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109. vuosikerta
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Hiljaisuudesta 
voimia

Kesätyöt seurakunnassa luovat osaltaan 
kuvaa kirkosta työnantajana

Nuorille tarjotaan 
tuntumaa 

kirkon töihin

Kirkon työmarkkinalaitos 
kannustaa seurakuntia 
tarjoamaan nuorille kesä-
työtä mahdollisuuksiensa 

mukaan,  sillä kesätyöpestit vai-
kuttavat osaltaan mielikuvaan 
kirkosta työnantajana.

– Kirkon töiden tunnetuksi 
tekeminen ja hyvän työnantaja-
maineen ylläpitäminen on jatku-
va haaste, tietää neuvottelupääl-
likkö Oili Marttila Kirkon työ-
markkinalaitoksesta.

Seurakuntien lähivuosien työ-
voimatarvetta selvitettiin viime 
syksynä. Valtaosalla seurakun-
nista ei kyselyn mukaan ole on-
gelmia saada väkeä palkatuksi. 

– Tällä hetkellä tulijoita riit-
tää. Seurakuntien kannattaa kui-
tenkin muistaa, että tulevaisuut-
ta tehdään nyt: jos kesätyöpaikko-
jen määrä kovasti vähenee, sillä on 
seurauksensa tulevina vuosina.

Lyhyillä pätkillä
töitä useammalle
Yleisesti ottaen seurakunnilla on 
Marttilan mukaan selkeästi halu 
työllistää nuoria kesäksi. 

– Monet seurakunnat tekevät 
paljon voidakseen tarjota nuorille 
töitä. Kesätöitä saatetaan esimer-
kiksi pätkiä kahden viikon jaksoi-
hin, jotta mahdollisimman mo-
nelle nuorelle saataisiin edes lyhyt 

kosketus työelämään.
Oman haasteensa kesäaikai-

seen työllistämiseen tuo se, että 
samoja kausitöitä hakevat myös 
aikuiset työttömät ja nyt mah-
dollisesti myös maahanmuutta-
jataustaiset.

Keväisin Kirkon työmarkkina-
laitos muistuttaa seurakuntatyön-
antajia siitä, että nuorista kesätyön-
tekijöistä on syytä huolehtia hyvin.

Jotta nuori saa aidon kuvan 
työelämästä, häntä tulee kohdel-
la kuin ketä tahansa täysivaltais-
ta työyhteisön jäsentä. 

– Nuori pitää perehdyttää hy-
vin. Hänen pitää esimerkiksi sel-
keästi tietää, mitä häneltä työssä 
odotetaan.

Tarkkana pitää olla myös työ-
sopimusta tehtäessä. 

– Pitää olla selvillä, mitä tar-
jotaan ja millä ehdoilla työtä voi-
daan nuorilla teettää, ja onko ky-

Seurakuntien 
kannattaa muistaa, 
että tulevaisuutta 
tehdään nyt. Jos 
kesätyöpaikkojen 
määrä kovasti vähenee, 
sillä on seurauksia.

Oili Marttila

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kiireisessä, kuluttavassa elämänrytmissä te-

kee hyvää välillä pysähtyä ja hengähtää 

hetki. Löytää aika ja tila hiljaisuudelle.

Kirkossa hiljaisuuden viljely on kuulunut alusta 

lähtien niin yksityiseen hartauselämään kuin seu-

rakunnan kokoontumisiin. Hiljennytään rukouk-

seen ja mietiskelyyn, sanan lukemiseen ja kuunte-

lemiseen, ehtoollisen nauttimiseen. 

Paastonaika on ollut kirkkovuodessa aivan eri-

tyistä hiljentymisen aikaa. 

Vuosisatojen ajan 

tämä näkyi jopa arkises-

sa työssä yhteisön tapoi-

na ja uskomuksina, jot-

ka siirtyivät sukupolves-

ta toiseen. Kustaa Vilku-

na mainitsee kirjassaan 

Vuotuinen ajantieto yhtenä esimerkkinä, että 

”paastonaikana ei sopinut tehdä kolinatöitä, ei 

kiertää jauhinkiveä”. 

Tänä päivänä hiljentymisen oppiminen on 

ennen muuta kotien vastuulla. Ne tarvitsevat sii-

nä kuitenkin monenlaista tukea. Lasten ja nuor-

ten parissa tapahtuva seurakuntatyö voi olla täs-

sä suureksi avuksi.

Aikuisen sisimmässä elävään hiljaisuuden kai-

puuseen kirkkomme on vastannut retriittitoimin-

nalla. Neljässä vuosikymmenessä siitä on tullut 

seurakunnille ja kristillisille järjestöille merkittä-

vä työmuoto.  

