten yksinäisyy-
teen tarpeeksi?
Ei siihen kauheasti kyllä vie-
lä puututa. Toivoisin, että siihen 

Mitä isommat luokat 
ovat, sitä enemmän 
siellä on yksinäisiä. He 
ovat niitä, jotka eivät 
tee itsestään numeroa 
eivätkä vaadi jatkuvaa 
huomiota.

Asiasta pitäisi 
keskustella vakavasti 
eikä vain sanoa, että 
ketään ei saa kiusata 
ja sitten keskustelu 
loppuu.

Roosa Nousiainen

vähentää yksinäisyyttä. Vil-
masta, Villestä ja Roosasta tu-
lee ensi syksynä kummioppi-
laita nuoremmille.

– Jos kummilapsi istuu yk-
sin välitunnilla, kummi voi 
puuttua asiaan tulemalla hä-
nen luokseen, Vilma toteaa.

Osa kaipaa
yksinoloa
Yksinolo ei aina tarkoita sitä, 
että lapsi kärsii yksinäisyydes-
tä. Osa kaipaa välillä yksinoloa.

– Jotkut lapset eivät eh-
kä tykkää olla muiden kanssa, 
kun taas jotkut tykkäävät siitä 
hirveästi. Jotkut ovat siinä kes-
kivälillä, että välillä huvittaa 
olla muiden kanssa ja välillä ei, 
Ville muistuttaa.

He kuitenkin puuttuisivat 
siihenkin, jos joku haluaa olla 
aina yksin.

– Ehkä häneltä voisi välil-
lä kysyä, että onko sinulla var-
masti kavereita kuitenkin, Vil-
ma toteaa.

Kavereita nolla on uutuuskirja lasten ja nuorten yksinäi-
syydestä. Sen tekijä on kasvatuspsykologian dosentti 
Niina Junttila, joka on tutkinut lasten ja nuorten yk-
sinäisyyttä Turun yliopistossa useissa tutkimushank-

keissa.
Yksinäisiä on 

kaikissa ikäluokis-
sa, mutta erityi-
sen paljon lasten ja 
nuorten joukossa. 
Teos on tarkoitet-
tu suuren yleisön 
tietokirjaksi ai-
heesta.

Se kertoo yksi-
näisyydestä tut-
kimusten ja las-
ten omien ker-
tomusten poh-
jalta. Kirjas-
sa mietitään 
myös sitä, mitä 
voidaan teh-
dä, jottei yk-
sikään lapsi 
tai nuori jäi-
si enää ulko-
puoliseksi.

Tutkijalta tietokirja

Sitaatit ovat poimintoja Rauhan Tervehdyksen Oulun 
Teuvo Pakkalan  koulun viidesluokkalaisille tekemästä kyselystä, 

jossa pyydettiin kertomaan ajatuksia yksinäisyydestä.
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Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.3.2015

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

Oulun pääkirjas-
ton näyttelytilas-
sa (Kaarlenväy-
lä 3) järjestetään 

Yhteisvastuu-taidemyynti-
tapahtuma 20.–22.3. 

Myynnissä olevien teos-
ten myyntihinnasta lahjoi-
tetaan 40 prosenttia Yhteis-
vastuukeräykseen.

Tapahtuman avajaiset 
ovat perjantaina kello 18–
20.  Illan aikana on tarjolla 
musiikkia ja pientä purta-
vaa. Paikalla on myös tai-

Taidetta 
yhteisvastuun hyväksi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Viia Tiilia Tas-
kinen.
Haukipudas: Sylvia Kert-
tu Elea Kukkola, Elina Isa-
bel Ikonen, Onni Aatu Ola-
vi Määttä.
Karjasilta: Lyydia Adalmiina 
Jaakkola, Onni Elmeri Miet-
tunen, Aurora Emilia Ron-
kainen, Lukas Kristian Typ-
pö, Lukas Sammeli West, Li-
li Olga Vivian Ylimäki.
Kiiminki: Amira Sabah Yous-
sef Ahmed, Miia Anja Annik-
ki Kesälahti.
Oulujoki: Jolanda Sofie Kan-
niala, Janni Iina Rosalia Luok-
kanen, Manu Paavo Daniel 
Puhakka, Jasper Viljami Ryy-
nänen, Maija Matilda Vuon-

tisjärvi.
Oulunsalo: Eliel Ilkka Matias 
Saari, Ida Elli-Ilona Brusila, 
Hilma Katariina Brusila.
Tuira: Peppi Emilia Esko-
la, Kaarlo Aleksi Hyrkäs, Al-
ma Johanna Ketonen, Lin-
da Kerttu Maria Koivunen, 
Minttumaria Ninni Stiina 
Muranen, Alisa Ifemi Nar-
kiniemi, Liia Inga Eedit När-
hi, Neea Anna Sofia Pitkä-
nen, Jasmin Taika Aleksan-
dra Raappana, Tatu Topias 
Tarkkonen, Matias Eino An-
tero Tyyvi.

Vihityt
Tuomiokirkko: Lari Johannes 
Vandell ja Kaisa Emilia Järve-
lä, Pekka Samuel Tokola ja 
Noora Emilia Kristiina Hem-

moranta. 
Karjasilta: Paul Henrik Lepis-
tö ja Emilia Henriikka Kallio, 
Jussi Kalevi Ahtiainen ja Hen-
na Sofia Rantanen, Timo Joo-
nas Ruokonen ja Mervi Or-
vokki Käkelä.
Oulujoki: Hannu Johannes 
Tiri ja Eveliina Ulriika Rontti. 
Tuira: Antti Jaakko Klasila ja 
Aila Annikki Alakopsa, Tuo-
mas Ilmari Vihelä ja Anna-
Mari Susanna Littow.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Leena Maria 
Tolvanen 87, Anneli Maija-
liisa Lukkarila 86, Alli Reeta 
Kauppinen 84.
Haukipudas: Eino Moilanen 
80, Viola Tuulikki Kivimä-
ki 88.

Karjasilta: Päivi Helena Tör-
mänen 53, Reino Olavi Niska-
la 80, Kauko Einari Laine 94, 
Kauko Kalevi Kuismanen 93, 
Eero Koistinen 79, Aini Emi-
lia Finne 75.
Kiiminki: Aino Eliisabet Kok-
ko 88.
Oulujoki: Antti Johannes 
Riepula 96.
Oulunsalo: Eeva Annikki 
Moilanen 91, Antti Kaarlo 
Juhani Paloheimo 80.
Tuira: Eero Olavi Sevander 
90, Laila Mari Kukkonen 76, 
Esko Heikki Ilmari Pennala 
57, Vesa Johan Petteri Steni-
us 47, Kerttu Kyllikki Ala-aho 
89, Terttu Anneli Mertanie-
mi 69, Seppo Johan Alaluu-
sua 61.

teilijoita. Lisäksi myynnis-
sä on Yhteisvastuu-arpoja.

Taidemyyntitapahtuma 
on avoinna myös lauantai-
na 21.3. kello 10–16 ja sun-
nuntaina 22.3. kello 12–15.

– Myös taiteilijat halu-
avat olla omalla panoksel-
laan mukana hyväntekeväi-
syystyössä hädänalaisten 
auttamiseksi, toteaa Oulun 
taiteilijaseuran puheenjoh-
taja Kaija Hinkula.

Tapahtuman toteuttavat 
yhteistyössä Oulun Taitei-
lijaseura 63 ry, Karjasillan 
seurakunta ja Oulun Seu-

Minna Mukari esitteli töitään viime vuoden yhteisvastuu-taidemyyntitapahtumassa.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

dun Setlementti ry:n Kult-
tuuriluotsit.  

Suomessa Yhteisvastuu-
keräys 2015 tukee vähäva-
raisia, yksinäisiä ja eri syis-
tä elämässään vaikeaan ti-

lanteeseen joutuneita ihmi-
siä Suurella Sydämellä -va-
paaehtoistoiminnan kautta. 

Haitissa Yhteisvastuu 
auttaa lapsia kouluun Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.

Anna Parkkonen
Christelle Mas
Esko Visuri
Heidi Kesti,
Heidi Toivainen
Heikki Länkinen
Jaakko Heikkinen
Johana Huhtamaa
Joonas Vähäsöyrinki
Jorma Styng
Jyrki Tammi
Kaisu Nissi
Kari Holma
Maija Paavola
Markku Siekkinen

Mary Jane Gregory
Minna Mukari
Pekka Homanen
Pentti Rautio
Päivi Pussila
Sanna-Mari Nissilä
Silja Ahola
Soma Kuosmanen
Vitaly Chapkovich

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat
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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 
12.3. ja 19.3. klo 13, Rovas-
tinsali, Vanha pappila. An-
na-Mari Heikkinen.
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 12.3. klo 14, Vanha pap-
pila. Ulla Mäkinen.
Hiljaisuuden rukoushetki to 
12.3. ja 19.3. klo 18, Keskus-
tan srk-talo, Lilja (2. krs). 
Ompeluseurat to 12.3. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.
Aamupiiri la 14.3. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.3. klo 18, Vanha pappila.
Messu su 15.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avustaa 
Matti Pikkarainen. Kanttori-
na Péter Marosvári ja urku-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Yn-
nin Pojat, johtaa Mihkel Kol-
dits. Kolehti Inkerin Evanke-
lisluterilaisen Kirkon työn tu-
kemiseen. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 15.3. klo 14 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. 
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 15.3. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Jen-
ni Siljander: Unet elämän ra-
kennusaineena. Henkilökoh-
taista rukouspalvelua.
Opettajien raamattupiiri ma 
16.3. klo 16, Vanha pappila.
Raamattupiiri ti 17.3. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. P-

Pohjanmaan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 18.3. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 18.3. 
klo 18, Vanha pappila, Erk-
ki Piri.
Vanhan pappi-
lan lähetyspiiri 
to 19.3. klo 14 
Vanha pap-
pila, vierai-
lu Kaukovai-
niolle. 
Raamattupiiri 
to 19.3. klo 15, 
Intiön seurakun-
takoti. Jyrki Vaaramo.  
Vigilia la 21.3. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
entinen opiskelijapastori, ro-
vasti Mauri Wahlroos, urku-
rina Péter Marosvari. Vigilian 
jälkeen teetä kryptassa. Ter-
vetuloa tapaamaan entisiä ja 
nykyisiä opiskelijoita!

Harrastukset 
ja kerhot

Eläkeläisten kerho to 12.3. 
ja 19.3. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
12.3. ja 19.3. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti 
Matalan kynnyksen raamis 
to 12.3. klo 17, Vanha pap-
pila, Domin tila, yläkerta. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Pastori Jouko Lankinen. 
Lenkkiryhmä to 12.3. ja 
19.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Lisätietoja Mo-
no Kuoppala p. 040 5747 124
Nuorten pelikahvila pe 13.3. 
klo 18, Vanhan pappilan kivi-

Silmukka 
ke 11.3. klo 10 

Oulun tuomiokirkon 
kryptassa. Käsitöistä 

kiinnostuneille. Anna-
Mari Heikkinen 
p. 040 5752 718. 

jalka, käynti Isokadulta. 
Pienoismallikerho pojille, 
isille ja isoisille su 15.3. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Lisätietoja Jukka Kärkkäi-
nen, p. 040 5747 183. 

Kaatuneitten omai-
set ma 16.3. klo 

12, Keskustan 
seurakunta-
talo. 
Liikuntaker-
ho 1.–3.-lk. 
tytöt ja pojat 

ma 16.3. klo 16 
Myllytullin kou-

lu, Kirkkokatu 1. 
Ei ennakkoilm. Mak-

suton. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ma 16.3. klo 17 Kan-
sainvälinen koulu, Kasarmin-
tie 4. Ei ennakkoilm. Maksu-
ton.  
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk. tytöt ja pojat ma 
16.3. klo 17.30–18.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Ei ennak-
koilm. Maksuton. 
Askartelukerho 1.–4.-lk. ty-
töt ja pojat ti 17.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ei ennakkoilm. Maksuton.
Silmukka ke 18.3. klo 10-13, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Lisätietoja Anna-Mari Heik-
kinen p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk. ty-
töt ja pojat ke 18.3. klo 17, 
Monitoimisali, Keskustan 
seurakuntatalo. Maksuton. 
Tiedustelut: Kaija Siniluoto 
p. 050 5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 18.3. klo 17.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 

Lilja ja Lumme (2. krs).  Ei en-
nakkoilmoitt. Maksuton.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 18.3. klo 18, Inti-
ön seurakuntakoti. Ei ennak-
koilm. Maksuton.
Avoimet ovet nuorille ke 
18.3. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Lisätietoja Mo-
no Kuoppala p. 040 5747 124.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
12.3. ja 19.3. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Laulupuu – taaperoikäisten 
musiikkikerho to 12.3. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. Maksuton. Tiedustelut 
Tea Lakkala, tea.lakkala@evl.
fi tai  p. 050 5207 757. 
Perhepyhäkoulu su 15.3. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Ei tarvitse ilmoittautua. 
Maksuton. 
Intiön perhekahvila ma 
16.3. klo 10, Intiön seurakun-
takoti, Meillä voit halutessasi 
vain piipahtaa tai viettää ko-
ko yhteisen ajan. Osallistumi-
nen on ilmaista. Mukana las-
tenohjaaja Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 16.3. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Mak-
suton. Ennakkoilm. nuoriso-
työnohjaaja Kaija Siniluoto 
p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
17.3. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Tiistai Tupa ti 17.3. klo 13.30, 
Keskustan srk-talo. Mukana 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto p. 050 5249 779. 

Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt 
ja pojat ti 17.3. klo 16.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Maksuton. Ennakkoilm. nuo-
risotyönohjaaja Kaija Siniluo-
to p. 050 5249 779. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 19.3. klo 
11–12 Keskustan srk-talo. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
puh. 044 3161 419 tai käy-
mällä Isokatu 17. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhtey-
dessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 
Diakonian aamu ti 17.3. klo 
9, Keskustan seurakunta-
talo. Aamupala tarjolla klo 
9–10.30 alueen vähävaraisil-
le eläkeläisille ja työttömille. 
Paikalla vapaaehtoiset emän-
nät ja diakoniatyöntekijät. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 18.3. klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 18.3. 
klo 15, Monitoimisali, Kes-
kustan seurakuntatalo. Li-
sätietoja Mono Kuoppala 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen p. 040 5747 183.
Henkirikoksen uhrien lä-
heisten ryhmä ke 18.3. klo 
18, Vanha pappila. Vertaistu-
kiryhmä henkirikoksen uhri-
en läheisille. Järjestäjinä Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunan 
diakoniatyö ja Huoma ry. Li-
sätietoja ja ilm. ryhmään dia-
koni Riku-Matti Järvi, p. 040 
5157 315. 

Ehtookellot  
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 14.3. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
Kesto 20 minuuttia.

Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalon Monitoimisalissa. 

Kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-vapaaehtoisille. 
Avoinna 12.3. ja 
19.3., minkä jälkeen 
Meijän olokkarin 
toiminta loppuu.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

www.suurellasydamella.fi

Katso uusimmat 
vaapaehtoistyöpaikat osoitteessa 

www.suurellasydamella.fi.

Kalakerho kokoontuu Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
joka toinen keskiviikko klo 17.30–20.30. 
Kerhossa valmistetaan vaappuja, perhoja ja pilkkejä sekä tie-
tysti kerrotaan kalajuttuja.  Seuraavat kerho on 25.3. Kerhoon 
voi tulla oman aikataulun mukaan ja olla vaikka tunnin 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 tarvike-
maksu peritään 20 € / kausi). Kerho tekee pilkkileirin Juumaan 20.–22.3. (ks. ilmoitus 

sivulta 20) ja kalastusleirin 21.–23.8. 
Kerhoon voidaan ottaa mukaan 10–20 uutta kerholaista, riippuen mukaan 

tulevien aikuisten määrästä. Tervetuloa mukaan! 

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

K
u

vat: W
ikip

ed
ia

Seurakuntien kalakerhossa on 
tilaa uusille kerholaisille



16 Rauhan Tervehdys  |  Nro 10  |  12.–19.3.2015

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.3.2015

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

Konfirmaatiomessu su 15.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa Jii-
Pee Nyyssönen, kanttorina 
Sari Wallin.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.3. klo 18 Jäälin kappelissa.
Lähetyspiiri ti 17.3. klo 13 
Montin-salissa, Harri Isopah-
kala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus ajan-
varaus maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7008 151. 
Juttunurkka ma 16.3. klo 
10–13 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja vähävarais-
ten ruokailu ma 16.3. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro ma 16.3. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneessa.

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 15.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Han-
nu Niemelä. Konfirmoitava-
na syysripari 1.
Konfirmaatiomessu su 15.3. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Konfirmoi-
tavana syysripari 2.
Rukouspiiri to 12.3. ja to 
19.3. klo 18 srk-keskuksen 
kappelissa.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 12.3. klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.
Raamattupiiri ke 18.3. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
12.3. klo 13 srk-keskuksessa. 
Missionuoret to 12.3. 
klo 18 Wirkkulassa.
Lähetyspiiri 
pe 13.3. klo 12 
srk-keskuksen 
neuvottelu-
huoneessa, lä-
hetystyönkoor-
dinaattori Ulla 
Mäkinen kertoo 
Kiinan matkastaan.
Nuorten ilta pe 13.3. 
klo 18 Vakkurilassa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 16.3. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
18.3. klo 13 Kellon srk-kodilla 

ja to 19.3. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Harta-
us, kahvit ja yhteistä ohjel-
maa.
Juttukahvila ke 18.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kohtaamisen paikka kaiken-
ikäisille.
Ristipisto - lähetystyön kä-
sityökerho pe 20.3. klo 12 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Varkkamissio -kerho torstai-
sin klo 16 Wirkkulassa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista ja sinne 
voi tulla silloin, kun itselle so-
pii. Kellossa ei ole perheker-
hoa pe 19.3.
Haluatko aikaa asiointiin tai 

ihan itsellesi? Lapsi-
parkki alle kou-

luikäisille lap-
sille Vakkuri-
lassa la 21.3. 
klo 10–13. 
Ilmoita lap-
sesi viim. 
pe 20.3. klo 

12 mennes-
sä p. 045 657 

7426 tai 040 512 
8224. Lapset otetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lapsiparkissa leikitään, lau-
letaan, askarrellaan ja hiljen-
nytään pieneen kynttilähet-
keen. Omat eväät mukaan!

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 16.3. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
10.3. klo 13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Yhteisvastuu-kirppis la 
14.3. klo 10 Vakkurilan nuo-
risotilassa. Tule ostamaan ja 
myymään yhteisvastuun hy-
väksi! Lisätietoja Katri Haa-
pakorva, p. 045 6576 122, 
katri.haapakorva@evl.fi. 
Urkuvartti ke 18.3. klo 12.15 
srk-keskuksessa.
Vapaaehtoisten ilta to 19.3. 
klo 18 Vakkurilassa. Koetaan 
yhdessä vapaaehtoistoimin-
nan iloa jakamalla toisillem-
me erilaisia toimintaideoi-
ta liikunnasta, kädentöistä, 
musiikista, jutustelun ohjaa-
misesta. Ilta on avoin kaikille 
vanhusten parissa vapaaeh-
toistyötä tekeville. Mukana 
viriketoiminnan ohjaaja Ma-
ria Olkoniemi sekä diakonia-
työntekijät Johanna Kerola 
ja Elisa Iso-Junno. Ilm. iltaan 
Johanna Kerolalle to 12.3. 
mennessä p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurakuntapäivä su 
15.3. klo 13 ry:llä. Kello: myy-
jäiset la 14.3. klo 11 ry:llä, 
seurakuntapäivä su 15.3. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: ompelu-
seurat pe 13.3. klo 18.30 In-
keri ja Sami Mehtälä, Pentin-
tie 21 sekä Sanna ja Jaakko 
Pasanen, Asemakyläntie 110, 
seurat su 15.3. klo 17 ry:llä.

Yhteisvastuu-lauluilta pe 
27.3. klo 18 Honkasella os. 
Kiiminkijoentie 1105.
Ruskakööri pe 13.3. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä 
perjantaisin 
klo 9.30–11 
ja Jäälin kap-
pelissa maa-
nantaisin klo 
9.30–11.
Pyhäkoulu su 
15.3. klo 12–12.30 
Kirkkopirtissä.
Esikko-ryhmä ti 17.3. klo 
10–12 Jäälin kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 
12.3. klo 18–20 Jäälin kap-
pelissa.

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.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat tiedot kirjeitse.

RoNu isospäivä
lauantaina 25.4. klo 13–18 Haukiputaalla 
kirkon ja srk-keskuksen ympäristössä. 