Seurakunnilla on runsaasti retriitteihin soveltu-

via tiloja. On rauhallisella paikalla, upean luonnon 

keskellä olevia leirikeskuksia. Onnistuneen retrii-

tin voi toki järjestää kaupungissakin. Työntekijöi-

tä on kouluttautunut retriitinohjaajiksi. Toivotta-

vasti retriittitoiminta ei ole seurakunnissamme hii-

pumassa.

Paaston aikaa on vielä viitisen viikkoa jäljellä. 

Olisiko jossain seurakunnan jär-

jestämä hiljaisuuden retriitti, 

jossa on valmis pöytä katet-

tuna ruumiin ja hengen 

ravinnolla. 

Saa panna kännykän kiin-

ni ja unohtaa somen. Voisi 

olla puhdistava koke-

mus.

HANNU 
OJALEHTO

Hiljaisuuden 
retriitissä on valmis 
pöytä katettuna 
ruumiin ja hengen 
ravinnolla.
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Lutherin 
henkilökohtainen 
kilvoittelu johti 
massiivisiin 
muutoksiin kirkossa 
ja yhteiskunnassa.

Kehitystä on mennä välillä taaksepäin

Kolumni

Ensi vuonna vietämme 
kaikkien kristillisten 
kirkkojen kanssa yhdes-
sä reformaation merkki-

vuotta. Vuonna 2017 tulee ku-
luneeksi 500 vuotta siitä, kun 
Martti Luther naulasi teesinsä 
Wittenbergin kirkon seinään.

Helsingin piispa Irja Asko-
la vieraili tammikuussa Vati-
kaanissa ja lahjoitti paavi Fran-
ciscukselle kymmenen aaria 
aarniometsää. Nähtyäni tuos-
ta kohtaamisesta uutispätkän 
innostuin kertaamaan histori-
aa: tutkin ja lueskelin kirjahyl-
lystäni reformaatioon liittyvää 
kirjallisuutta. Korvissani kai-

kui karjalaisen äitini lausuma: 
"Myö ollaan lutteerilaisii."

Lutherin henkilökohtainen 
kilvoittelu johti massiivisiin 
muutoksiin kirkossa ja yhteis-
kunnassa. Tätä työtä Suomessa 
jatkoi Mikael Agricola.

Nykypäivän evankelis-lute-
rilainen kirkko ei ole mikään 
erillinen saareke yhteiskunnas-
sa. Tämän osoittaa muun mu-
assa se, että vuoden 2015 lopus-
sa kirkkoon kuului 73 prosent-
tia suomalaisista.

Seurakunnissa on ajassa ja 
ihmisten arjessa kiinni olevaa 
toimintaa esimerkiksi diakonia- 
ja nuorisotyössä. Piispat ottavat 

kantaa päivänpolttaviin kysy-
myksiin.

Suomen evankelis-luteri-
laisessa kirkossa pidettiin vii-
me viikolla kirkolliskokous- ja 
hiippakuntavaltuuston vaalit. 
Uskon, että näille uusille Lut-

herin seuraajille riittää työsar-
kaa ja vastuullisuutta. 

Teologian tohtori Olli-Pek-
ka Vainion mukaan uskonpuh-
distuksen tavoite ei ollut jatku-
va uudistuminen ja kehittymi-
nen vaan jatkuva palaaminen 
"lähteille". 

Kun näin on, uskonpuhdis-
tukseen ja Lutheriin liitetyistä 
ajatuksista lause "seurakunnan 
on aina uudistuttava", ei tarkoit-
tanutkaan eteenpäin vaan taak-
sepäin menemistä.

Tämän paradoksin äärellä 
toivon kaikkien kristittyjen vii-
pyilevän heidän uudistaessaan 
nykyajan kristillistä kirkkoa.

seessä työsuhde vai ei. 
– Rajaa työsuhteeseen hämär-

tää esimerkiksi se, että rippileirin 
isosena voidaan toimia vapaaeh-
toispohjalta. 

Marttilan mielestä on suositel-
tavaa käydä nuoren kesätyöläisen 
kanssa työsuhteen lopuksi vie-
lä lähtöhaastattelu, jossa kartoi-
tetaan, miten työrupeama sujui. 

– Kannustan seurakuntia täl-
laiseen itsearviointiin.

Muutakin kuin
haravointia
Marttila toivoo, että seurakun-
nissa mietittäisiin nuorille mah-
dollisimman monipuolisia työ-
elämään tutustumisen paikkoja. 

Siinä voisi hyödyntää Tutustu 

työelämään ja tienaa -kesätyöoh-
jelmaa. 