Tule tapaamaan toisia isosia, virkistymään ja hankki-
maan uusia ideoita kesän leireille! Oulun rovastikun-
nan yhteinen isospäivä on tarkoitettu kaikenikäisille 
isoskoulutuksessa oleville ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. 
Ohjelmassa mm. gospel-musiikkia, askartelua, ren-
toutumista. Päivän päätteeksi yhteinen messu Hau-
kiputaan kirkossa. Päivään osallistuminen on ilmaista 
ja kauempaa tuleville järjestetään yhteiskuljetus. Li-
sätietoja tapahtumasta saat oman seurakuntasi nuo-
risotyönohjaajilta. 
Ilmoittaudu 9.3.–12.4. www.oulunseurakunnat.fi.

Paastonajan 
hiljaisuudenilta 
maanantaina 9.3. 

klo 18 
seurakunta-
keskuksessa.
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Ei oo mittään tekemistä 
ilta alakouluikäisten perheille 
sunnuntaina 15.3. klo 17–18.30 

Suvelan leirikeskuksessa. 

Ilta tarjoaa perheille mukavaa yhteistä tekemistä ja 
yhdessäoloa. Voit pelata lautapelejä, biljardia, pin-
gistä, askarrella erilaisia juttuja. Ulkona on nuotio, 
joten voit ottaa mukaan omat makkarat ja paistella 
nuotiolla. Iltoja kevään aikana noin kerran kuukau-
dessa, seuraavat kerrat 19.4. ja 24.5.

Risto Ainalin urkukonsertti 
sunnuntaina 15.3. klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

Konsertissa kuullaan Sibeliuksen juhlavuoden kunni-
aksi useita Jean Sibeliuksen urkuteoksia. Osassa kap-
paleista toteutuksessa mukana miesten lauluryh-
mä. Sibeliuksen teosten lisäksi Risto Ainali soittaa 
J.S.Bachin ja Mendelssohnin urkumusiikkia. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Tervetuloa!

Pääsiäispolku  
Jäälin kappelilla

Tulevana pääsiäisenä Jäälin kappeliin rakennetaan 
Pääsiäispolku. Pääsiäispolulla saa kokea ja nähdä 

pääsiäisen keskeiset tapahtumat palmusunnuntaista 
pääsiäisen aamuun. 

Iltanäytöksiä on sunnuntaina 29.3. klo 17 ja 18 sekä 
tiistaina 31.3. klo 18, 18.30 ja 19. 

Pääsiäispolulle ovat kaikki tervetulleita, 
vauvasta vaariin!

 Seurakunnan 
työntekijä 

tavattavissa 
Senioritalolla 

torstaisin 
klo 9–10

Naisten kasvuryhmä ti 17.3. 
klo 14 Suvelan saunalla. Toi-
verunojen merkeissä.
Ilmoittautuminen yövalvo-
jakoulutukseen 9.2.–15.3.  
Tule kouluttautumaan seu-
rakuntien leirien yövalvo-
jaksi! Yövalvojakoulutus jär-
jestetään Suvelan leirikes-
kuksessa 27.–28.3. Yövalvo-
jiksi voivat tulla täysi-ikäi-

set isoskoulutuksen 
käyneet henkilöt. 

Vain yövalvoja-
koulutuksen 
käyneet voi-
vat työllistyä 
ensi kesän 
ja syksyn lei-

reille. Koulu-
tus on ilmainen 

ja leirille pyritään 
järjestämään yhteis-

kyyditystä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 15.3. klo 
17 seurat ry:llä, Kari Kaunisto 
ja Risto Lohi.
Siionin virsiseurat su 15.3. 
klo 15 Montin-salissa.

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Muskareista lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/karjasillan-seu-
rakunna-perhehelmet-mus-
kari
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseurakun-
nat.fi/kerhot_piirit_tapahtu-
mat. H

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen Oulun 
rovastikunnan yhteiseen 
isospäivään ma 9.3. Hau-
kiputaan kirkko. Sinä isose-
na toimiva oululainen nuo-
ri! Tule rovastikunnan yhtei-
seen isospäivään tapaamaan 
toisia isosia, virkistymään ja 
hankkimaan uusia ideoita 
kesän leireille! 
RoNu isospäivä la 25.4. klo 
13–18 Haukiputaalla kirkon 
ja seurakuntakeskuksen ym-
päristössä. Tarkoitettu kai-
kenikäisille isoskoulutukses-
sa oleville ja isoskoulutuk-
sen jo käyneille nuorille. Oh-
jelmassa mm. gospel-mu-
siikkia, askartelua, rentou-
tumista ja päivä päättyy yh-
teiseen messuun Haukipu-
taan kirkossa. Päivään osal-
listuminen on sinulle ilmais-
ta ja kauempaa tuleville jär-
jestetään yhteiskyyditys ta-
pahtumapaikalle. Lisätieto-
ja tapahtumasta saat oman 
seurakuntasi nuorisotyön-
ohjaajilta. Ilmoittautuminen 
tapahtumaan 9.3.–12.4. väli-
senä aikana.
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.3. 

klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 19.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Avoimet kahvit Karjasillan 
vapaaehtoisille ma 16.3. klo 
16–18, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Diakoniaryhmä ti 17.3. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri to 19.3. klo 14, 
Kaukovainion kappeli. Tuo-
miokirkkoseurakunnan lähe-
tysryhmä vierailee.

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuuppa kahville! to 12.3. ja 
19.3. klo 16, Karjasillan kirk-
ko. 
Aamupuuro to 12.3. ja 19.3. 
klo 9, Kaukovainion kappeli.  
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 13.3. klo  
9,  Pyhän Andreaan kirkko.
Tuuppa kahville! ke 18.3. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustavat Lii-
sa Karkulehto ja Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. Kolehti Yh-
teisvastuukeräykselle.
Messu su 15.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Pau-
liina Stenudd.
Perhemessu – Muskarikirk-
ko su 15.3. klo 12 Maikkulan 
kappelissa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa taidepy-
hisläiset, kanttorina Riitta 
Piippo. Musisoida saa koko 
seurakunta. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja -mehut. 
Perhemessu su 15.3. klo 
12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, avustavat Päivi Suti-
nen ja Katja Ontero, kantto-
rina Ilkka Järviö (kummikirk-
ko). Kaakkuri 1 ja 2 mukana. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 15.3. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Asta Leinonen, kanttori-
na Pauliina Stenudd. 
Vanhusten viikkomessu to 
19.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Olavi Mäke-
lä, avustavat Esa Nevala, As-
ta Leinonen ja Päivi Rahja, 
kanttorina Riitta Piippo.
Herännäisseurat su 15.3. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Miesten piiri ke 18.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Hanna-rukousryhmä to 
19.3. klo 18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Ompeluseurat Kauko-
vainion kappeli to 12.3. klo 
18, pe 13.3. klo 18 Kastellin 
kirkko, pe 13.3. klo 19 Maik-
kulan kappeli, pe 13.3. klo 
18.30 Pyhän Andreaan kirk-
ko. Raamattupiiri, Maikku-
lan kappeli to 12.3. ja 19.3. 
klo 18, Raamattuluokka  pe 
13.3. klo 18 Maikkulan kap-
peli, Kastellin raamattupii-
ri to 12.3. klo 18.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 15.3. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-
kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. Pyhä-
koulua pitävät vapaaehtoiset 
pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis perheille su 
15.3. klo 15–16.30 Lämsän-
järven leirikeskus. Tutkimme 
luontoa, hiljennymme kynt-
tilähetkeen ja touhuamme 
yhdessä. Omat eväät mu-
kaan, makkaranpaistomah-
dollisuus. Kokoonnumme 
sunnuntaisin 17.5. saakka. 
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja: www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat

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

Yhteisvastuun  
taidemyyntitapahtuma 

pe–su 20.–22.3. 
Oulun kaupunginkirjaston näyttelytilassa

Tervetuloa hankkimaan ja katsomaan taidetta sekä 
ostamaan arpoja Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Te-
osten myyntihinnasta tekijät lahjoittavat 40 % yh-
teisvastuulle. Olet lämpimästi tervetullut taidemyyn-
titapahtuman avajaisiin pe 20.3. klo 18–20! Tarjolla 
on pientä purtavaa ja elävää musiikkia. Paikan pääl-
lä on myös tavattavissa taiteilijoita. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Oulun Taiteili-
jaseura -63 ry, Karjasillan seurakunta ja Oulun Setle-
mentti ry:n Kulttuuriluotsit.

Avoimet kahvit  
seurakunnan vapaaehtoisille 

maanantaina 16.3. klo 16–18 
Karjasillan kirkossa. 

Karjasillan seurakunnan vapaaehtoinen! Tule pii-
pahtamaan kahville kirkolle sinulle sopivan hetken 
verran ja kertoilemaan kuulumisiasi. Illassa muka-
na Marjukka Hamari ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 

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. 

K
irko

n ku
vap

an
kki / V

esa R
an

ta

Naisten ilta
perjantai 20.3. kello 18–20
Pyhän Andreaan kirkossa

Tule ensimmäiseen Pyhän Andreaan kirkolla kokoon-
tuvaan naisten iltaan voimaantumaan niin hengen 
kuin ruumiin ravinnosta ja jakamaan yhdessä tunto-
ja ja tunnelmia. Joka kerralla eri aiheet. Ensimmäisen 
illan aikana tutustumme niin toisiimme kuin pyhän 
tanssin maailmaan. Tarjolla iltapalaa. Lapset ovat 
myös tervetulleita (heille mahdollisesti lastenhoitoa). 
Lisätietoja pastori Mirjami Dutton p. 044 3161 473

Kastemessu
sunnuntaina 29.3. kello 12 Pyhän Andreaan kirkossa

Kaste vietetään messun yhteydessä seurakunnan yh-
teisessä juhlassa. Kastettavaksi voi tulla pienempi tai 
isompi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viikkoa ennen 

pastori Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473

Perheiden puuhailta 
keskiviikkona 25.3. kello 18–20

Pyhän Andreaan kirkossa

Tule yhdessä perheen kanssa viettämään mukava il-
ta yhteisvastuun hyväksi. Tarjolla iltapalaa (vapaaeh-
toinen maksu) ja toimintapisteitä: temppurata, onnen 
pyörä (50 snt / kerta) ja aasi-aiheisia puuhia. 
Tuotto yhteisvastuun hyväksi.
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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. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.3.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radiointi Radio Dei.
Messu su 15.3. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalan-
palvelus su 
15.3. klo 10 
Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa 
Pertti Lahti-
nen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Miesten lauluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko. 
Laulukerho. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 16.3. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.3. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Torstaikerho to 12.3. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13 Myllyojan seurakun-
tatalo.  
Piispankamari pe 13.3. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa.  
Lähetyksen kirpputorikah-
vila. 
Seniorikerho pe 13.3. klo 11 

Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 16.3. klo 10 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne.  
Porinapiiri ma 16.3. klo 12 
Sanginsuun seurakuntakoti.  
Eläkeläisten kerho ma 16.3. 
klo 13 Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho ma 16.3. 

klo 13 Saarelako-
ti, Takalahden-

tie 11.
Fransupiiri ti 
17.3. klo 17 
Myllyojan 
seurakunta-
talo. 

Aikuisten 
kuntopiiri ke 

18.3. klo 17 Hin-
tan seurakuntatalo. 

Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 10 Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 14 Metsolan Hovi, Mäki-
tuvantie 1. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret/tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, pyhäkoulu, per-
hekerhot, perhekahvilat ja 
nuorten kerhot

Musiikkitilaisuudet
Musiikki- ja runoyhteisvas-
tuutilaisuus ti 17.3. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalo.
Laulukerho to 19.3. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

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

Messu su 15.3. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Herättäjän kirk-
kopyhä. Toimittaa Minna Sal-
mi, saarnaa Matti Nuorala, 
kanttori Tuomo Kangas, Ou-
lun seudun virsikuoro, johta-
janaan Mervi Kyrki. Mukana 
muualle menevät -rippikou-
luryhmä, kanttorin opetus-
tunti alkaen klo 9. Kirkko-
kahvit, Herättäjän seurat.
Hartaus ke 18.3. klo 13.30 
Salonkartano, Jukka Joen-
suu. 
Seurakuntakerho to 19.3. 
klo 11  seurakunnan Toimita-
lo, Riitta Markus-Wikstedt, 
vieraita Tyrnävältä. 

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen Oulun 
rovastikunnan yhteiseen 
isospäivään 9.3.–12.4. RoNu 
isospäivä järjestetään 25.4. 
klo 13–18 Haukiputaalla kir-
kon ja seurakuntakeskuksen 
ympäristössä. Tapahtuma 
on tarkoitettu kaikenikäisil-
le isoskoulutuksessa olevil-
le ja isoskoulutuksen jo käy-
neille nuorille. Päivään osal-
listuminen on sinulle ilmaista 
ja kauempaa tuleville järjes-
tetään yhteiskyyditys tapah-
tumapaikalle. Lisätietoja ta-
pahtumasta saat seurakun-
nan nuorisotyönohjaajilta.

Piispankamari 
pe 13.3. klo 11 

Ylikiimingin asukas-
tupa.  Lähetyksen 
kirpputorikahvila 

Kitarapiiri to 12.3. klo 16 
Repussa. 
Toimintakerho to 12.3. klo 
16 Pitkäkankaan koulussa.
Tyttöjen liikuntakerho to 
12.3. klo 16 Salonpään kou-
lussa.
Kokkipuuhakerho to 12.3. 
klo 17.30 Repussa.
Repun yökahvila pe 13.3. 
klo 17–22. 
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 16.3. klo 13–
15 Repussa. 
Nuorten avoimet ma 16.3. 
klo 15–18 Repussa. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 16.3. klo 17 Repussa. 
Leikkikerho ti 17.3. klo 14 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho  
1.–3.-lk ti 17.3. klo 16 Salon-
pään koulussa.

Heppakerho ti 17.3. klo 16 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho 4.–
6.-lk ti 17.3. klo 17 Salon-
pään koulussa. 
Kokkipuuhakerho ti 17.3. 
klo 17.30 seurakunnan Toi-
mitalossa. 
Lapsikuoro ke 18.3. klo 17 
Oulunsalon kirkossa. 
Mieskuoro ke 18.3. klo 18 
Oulunsalon kirkossa. 
Kitarapiiri to 19.3. klo 16 
Repussa. 
Toimintakerho to 19.3.  klo 
16 Pitkäkankaan koulussa.
Tyttöjen liikuntakerho to 
19.3. klo 16 Salonpään kou-
lussa.
Kokkipuuhakerho to 19.3. 
klo 17.30 Repussa.
Uuden Äänen harjoitus to 
19.3. klo 18 kirkossa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talu-
dellisissa asioissa ma 16.3. 
klo 9–11, p. 040 7033 690 tai 
samaan aikaan käymällä pai-
kanpäällä Myllyojan seura-
kuntatalolla. 
Muissa asioissa voit ottaa 
yhteyttä oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 16.3. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla aamupa-
la. Tarjolla maksuton aamu-
pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
 

Kyläkamari 
ma 16.3. klo 11 
seurakunnan 
Toimitalossa. 

Virsiveteraanit ja Poika 
sunnuntaina 15.3. klo 18 
Ylikiimingin seurakuntatalossa.  
Virsiveteraanit ja Poika laulavat ja laulattavat virsiä. 
Mukana kanttori Leo Rahko. Kahvitarjoilu ja arvon-
taa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Musiikki & Runo
yhteisvastuutilaisuus 
tiistaina 17.3. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Iltapala: (vapaaehtoinen maksu) 
Cocktailpiirakoita, salaattia ja voisilmäpullia.
Ohjelma: Yhteislauluja, lauluryhmä Pilke esiintyy joh-
tajanaan Raija Ranua, säestäjänä Pentti Hirvaskari
Teuvo Päkkilä runoilee. Iltahartaus Heimo Kuha.
Arpajaiset ja myytävänä yhteisvastuutuotteita.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

KAMARIKONSERTTI 
maanantaina 16.3. klo 19 Ylikiimingin kirkossa

Franz Schubert (1797–1828):
Jousikvintetto C-duuri, D 956 (1828)
Kalevi Aho (1949–):
Jousikvintetto ”Hommage à Schubert”

Elina Vähälä viulu
Jennifer Frautschi viulu
Jaakko Kuusisto viulu
Anna Kreetta Gribajcevic alttoviulu
Jan-Erik Gustafsson sello
Senja Rummukainen sello
 
Liput 18 / 13 €
Kesto 1 h 40 min (sis. väliajan)

Järjestävät:
Oulun musiikkijuhlat
Valve alueelliset kulttuuripalvelut
Oulujoen seurakunta

Tule ja koe! Yöpyhäkoulu
la–su 28.–29.3. Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla

Yöpyhäkoulu oulunsalolaisille lapsiperheille ilman ikä-
rajoja. Seurakunnan pyhäkoulutoiminta tarjoaa ilta- ja 
aamupalan. Aikaisempaa kokemusta pyhäkoulusta ei 
tarvita. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Hannelelle 22.3. mennessä: 
hannele.heinonen@evl.fi tai p. 044 7453 850.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
16.3. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 
Salonpään askareilta per-
heille ma 16.3. klo 17 Salon-
pään kylätalossa. 
Repun perhekerho ti 17.3. 
klo 9.30. 

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille 
to 19.3. klo 9 seurakunnan 
Toimitalossa. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä su 15.3. klo 16 opis-
toilta ja seurat, Eero Nuoli-
oja, Jari Kupsala. Salonpää 
su 15.3. seurat klo 16.

Raamattu-
luentosarja

Oulunsalon seurakunnan Toimitalon yläsalissa
Vattukuja 2, Oulunsalo

Keskiviikko 18.3. klo 18 
Ihminen, missä olet?
kirkkoherra Petri Satomaa

Ensimmäinen ihmispari joutui vastuuseen teostaan.  
Mikä on ihmisen vastuu Jumalan edessä?  

Mitä on syyllisyys ja häpeä? Mitä synti on?

Keskiviikko 25.3. klo 18 
Noomin menetykset ja rukoukset

kappalainen Minna Salmi 

Keskiviikko 1.4. klo 18 
Matka pääsiäiseen
 rovasti Matti Häkkinen

Keskiviikko 8.4. klo 18 
Avioliitto Raamatussa

 seurakuntapastori Jukka Joensuu

Keskiviikko 15.4. klo 18 
Kiitoslaulu Jumalalle

kanttori Taru Pisto

Keskiviikko 22.4. klo 18 
Luther ja Raamattu
rovasti Pekka Kinnunen
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.3. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, saarnaa Olavi Voittonen, 
avustaa Anssi Putila, kantto-
rina Katri Sippola. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit ja seurapuhe, Juk-
ka Hämäläinen.
Messu su 15.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jenni Siljander, avustaa Nii-
lo Pesonen ja pyhäkouluvä-
ki, kanttorina Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 15.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonne Pirkola, avustaa Pekka 
Jarkko, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Rippikouluryhmät 
Pyhä Tuomas 1+2 osallistu-
vat messuun.
Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Englanninkielinen messu su 
15.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Saarna myös suomek-
si. Kaksikielinen pyhäkoulu 
saarnan  aikana.
Iltamessu su 15.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa Taizé-lau-
luja ja hiljaisuutta.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 12.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko.
Hartaus pe 13.3. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 13.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Luukas-messu pe 13.3. klo 
19, Tuiran kirkko. Messun 
valmistelu alkaa klo 18. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, saarna 
Ari Savuoja. Kirkkokahvi / il-
tapala.
Miesten piiri ti 17.3. klo 18, 
Tuiran kirkko Eeva Pouke 
alustaa aiheesta: Joosefin 
matkassa.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 17.3. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Pek-
ka Kainua, Juha Alanko.
Viikkomessu ke 18.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa voi 
ottaa yhteyttä oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 
Otetaan vastaan vaate- ja 
tavaralahjoituksia. Huom! 
Ehjiä ja puhtaita vaatteita, 
kotitaloustavaraa sekä huo-
nekaluja. Lisätietoja Tuiran 
seurakunnan diakoni Sami 
Riipinen, p. 040 5747 149.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.3. ja 19.3. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2€.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 12.3. ja 19.3. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aterian hinta 2€.
Juttutupa ma 16.3. klo 10, 