Ohjelmassa perehdytetään pe-
ruskoululaisia, kymppiluokkalai-
sia, lukiolaisia ja ammattistartti-
laisia työelämään kahden viikon 
ajan 350 euron palkalla. Harjoit-
telu muistuttaa peruskoulun ope-
tussuunnitelmaan kuuluvaa työ-
elämään tutustumisjaksoa.

– Olisi hyvä antaa kirkon töistä 
laajempi kuva kuin yksinomaan 
se haravointi.

Marttilasta olisikin mielen-
kiintoista kuulla, onko jossakin 
seurakunnassa löydetty nuorille 
kesätöitä esimerkiksi vanhus- tai 
diakoniapuolelta.

MINNA KOLISTAJA

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

Kirkon rekrytointistrategiassa muistutetaan seurakuntia siitä, että onnistunut kesätyö-, harjoittelu- tai työelämään tutustumisen jakso on myös hyvää rekrytointimarkkinointia. Monet seurakunnat palkkaavatkin useita 
nuoria lyhyiksi jaksoiksi antaakseen mahdollisimman monelle tilaisuuden tutustua kirkon töihin ja kirkkoon työnantajana. Kuvassa pelaillaan kesällä 2014 Oulun seurakuntien Lastenpäivillä Lämsänjärvellä.

MARJO KEMPPAINEN
Oulun seurakuntien luottamushenkilö 

Moni seurakunta ottaa kesätyöntekijöitä 
aiempien vuosien tapaan.

Esimerkiksi Muhokselle palkataan 
20–25 isosta rippileireille ja 11 puutar-

hatyöhön, leirien yövalvojiksi, kirkon esittelijäksi 
ja siivooja-keittiöapulaiseksi.

Siikalatvan seurakunta palkkaa 5 puisto-
työntekijää touko–syyskuuksi sekä 15 opiskeli-
jaa  hautaus maiden ja puistoalueiden kunnossa-
pitoon. Piippolan kirkkoon palkataan 3 opasta.

Tyrnävän seurakunta palkkaa 4 nuorta kirko-
nesittelijöiksi, lisäksi hautausmaille palkataan 3 
nuorta. Aikuisia kausityöläisiä palkataan 4.

Kempeleen seurakunnassa erilaisia kesäpestejä  
on kaikkiaan noin 70. 

– Näistä yksi on kesäpappi, kaksi nuorisotyön 
kesätyöntekijää ja loput isosia ja yövalvojia, sanoo 
seurakuntapastori Juha Maalismaa.

– Eiväthän nämä meidän kesätyömme oikeas-
taan kirkon töihin perehdytä, korkeintaan seura-
kuntamestarin kesään, tuumii Lumijoen kirkko-
herra Markku Tölli.

Lumijoki palkannee 12–15 kesätyöntekijää so-
pimushautojen hoitajiksi ja ulkoalueiden hoitoon: 
ruohonleikkuuseen, roskien keräämiseen, risu-
savottaan ja vastaavaan.

Oulun 7 seurakuntaa tarjoavat tulevana kesä-
nä yli 100 kesätyöpaikkaa hautausmaiden hoito-
töissä.

Kesäksi palkataan etenkin ulkotöihin ja leireille
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Piispa Samuel Salmelle lei-
vottiin viime torstaina 
haukiputaalaisessa Putaan 
Pullassa isokokoista ruis-

leipää. Leipuri Eero Kainulainen 
pyöräytti tuliaisleivän ammatti-
maisella nopeudella. 

Piispan leivän tekeminen oli 
valmistautumista Haukiputaan 
seurakunnan viikonvaihteen 
piispantarkastukseen, johon kuu-
lui perjantaina vierailu paikalli-
sessa leipomoyrityksessä.

Putaan Pullan toimitusjohta-
jalle Antti Tyykiluodolle oli sel-
vää, että harvinainen vieras kir-
kosta otetaan vastaan leipäterveh-
dyksellä.

Tyykiluodon mielestä vierai-
ta voitaisiin muutoinkin terveh-
tiä kukka- ja kahvituomisten si-

Muut mediat

VALTAOSASSA SEURAKUNNISSA kirkko-
herran valitsee nykyisin seurakuntalais-
ten sijaan seurakuntaneuvosto tai kirkko-
valtuusto.
Tämä selviää Lännen Median evankelis-
luterilaisen hiippakuntiin tekemästä ky-
selystä.
(---)
Kirkkohallituksen vs. kirkkoneuvokselle 
Kari Kopperille välillisen vaalin suosio ei 
ole yllätys.
– Varsinkin etelän suurissa seurakunnissa 
äänestysprosentit olivat hämmentävän al-
haisia, eikä tosiasiassa voinut puhua mis-
tään kansanvaalista, hän perustelee vaali-
tavan muutoksen syitä.