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

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 16.3. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti.   
Juttutupa ma 16.3. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 18.3. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
18.3. klo 10–11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
ääressä to 19.3. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Kai-
kille avoin keskusteluryhmä 
kokoontuu joka kolmas viik-
ko Koskelan seurakuntatalon 
vintillä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle! to 12.3. 9–11.30 Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Nallekahvila to 12.3. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Sisään-
käynti kirkon takaa oves-
ta "Telakka". Lapsiperhei-
den yhdessäoloa ja kahvitte-
lua. Nallekahvila on kiinni to 
19.3., 26.3. ja 2.4.
Kokkipyhäkoulu pe 13.3. klo 
14–16, Pateniemen kirkko. 
Alakouluikäisten kokkipyhä-
koulu. Ilmoittautumiset, Pir-
jo Kangas, p. 044 3161 734.
Kokkipyhäkoulu ti 17.3. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ilmoittautumiset: Tiina 
Huurre, p. 044 3161 733.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 12.3. ja 19.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-

nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen.
Eläkeläisten kerho to 12.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhon ohjelmassa harta-
us, kahvihetki, keskustelua, 
laulua ja muuta mukavaa. 
Seniorien laulupiiri to 12.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lupiirissä lauletaan yhteislau-
luja kanttorin säestyksellä. 
Tule laulamaan vanhoja kou-
lulauluja, hengellisiä laulu-
ja ja virsiä. Kahvitarjoilu. Ar-
vontaa Yhteisvastuukeräyk-
selle. Mukana kanttori Kat-
ri Sippola. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten ilta pe 13.3. klo 18–20 
Tuiran kirkon nuorisotilas-
sa. Yläkouluikäisille nuoril-
le tarkoitettu teemapohjai-
nen ilta. Illassa mukana seu-
rakunnan nuorisotyönohjaa-
ja ja isosia. 
Tuiran seurakunnan Isos-
koulutus su 15.3. klo 15–18, 
Tuiran kirkko. Aiheena on 
tuiki tärkeä isosen ensiapu 
ja leiriturvallisuus!  
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 16.3. klo 9–11, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Käsi-
työkahvila on vanhempien ja 
lasten kohtaamispaikka käsi-
töiden ja leikin merkeissä.  
Puutyökerho ma 16.3. ja ke 
18.3. klo 9–12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48. 
Käsityökerho ma 16.3. klo 
12, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Käsityökerho kokoon-
tuu maanantaisin Sumpus-
sa. Ota mukaan 3 1/2 puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa.
Diakoniapiiri ma 16.3. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 16.3. 
klo 14, Caritaksen Matriiti. 
Seurakuntakerho Matriitin 
asukkaille ja muualta tulevil-

le. Kerhossa hartaus, keskus-
telua ja laulua. 
Lähetyspiiri ma 16.3. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Piirissä keskustel-
laan lähetystyön ajankohtai-
sista asioista kahvikupin ää-
rellä. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
17.3. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kävellessä löy-
tyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 17.3. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään käsitöi-
tä yhdessä lähetystyön tar-
peisiin. Lanka- ja kangaslah-
joituksia otetaan vastaan.
Käsityökerho ke 18.3. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
18.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Nuorten avarit ke 18.3. klo 
18–21, Tuiran kirkko, Nuori-

sotila. Avarit tarjoavat haus-
kaa yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille nuorille. 
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 19.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Katri Sippolan säes-
tyksellä. Laulamme yhteis-
lauluina vanhoja koululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja virsiä.
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Kerhossa hartaus, yh-
teistä ohjelmaa ja laulua ar-
jen piristämiseksi. Kerhon 
jälkeen omakustanteiset 
kahvit henkilökunnan tarjo-
amana.
Eläkeläisten kerho to 19.3. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kes-
kustellaan, kahvitellaan ja 
hiljennytään hartauteen.

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 
asti. Harrastukse-
naan hän on kuvan-
nut Nepalissa lapsia, 
ihmisten arkea, työtä 
ja luontoa. Valokuva-
näyttelyssä hän tuo 
esille vammaistyötä. 
    Vuosien aikana Ne-
palissa hän kohta-
si lapsia ja nuoria, jot-
ka haaveilivat parem-
masta elämästä, olivat 
vähästäkin tyytyväisiä 
ja iloisia pienestäkin 
muutoksesta. Monen 
haaveena oli päästä 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 
koulu, ammattikoulutus, työ ja ihmisoikeudet ovat 
kaikki juhlan syitä, pieniä voittoja.

Perheiden ja koululaisten 

matka pääsiäiseen 
 alkaa tiistaina 17.3. klo 14–15.30 

Rajakylän seurakuntakodissa. 

Tutustumme yhdessä pääsiäisen teemoihin ja nau-
timme yhdessäolosta. Askartelemme, laulamme, lei-
kimme ja kokkailemme yhdessä sekä tutustumme 
uusiin ihmisiin. Seuraavat etapit 24.3. ja 31.3. 

Lisätietoja arkisin lastenohjaajilta Elina Koivulahti, 
p. 050 433 4098, elina.koivulahti@evl.fi tai Pirjo Kan-
gas, p. 044 316 1734, pirjo.kangas@evl.fi. Ennakkoil-
moittautuminen sähköpostitse Elinalle tai Pirjolle. Il-
moittautuessa kerro osallistujien lukumäärä ja mah-
dolliset ruoka-aineallergiat. 

Tämän päivän naiset 
& Raamatun naiset
Tuiran seurakunta järjestää yhdessä 
NNKY:n kanssa naisten iltapäivän 
lauantaina 28.3. Tuiran kirkolla.

Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 13 
seurakuntasalissa. Iltapäivässä mukana 

Maarit Peltoniemi (NNKY), 
Tuulikki Kronqvist ja 
Raakel Pöyhtäri sekä pastori 
Riitta Louhelainen. 
Kaikenikäinen nainen, 
tule viettämään 
iltapäivä 
kanssamme!

Seniorien laulupiiri 
torstaina 12.3. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 

Laulupiirissä lauletaan yhteislauluja kanttorin 
säestyksellä. Tule laulamaan vanhoja koululauluja, 
hengellisiä lauluja ja virsiä. Kahvitarjoilu. 
Arvontaa Yhteisvastuukeräykselle. 
Mukana kanttori Katri Sippola. 



20 Rauhan Tervehdys  |  Nro 10  |  12.–19.3.2015

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.3.2015

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

Oulun ev.-lut. seurakunnat
ovat Facebookissa.  Käy tykkäämässä.

Naistenpiiri pe 13.3. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Eläkeliitto ti 17.3. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Ystävänkammari ke 18.3. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Herättäjän seurat to 19.3. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala. 
Ehtoollishartaus su 15.3. klo 
13 Koivulehdossa, su 15.3. 
klo 14 Siikalatvan vuodeosas-
tolla, ma 16.3. klo 14 Pihla-
jistossa.
Seurakuntakerho to 12.3. 
klo 13 Rantsilan srk-talos-
sa, ti 17.3. klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke 18.3. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon ja pe klo 
10 Pyhännän srk-talon kerho-
tilassa. Rantsilan kerhot ti klo 
10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa, ti klo 14.30 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 14.30 Py-
hännän srk-talon kerhotilas-
sa, ti klo 15 Hovin koululla, ke 
klo 16.30 Piippolan srk-kodis-
sa ja to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 18.3. klo 18 srk-kodis-
sa. Pulkkila: Kirkkokuoro 

Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa rovasti Pekka Kin-
nunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin 
klo 13. 

Huom. uusi aika! 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET 
Tainan tahdit pe 13.3. klo 13 Tahkokankaan palvelukes-
kus. Kiilakiventie 5. Musiikkia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla. Ohjattu hengellinen mu-
siikkituokio kehitysvammaisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 17.3. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille.
Kaikenikäisten keskustelukerho ti 17.3. klo 17 Heinä-
torin srk-talon alasalissa.
Perhepiiri to 19.3. klo 12 Vanhassa Pappilassa, Jössen-
salissa.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 12.3. klo 
12.30 Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho 
laulaa viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuoros-
ta voi kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 593 3378.
Hyvä tietää -luento pe 13.3. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Tietoa viittomakielisille. Kahvitarjoilu.
Tallikirkon raamattutunti pe 13.3. klo 18.30 Piispanta-
lon tallikirkko, os. Ojakatu 1 (käynti Hallituskadun puo-
lelta). Tietoa Raamatun teksteihin pohjaten. Tervetuloa 
kuurojenpapin vetämälle raamattutunnille.

NÄKÖVAMMAISET
Raamattu- ja keskustelupiiri to 12.3. 13-14.30 Caritas-
koti, Caritas-sali Pyhää kirjaa lukien ja pohtien kahvia 
ja seurustelua unohtamatta. Joka kerta avautuu jotain 
uutta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven 
lähellä ulkona. Tule mukaan!

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä: pe 13.3. klo 13 Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila.
Tavoiteryhmä ma 16.3.klo 10 Keskustan seurakuntata-
lo Monitoimitila. Päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille. 

S

Kansainvälisyys - In English
English Communion Service on Sunday 15th of 
March at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for 
children. Coffee fellowship. Englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) sunnuntaina 15.3. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu 
lapsille. Kirkkokahvit.

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.3.2015

Chimes-yhtyeen harjoituk-
set su 15.3. klo 18 kirkossa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ti 17.3. klo 13 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.3. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Viisastenkerho ke 18.3. klo 
13 Saarenkartanossa, vieraa-
na pastori Hanna Fännrich.
Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 20.3. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.

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 13.3. klo 12–13. 
Lyhyt ja tiivis raamattuopetus. Onni, Paula Rosbacka. 

Isä–lapsi-parkki 
ma 16.3. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 16.3. 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.
Toiminnan tarkoituksena on tukea isyyttä sekä mah-
dollistaa isän ja lapsen vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja toiminnasta: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

w
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä Face-
book-ryhmässä! Luukas-messu pe 13.3. klo 19, poikkeuk-
sellisesti Tuiran kirkossa, Myllytie 5. Tule sinäkin mukaan 
tekemään nuorten aikuisten messua: liity Facebookissa 
ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja kommentti-
si yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös paikalle jo klo 18, 
jolloin työstämme paikalla olijoiden voimin saman illan 
messun sellaiseksi kuin haluamme.
Tuuppa kahville! to 12.3. ja to 19.3. klo 16, Karjasillan 
kirkko sekä ke 18.3. klo 14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vertaistoimintaa alle 30-v. nuorille, joilla on tai  on ollut 
haasteellinen elämäntilanne. Lisätietoja diakoniatyönte-
kijä Meriläisen Sepiltä, p. 044 7884 035. 

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 14.3. 18.30-22.00 Torikatu 9 A 
32. Teemailta: Viisikielinen laulumaraton. Tervetuloa 
laulamaan!
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 16.3. klo 
18.30–22 Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena: 
Jumalan oikeudenmukaisuus. Puhe Paulus Pikkarainen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 18.3. klo 
18.30–21 Yliopistonkatu 7. Aiheena: Mitä on Evankeli-
suus? Puhe Teemu Kakkuri.

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. 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Näkövamma arjen haasteena – 
miten voin auttaa?

Koulutusiltapäivä vapaaehtoisille, vapaaehtoistyötä 
etsiville ja kaikille kiinnostuneille

tiistaina 24.3. klo 12–16 Tuiran kirkon Suvantosalissa

Tule mukaan saamaan tietoa näkövammaisuudes-
ta, näkövammaisuutta aiheuttavista silmäsairauksis-
ta sekä näkövammaisen arjen haasteista. Saat vinkke-
jä kohtaamiseen ja yhdessä toimimiseen. Päivä sisältää 
myös havainnollisia harjoituksia ja saat valmiuksia nä-
kövammaisen opastamiseen.

Saat hyvää lisäosaamista nykyiseen vapaaehtoistyö-
hösi tai jos etsit vapaaehtoistyötä, saat kurssilta hy-
vät valmiudet toimia seurakunnan näkövammaistyös-
sä erilaisissa tehtävissä tai eläkeläisten kerhojen avus-
tajana.

Päivän sisällöstä vastaavat: 
Heidi Siira, näkövammaisten kuntoutusohjaaja, 
Oulun yliopistollinen sairaala
Paula Mustonen, näkövammaistyön diakoniatyönteki-
jä, Oulun ev.lut. seurakunnat
Paula Mikkonen, vanhustyön diakoniatyöntekijä, 
Tuiran seurakunta
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 18.3. mennessä: 
p. 050 4305 178 tai paula.mustonen@evl.fi.
Koulutuspäivä on ilmainen sisältäen päiväkahvit.
Tervetuloa!
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www.hailuodonseurakunta.fi

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 12.–19.3.2015

Jumalanpalvelukset
Messu su 15.3. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 15.3. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 15.3. klo 19 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttorina Veijo Kinnunen.

 

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja kerhosta Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki ke 18.3. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa, to 12.3. klo 
10 aloitamme kerhon pikku-
kirkolla kirkossa.
Pikkukirkko to 12.3. klo 10 
kirkossa, lapsille suunnattu 
pieni kirkkohetki. 
Raamattupiiri to 12.3. klo 
18 srk-talossa, Apt.t. 15.
Friday club pe 13.3. klo 18–
19.30 srk-talossa. 0–4-luok-
kalaisten ilta. Jättinyyttärit, 
toimintaa, raamattuopetus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 18.3. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 18.3. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Yhteisvastuun rynnäkkö 
eli lipaskeräys lumijokis-
ten ovilla to 19.3. alkaen n. 
klo 17.30. Kaikki rippikoulu-
laiset osallistuvat tähän ryn-
näkköön ja kokoontuvat srk-
talolle klo 17. Lisäksi toivom-
me muitakin vapaaehtoisia 
lähtemään mukaan ja tule-
maan avuksi rynnäkköön! 
Yhteisvastuulounas järjes-
tetään pe 20.3. klo 11–14.
Ruokana lihakeittoa ja jälki-

Yhteinen 
aamiainen eurolla

perjantaina 20.3. 
klo 7.30–9.30 seurakuntasalissa. 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

ruokana marjarahka ja kah-
vit. Lounaan hinta aikuiset 8 
€ ja lapset 4 €. Lisäksi arvon-
taa. – Tervetuloa syömään!
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä ”Aasian monet 
kasvot” su 29.3. klo 14 al-
kaen Lumijoen srk-talossa. 
Päivä alkaa kahveilla ja sen 
jälkeen ohjelmaa otsikolla: 
”Aasian monet kasvot”, klo 
17 ruokailu ja klo 18 messu 
Lumijoen kirkossa. Ilmoit-
tautumiset viimeistään ke 
25.3. Lumijoen kirkkoher-
ranvirastoon p. 044 7750 
600 tai sähköpostilla lumi-
joen.seurakunta@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 13.3. 

klo 19 raamattuluokka pie-
net Saukolla, isot Sivulalla ja 
Iltakyläilta ry:llä. La 14.3. klo 
18.30 aikuistenilta ry:llä. Su 
15.3. klo 12 pyhäkoulu I Per-
nulla, II Myllysellä, III Takku-
lalla ja seurat klo 15.30 Lu-
milyhdyssä. Ma 16.3. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17-18.30. 
To 19.3. klo 13 varttuneiden-
kerho Hirvasniemellä.

Sanajumalanpalvelus 
su 15.3. klo 13 srk-talos-
sa. Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Kuollut: Helvi Hulda 
Juliaana Niskala e. Virta 
94 (Rantsila), 
Anna Liisa Lehto e. 
Mustonen 83 (Pulkkila)

to klo 13.30 ja Stellat to klo 
15.15 srk-talossa. Pyhäntä: 
Veteraanikuoro to klo 12, 
”Pienet” klo 16.30 ja ”Isot” 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 17 ja ke 18.3. 
klo 18.30 kappelikuoro srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Opistoilta pe 13.3. klo 19 ja 
ompeluseurat pe 20.3. klo 
19 ry:llä. Pulkkila: Ompelu-
seurat pe 20.3. klo 19 Satu 
ja Jaakko Myllykoskella. Py-
häntä: Hartaus su 15.3. klo 

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
ari Läh

teen
m

aa

Kastettu: Noel 
Joonatan Parkkila
Kuollut: Jorma Matias 
Sallinen 83

11 Nestorissa. Talvipäivät su 
15.3. klo 14 ry:llä, Leo Paa-
so. Lauluseurat ke 18.3. klo 
18.30 Helmi ja Jarkko Kamu-
lalla.  Rantsila: Nuorten myy-
jäiset pe 13.3. klo 19, Varttu-
neiden kerho ti 17.3. klo 12 
ja ompeluseurat pe 20.3. 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

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

Seurakunnan luottamushenkilöt 2015
Kirkkovaltuusto: 
Böök Elsa, Heikkinen Raili, Isola Marja-Liisa, 
Kalaja Matti, Lepistö Veli-Pekka, Parrila Ulla, 
Piekkola Anna-Liisa, Sauvola Aaro, Sipilä Airi, 
Sipola Paavo ja Tanskanen Oiva.
Kirkkoneuvosto: 
Ulla Parrila (varapj.), Miia Paaso, Raili Heikkinen, 
Hannu Tuhkanen, Arto Vähämetsä ja Oiva Tanskanen.
Diakonia- ja lähetystyön johtokunta: 
Markku Ketola (pj.), Airi Sipilä, Anna-Liisa Piekkola, 
Hannu Tuhkanen, Elsa Böök ja Eila Sauvola. 
Julistus- ja kasvatustyön johtokunta: 
Minna Maikkola (pj.), Marja-Liisa Isola, Kirsi Rantasuo, 
Heli Sipilä, Juha Taskinen ja Marko Eronen.

Yhteisvastuun rynnäkkö
eli lipaskeräys lumijokisten ovilla 
torstaina 19.3. alkaen n. klo 17.30. Kaikki rippikoululaiset 
osallistuvat tähän rynnäkköön ja kokoontuvat srk-talolle 
klo 17. Lisäksi toivomme muitakin vapaaehtoisia lähte-
mään mukaan ja tulemaan avuksi rynnäkköön! 

Yhteisvastuulounas järjestetään pe 20.3. 
klo 11–14. Ruokana lihakeittoa ja jälkiruokana marjarah-
ka ja kahvit. Lounaan hinta aikuiset 8 € ja lapset 4 €. Li-
säksi arvontaa. – Tervetuloa syömään!

Yhteisvastuu 2015 
tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta

Yhteisvastuu-lipaskeräys rippikoululaisten kanssa
perjantaina 20.3. alkaen

klo 13 Rantsilassa ja klo 14 Pyhännällä
lauantaina 21.3. alkaen klo 10 Kestilässä, 
klo 11.30 Piippolassa ja  klo 12 Pulkkilassa

Ristis juurehen
Matkavirsiä -konsertti

29.3. klo 14 Rantsilan kirkossa

• Esa Ruuttunen, baritoni • Seeli Toivio, sello
• Iida-Vilhelmiina Laine, sello • Matti Makkonen, sello

Ohjelma 10 euroa

Järjestää: Rantsilan kappeliseurakunta
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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 13.3. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Omaishoitajat ma 16.3. klo 
13.30 seurakuntatalolla. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ja samanaikaisesti Toi-
minnallinen ryhmä muisti-
sairaille. Ohjaajina diakonis-
sa Sinikka Ilmonen ja Kaisa 
Hartikka. Lisätietoja p. 044 
7521 226 / Sinikka 
Elämäntaparyhmä ma 16.3. 
klo 17 Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 17.3. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Dia-
koniatyöntekijä Ritva Sassa-
li mukana kerhossa. 
GospelGym ti 17.3. klo 20.15 
Vanamon salissa. Kunto-
jumppaa gospelhittien tah-
tiin. Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 18.3. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-

Leipäsunnuntain messu 
su 15.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä ja 
Olli Seikkula, kanttorina 
Hanna Korri, jumalanpal-
velusryhmä Diakonia. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
rippikoulun urku- ja kas-
teopetus.
Muskari-perhekirkko su 
15.3. klo 15 Vanamo-sa-
lissa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, avustamas-
sa Sirkka Puusaari, Ari Na-
tunen, Ritva Juvani. 

neessa. Maisa-pappi muka-
na kerhossa. Aiheena "Lap-
sen uskonnollinen kehitys". 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 18.3. klo 12 Seura-
kuntatalolla. Pankkipalve-
lut / Hannu Taipaleenmäki 
OP:sta. Hartaus Maisa Hau-
tamäki. 

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Lapsiparkki to 12.3. ja 19.3. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 
Varaukset p. 044 7790 037 tai 

0400 279 881.
Versot su 15.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Aamukahvila ti 17.3. klo 10 
Asukastuvalla, Honkasentie 11.
Hanna-rukousryhmä ti 17.3. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 18.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 18.3. klo 

18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 19.3. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä to 19.3. klo 12 (huom!) 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kyyti tarvittaessa klo 
11.45 Keskustan srk-talolta.
Muistisairaiden ryhmä to 
19.3. klo 12.30–14 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Tied. 
Jaanalta, p. 040 7790 368.
Askeleet to 19.3. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Jaakko Löytty 60 vuotta, 
Hyvät sanat – Taivaallinen 
sävel juhlakiertue 2015  to 
26.3. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskus. Lippuja www.lip-
pu.fi tai www.lippupalvelu.fi.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 ja Raamis ke 18.3. klo 18 
Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisara ti, to 
pe klo 14–17. 
Kastetut: Niilo Veikka Vih-
tori Väisänen, Meri Isla Isa-
bella Pitkänen, Aatos Oskari 
Korkiakoski, Iina Fanni Emilia 
Nikula, Jonathan Noel Sante-
ri Kangas, Matilda Josefiina 
Niskanen, Viljo Vertti Aukus-
ti Sulkala, Sylvia Lahja Mar-
jatta Kälkäjä.
Kuollut: Martti Aleksanteri 
Lauriala 82.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 12.3. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirk-

Kuorot: ke 18.3. Celeste klo 
17 kirkossa, Tähdet klo 17 
srk-talolla, Aikuisten kuoro 
klo 18.30 kirkossa, Kirkko-
laulajat klo 18.30 srk-talolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
18.3. klo 18.30 Junttolalla, 
Jyväskyläntie 63C 
Veteraanien yhteinen kahviti-
laisuus to 19.3. klo 13 seura-
kuntatalolla. Vieraana Kor-
sukuoro.
Tukihenkilöilta to 19.3. klo 
18 Pappilassa.
Aamupuuro pe 20.3. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

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: 
Eevi Aurora Elevaara, 
Eemil Jeremias Hilliaho, 
Erkko Iikka Matias Kuja-
la ja Iivari Olavi Johan-
nes Nokela.
Kuollut: 
Aino Sofia Niemelä, 75.

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

ko (kuunneltavissa srk net-
tisivuilta). Raamattuluokat 
pe 13.3. klo 18 4-5 lk: Kuk-
kola, Prinssinkuja 9. 6-8lk.
Göös, Teppolantie 280. Py-
häkoulut su 15.3. klo 12 
Paituri:Kumpula I&H, Pulkki-
sentie 11 Santamäki-Sarkkir: 
Lampela P, Tarakkamäentie 
6 Linnakangas:Airas, Metsä-

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.

Haitin elämää
torstaina 19.3. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Diakoni Tellervo Kianto kertoo Haitin opintomatkas-
taan. Arpajaiset ja vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteis-
vastuulle. Myytävänä myös yhteisvastuutuotteita.

Jaakko Löytyn (säv. san.) 

WÄHÄVÄKISTEN  
JUHLAMESSU 

Su 15.3. klo 10 
Kempeleen Pyhän  

Kolminaisuuden  
Kirkossa 

Liturgi khra Kimmo Helomaa 
Avustava pappi Teemu Riihimäki 

Diakoni Saija Kivelä 
Askeleet-kuoro,  

johtaa kanttori Marjo Irjala 
Marimba ja lyömä- 

soittimet — Erja Anttila 
Kitara — Ari Huovinen,  

Valtteri Huovinen 
Piano — Marjo Irjala 

Viulu — Maarit Karppelin 
Sello — Juhana Ritakorpi 

Perheiden kevätrieha 
sunnuntaina 15.3. klo 14–16
Kokkokankaan srk-keskuksen sisä- ja ulkotiloissa

peikontie 10 Keskusta-Olli-
la: Haho, Jannenkuja 9 Kok-
kokangas-Haapamaa:Ojala, 
Taukopaikka 12. Seurat su 
15.3. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 13.3. klo 19, 
Pajulantie 16, Kempele. Opis-
toilta ja seurat su 15.3. klo 16 
ry:llä.

Elämänkaari luentosarjan toinen luento 
Muksuoppi  

maanantaina 23.3. klo 18 seurakuntatalolla. 
Ben Furmanin kehittelemä toimintamalli lasten 

kasvatusongelmiin. Diakoni Ritva Sassali luennoi. 
Vapaa pääsy!

LEIPÄ-
SUNNUNTAIN 
MESSU 
sunnuntaina 15.3. klo 10 
Limingan kirkossa. 
Tuo messuun tullessasi leipomuksia, 
jotka siunataan. Messun jälkeen voit 
ottaa niitä mukaasi ja jättää rahan 
lähetystyön hyväksi.

Aloitamme klo 14 kahveilla, päivä päättyy messuun 
kirkossa klo 18. Lähtö yhteiskyydein Limingan seura-

kuntatalolta klo 13.30 

TERVETULOA
Ilmoittautumiset ruokarajoituksineen Ainolle 22.3. 

mennessä, p. 044 752 1224

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla
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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

Paastonajan 
ekumeeninen 

rakkauden ateria 
su 15.3. klo 15 

seurakuntatalossa, 
isä Marko Patronen 
ja Jouni Heikkinen.

Hartaushetket to 12.3. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 12.3. klo 13 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Perhepyhäkoulu su 15.3. klo 
11.30 seurakuntatalossa.
Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria su 15.3. 
klo 15 seurakuntatalossa, isä 
Marko Patronen, Jouni Heik-
kinen.
Ompeluseurat ma 16.3. klo 
18 seurakuntatalon kappe-
lihuoneessa lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.3. klo 12 rukoushuo-
neella. Ossi laulattaa paasto-
najan virsiä ja lauluja.
Hartaus ti 17.3. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ti 17.3. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla ja 
klo 14 Laurinkodissa, Tuula 
Väänänen.

Sanajumalanpalvelus su 
15.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java.

ro srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perhe-
pyhäkoulu su 15.3. klo 11.30 
seurakuntatalossa. 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-salissa 
ja to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Esikot-ryhmä 
ke 18.3. klo 10 srk-talon ala-
kerrassa. Perheille, joille on 

syntynyt ensimmäinen 
lapsi. 

Nuoret ja rippi-
koulut: Koulu-
pastoripäivystys 
to 12.3. ja 19.3. 
klo 11–12.15 ylä-
koululla ja luki-

olla. Nuortenil-
ta to 12.3. klo 17–

18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Päivys-

tys nuorisotoimistolla pe 
13.3. klo 16–18. Nuortenilta 
pe 13.3. klo 18-19.30 seura-
kuntatalon alakerrassa. Raa-
mattupiiri su 15.3. klo 12 seu-
rakuntatalon nuorisotilassa. 
Isoskoulutuksen yövalvon-
nasta la-su 28.–29.3. kiinnos-
tuneet 18 v. täyttäneet otta-
kaa yht. Raineriin 20.3. men-

Konfirmaatiomessu su 
15.3. klo 12 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Avustaa Timo Lii-
kanen, Johanna Rantala ja 
Noora Kutilainen.

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 16.3. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Nuorten Raamis ma 16.3. 
klo 18 Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho ei ko-
koonnu tiistaina 17.3.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 19.3. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki to 
19.3. Oulunsaloon. Lähtö 
klo 9.45 Tyrnävän srk-talol-
ta ja paluu n. klo 14.30. Tu-
tustumme kirkkoon ja vierai-
lemme kerhossa. Paluumat-
kalla ruokailemme Kalara-
vintolassa. Osallistumismak-
su 5 €  kerholaiselta ja 15 € 
muilta sisältäen kyydin, ruo-
an ja ohjelman. Ilmoittautu-
miset 12.3. mennessä khran-
virastoon puh. 044 7372 610.

Kastettu: 
Isla Mila Lumina Salo, 
Alma Jenni Elina Väätäjä.
Kuollut: 
Sirkka Liisa Väliaho e. Rii-
kola 82, Lempi Katariina 
Siira e. Ojala 89.

Hartaus ti 17.3. klo 14 ter-
veyskeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ti 17.3. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 18.3. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 18.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 19.3. klo 11 
kappelissa, Han-
na Kaisto-Van-
hamäki.
Perheilta 
pääsiäisen 
odotuksen 
tunnelmis-
sa to 19.3. klo 
18 alkaen Koor-
tilassa. 
Diakonia: Ruokakasse-
ja vähävaraisille maanantai-
sin klo 15–16.30. (niin kauan 
kuin riittää) srk-talon alaker-
rassa. Kasseissa kauppaliik-
keiden lahjoittamia tuottei-
ta, joissa merkintänä viimei-
nen myyntipäivä tai parasta 
ennen. 
Kuorot: ke 18.3. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-

Kastettu: 
Toivo Sisu Petteri Kipinä.
Avioliittoon vihitty: 
Paul Henrik Lepistö ja 
Emilia Henriikka Kallio.

Herättäjän seurat su 22.3. 
klo 16 Pirkko ja Heikki Han-
nuksella, Keskikyläntie 54.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Nuortenilta pe 13.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa. 
Nuortenilta ti 17.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, to 

Perinteinen 
yhteisvastuuhiihto
torstaina 12.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla. 
   Kierretään omaan tahtiin reilun kilometrin mittais-
ta latua tunnin ajan. Hiihtäjä hankkii itselleen spon-
soreita, yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä. Sponsori 
maksaa lupaamansa kierroshinnan mukaan tai könt-
täsumman. Tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. 
  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. 

Ilmoittautumiset viimeistään ke 25.3. 
Lumijoen kirkkoherranvirastoon, p. 044 775 0600 

tai sähköpostilla lumijoen.seurakunta@evl.fi.

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä 

”AASIAN MONET KASVOT”
Palmusunnuntaina 29.3. klo 14 alkaen 

Lumijoen seurakuntatalolla

nessä, p. 040 575 1057 tai rai-
ner.vaananen@evl.fi. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 10-
12. Viisikielinen lauluilta to 
12.3. klo 18.30. Seurakunta-
piiri ti 17.3. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 12.3. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä. La 14.3. klo 19 raamat-
tuluokka ja iltakylät 4-6lk 
Kalliokoski ja 7-8lk Kajava. 
Su 15.3. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila Pirnes, Korivaara 
Terho, Pälli J. Pitkänen, Suo-
kylä Hannuksela. Klo 17 seu-

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

Ossi Kajava, 
Simo Pekka Pekkala.

A
rkisto / P

ekka H
elin

rat ry:llä. Ma 16.3. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 17.3. klo 
18.30 sisarilta ry:llä. To 19.3. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 13.3. klo 19 toimin-
tailta ja myyjäiset Muhoksen 
ry:llä. La 14.3. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 pienten 
raamattuluokka Lukka, 7-8lk 
Kajava. Su 15.3. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Luokkanen, 
Laitasaari Parviainen, Huovi-
la Kakko. Klo 15 seurat Päivä-
rinteen sairaalassa ja klo 17 
ry:llä. Ti 17.3. klo 18.30 yhtei-
nen sisarilta Muhoksen ry:llä. 

Toivevirsi-ilta  
sunnuntaina 22.3. klo 18 Temmeksen
srk-talolla. Tule toivomaan ja laulamaan 
yhdessä mielivirsiäsi. Myytävänä kahvia, 
mehua ja leivonnaisia sekä arpoja. Arpavoittoja otetaan 
mielellään vastaan. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Illassa mukana Korsukuoro.

19.3. klo 18 Murron kerhoti-
lassa ja pe 20.3. klo 18 Tyr-
nävän srk-talon kerhohuo-
neessa. Elokuvailta, elokuva-
toive Jossulle 13.3. mennes-
sä. Nuortenillat yläkouluikäi-
sille ja vanhemmille nuorille.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 12.3. klo 19 Si-
monsonilla, Isosuontie 7. Su 
15.3. Perhepyhäkoulu ja sun-

Perheilta pääsiäisen  
odotuksen tunnelmissa 

torstaina 19.3. klo 18 alkaen Koortilassa. 

Rairuohoaskartelu, iltapala ja pieni retki pääsiäisen ta-
pahtumiin. Mukana Anja, Hanna, Janika, Soile ja Tar-
ja-pappi. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille per-
heille. Tiedustelut ja erityisruokavalioiden ilmoittami-
nen Anjalle, p. 040 562 9131.

Jaana P öllänen
Sanoin ja sävelin

Elä – ihmeessä!
Torstaina 19.3. klo 19 kirkossa
Laulaja-evankelista Jaana Pöllänen,
Jouni Heikkinen, Kari Miettunen. 
Vapaa pääsy!. Lue juttu s. 9

nuntairuokailu klo 12 ry:llä. 
Hartaus klo 14.30 VillaTyrnis-
sä. Opistoseurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

Lauluseurat pe 13.3. klo 19 
Pajulantie 16. Opistoilta ja 
seurat su 15.3. klo 16 ry:llä.
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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. 

Liikkuessasi seurakuntien verkkosivuilla, minkä 
linkin takaa lähtisit etsimään tietoa vammaisryh-
mistä kirkossa?

Pertti Kurikan Nimipäivien voitto Euroviisu-
karsinnoissa aiheutti mediassa pohdintaa, mikä asema 
ja rooli kehitysvammaisilla on yhteiskunnassamme. 

Ovatko he tasavertaisia toimijoita kehitysvammatto-
mien kanssa vai ensisijaisesti erilaisten palvelujen koh-
teita? 

Muun muassa Oulun seurakuntien verkkosivuilla 
vammaisryhmille tarkoitetuista ryhmistä ja kerhoista 
löytyy tietoa Apua ja tukea tarvitseville -linkin alta. 

Paikka on oikea ja väärä, loukkaavakin.
Vammaisille suunnattua toimintaa ei tietenkään pi-

täisi automaattisesti si-
joittaa diakoniaan kuu-
luvaksi. 

Tämän tietävät – 
totta kai – myös kir-
kon vammaisten kanssa 
työskentelevät ammat-
tilaiset.

Valinta sijoittaa vam-
maistyötä Apua ja tukea 
tarvitseville -otsikon alle viitannee siihen, että vam-
maisen kääntyessä seurakunnan puoleen, hänen asian-
sa saattaa olla hyvinkin todennäköisesti tuen tarve, esi-
merkiksi vertaistuen. 

Äkillinen vammautuminen synnyttää varmasti mo-
nenlaista avun tarvetta.

Tässä perusteita sille, miksi vammaisille tarkoitettu 
toiminta voidaan ajatella diakoniaan kuuluvaksi. 

Kirkon Saavutettavuus-ohjelma alleviivaa jokaisen 
ihmisten tasavertaista osallisuutta seurakunnassa. Täl-
lä perusteella vammaisasia voisi löytyä muualtakin kuin 
diakonian läheisyydestä. 

Kirkossa vietetään Uskon-
puhdistuksen eli reformaati-
on juhlavuotta 2017.

Reformaatio, uudista-
minen – koko juhlavuosi 
– voisi olla takaraja meil-
le kaikille tarkistaa omat 
asenteemme vammaisia 
kohtaan. Onko niissä 
uudistamisen tarvetta?

RIITTA HIRVONEN

Häiritsevää 
lokerointia

Vammaisille suunnattua 
toimintaa ei tietenkään 
pitäisi automaattisesti 
sijoittaa diakoniaan 
kuuluvaksi. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Tulevaisuuden kirkon 
tulee uskaltaa arvostella 
sellaista valtavirran 
ilmapiiriä, joka luo 
puitteita epävakaudelle, 
nuorten syrjäytymiselle, 
suvaitsemattomuudelle 
ja ääriliikkeille.

Kiitos Riitta Hirvoselle 
pääkirjoituksesta (RT 
26.2.) ”Suihku kirkon 
pihalle”, jossa käsiteltiin 

muun muassa messun kehittä-
mistä niin, että siitä tulisi us-
kottava ja kutsuva ja sen sisältö 
koskettaisi.  

Näin sen tietenkin pitäisi ol-

Messupuheesta pitää saada selvää
la. Ei minulla mitään viisas-
tenkiveä tai lisättävää ole, mut-
ta kaikki lähtee kuitenkin pe-
rustekijöistä.

Tietenkin messun täytyy 
laittaa meissä jotain liikkeelle, 
mutta messupuheen pitää ol-
la myös niin selkeää, että me 
huonokuuloisetkin saamme 

siitä selvää. Päivän teksteihin 
kannattaa paneutua ennakkoon 
niin, että ymmärtää, mistä pu-
huu.

Mielestäni seurakuntien 
työntekijöillä on hyviä ideoita, 
kun vain ne pistetään liikkeelle.

HANNU TARVAS

Oli taas ihana raamat-
tupiiri 5.3. Tuiran 
kirkon Sumpussa. 
Kaikki turha maal-

linen kuona oli karsittu pois.
Raamatun sana oli tutkit-

tavana, puhtaana ja täydelli-
senä, ilman sivupoluille rön-
syilyä. Eipä ihme, että osal-
listujia on paljon, tunnelma 
on upea ja sielu saa täydelli-

sen levon ja hoidon.
Näitä virkistäviä lähteitä 

toivoisi olevan enemmän seu-
rakunnassamme. Sylillinen 
ruusuja Tuiran kirkon raa-
mattupiiriä pitäville papeille.  

TYYTYVÄINEN 
SEURAKUNTALAINEN

Kiitos raamattupiiristä

Kirkon tulevaisuusselon-
teko (2014) esittelee kol-
me erilaista kuvaa kir-
kosta Suomessa vuon-

na 2025.
Vaihtoehtoina esitetään ”säi-

lyttävä ja vanheneva kirkko”, 
”kirkko ilman yhteistä keskus-
ta” sekä lopulta ”yhteisen muu-
toksen kirkko”.

Kaikkien kuvataan sisältä-
vän vahvuuksia ja heikkouksia. 
Kirjanen toteaa kuitenkin, et-
tä kolmas tie on tavoiteltava tie. 
Siinä sekä eletään ytimestä kä-
sin että otetaan huomioon ym-
päröivä todellisuus.

Haastavat hengelliset, eet-
tiset ja yhteiskunnalliset kysy-
mykset ja keskustelut on usein 
ohitettu ensimmäisessä vaihto-
ehdossa. Maltillisuus näyttäy-
tyy pikemminkin pyrkimykse-
nä muutosten välttelyyn kuin 
ajan antamisena asioiden mo-
nipuoliselle tarkastelulle.

Toinen vaihtoehto sisältää 
tilan antamisen erilaisille kult-
tuurisille malleille, kutsumuk-
sille ja spiritualiteeteille. Osas-
sa ryhmistä korostuu voimakas 
sosiaalinen ja poliittinen toi-

Kriittisyys on kirkon tehtävä

minta, osassa jumalanpalvelus 
ja opillisuus. Eri korostusten 
välillä on kuitenkin myös epä-
luuloja.

Kolmannessa vaihtoehdos-
sa kirkon ja seurakuntien elä-
mää ohjaa toisaalta monimuo-
toisuus, toisaalta ykseys.

Koska on kyse moniarvoi-
suudesta ja monikulttuurisesta 
uudesta toimintaympäristös-
tä, kirjasen tavoite toteutuu. Se 
tarjoaa itse erilaisia tulevaisuu-
den käsikirjoituksia.

Itseäni puhutteli kiteytys: 
”seurakunnat ovat tärkeä sovit-
telija kulttuuristen ja uskonnol-
listen tekijöiden aiheuttamissa 
konflikteissa sekä aloitteellinen 
keskustelija yhteiskunnassa”. 

Maailma on muuttunut ra-
justi, ihmisten perus- ja ihmisoi-
keuksien näkökulmasta huoles-
tuttavaan suuntaan. Jotta kirkko 
voisi edistää rauhanomaista rin-
nakkaiseloa eri väestönryhmien 
ja eri arvoja omaavien välillä, 
sen tulisi toimia esikuvana foo-
rumista, joka sallii erilaisten nä-
kemysten esiin pääsemisen mut-
ta myös asettaa rajoja. 

Koska hiljaisuus on hyväk-
symistä, sen tulee vastustaa vi-
hapuhetta, rasismia, naisvihaa 
ja eriarvoisuuden syventymistä.

Nurkkaan ja epätoivoon 
talou dellisesti ajettu ihminen ei 
jaksa anoa henkisiä tai muita al-
muja seurakunnaltaan. Yhden-
vertaisuus on peruspilari hen-
gelliselle osallisuudelle.

Tulevaisuuden kirkon tu-
lee uskaltaa arvostella sellaista 
valtavirran ilmapiiriä, joka luo 
puitteita epävakaudelle, nuorten 
syrjäytymiselle ja näin kasvaval-
le katkeruudelle, suvaitsematto-
muudelle ja ääriliikkeille.

KAARINA KAILO
kaupunginvaltuutettu 

Kiimingin seurakuntaneuvoston jäsen 