Kaleva 15. helmikuuta 2016

Leipuri pyöräytti piispalle kunnon leivän
Samuel Salmi kuuli, että Haukiputaalla eletään yhä murrosta liittymisessä isoon yhtymään  

Säästöistä päätettäisiin 
nyt ehkä toisin
Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen ja Oulun kansainvälisen 
työn pastori Àrpàd Kovàcs kummastelevat rajat kiinni -vaatimuksia

Satojen miljoonien leikka-
ukset kehitysyhteistyön 
määrärahoista herätti-
vät viime kesänä runsaas-

ti vastustusta. 
Kuitenkin Suomen Lähetys-

seuran toiminnanjohtaja Sep-

po Rissanen uskoo, että suoma-
laisten arvostelu hallituksen pää-
töstä kohtaan olisi tällä hetkellä 
monin kerroin voimakkaampaa 
kuin reilu puoli vuotta sitten.  
Myös poliittiset päättäjät katsoi-
sivat leikkauksia nyt toisin, hän 

arvioi.
Kevään jälkeen Suomeen on 

tullut yli 30 000 turvapaikanha-
kijaa ja yhä useampi toteaa, että 
ihmisiä tulisi auttaa heidän koti-
maassaan tai ainakin lähempänä 
kuin Euroopan turvassa.

Rissanen on surullinen siitä, 
että tapahtumat ovat edenneet 
maailmalla näin dramaattisesti 
siksi, että kansainvälinen yhtei-
sö ei reagoinut ajallaan Lähi-idän 
ongelmiin.

Jälkiviisastelun sijaan Rissa-

nen toteaa, että menneestä oppi-
neena nyt olisi aika auttaa Itä-Af-
rikan ihmisiä paikan päällä, jot-
ta sieltä ei kiihtyisi uusi pakolais-
virta.

– Pakolaisleireillä Afrikassa 
soivat seuraavat hälytysmerkit. 

Aitaa pystytettiin Serbian ja Unkarin rajalle viime vuoden syyskuussa.

V i l l e  R ä t y  /  K i r ko n U lko maa na p u

H e id i  M a k ko n e n

Putaan Pullasta lähtee Oulun alueelle ja pohjoisimpaan Suomeen päivittäin yli  
30 000 leipää. Juhlapyhinä ja Lapin hiihtokeskusten sesonkiaikoina leipiä saatetaan 
valmistaa jopa yli 100 000 kappaletta päivässä. Yksi leipureista on Eero Kainulainen.
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Matka Afrikkaan antaa monelle lähetyskipinän, tietää lähetyssihteeri Paula 
Rosbacka. 

jaan aiempaa useammin kotimai-
sella leivällä. 

Yrittäjän ilonaihe on se, että lei-
pomon asiakkaat kyselevät nykyi-
sin usein juuri kotimaisen lähilei-
vän perään. Viime vuonna ruislei-
pää ostettiin pitkästä aikaa enem-
män kuin vaaleaa leipää.

– Kotimainen leipä on nousus-
sa, ja onneksi Suomi on ruisviljan 
suhteen jo omavarainen.

Joka trendiin
ei lähdetä mukaan
Antti Tyykiluoto luottaa siihen, 
että markkinoille ei tarvitse tuo-
da koko ajan uutta leipää tai lei-
vonnaista, vaikka kuluttajat ovat 
myös vaihtelunhaluisia.

– Olen joskus huomannut sen, 
että ihmiset haluavat muuta kuin 

mitä he todellisuudessa ostavat. 
Me olemme päättäneet yritykse-

nä pysyä perinteisissä, hyviksi ha-
vaituissa leivissä, sillä moni osto-

päätös tehdään lopulta usein tut-
tujen tuotteiden hyväksi. 

– Uudistukset voivat olla no-
peakestoisia, siksi emme ole läh-
teneet kaikkiin trendeihin mu-
kaan. Meille on tärkeää perus-
duuni, pitkäjänteinen työn teke-
minen. 

– Kun mietimme uusia vivah-
teita leipiimme, palaamme ennen 
muuta yrityksemme vanhan re-
septivihkon äärelle, Tyykiluoto 
paljastaa. 

Itsenäinen seurakunta
ei ole unohtunut
Piispa Samuel Salmi tapasi tar-
kastusvierailullaan Haukipu-
taalla seurakunnan työntekijöi-
tä, luottamushenkilöitä sekä seu-
rakuntalaisia. Luottamushenki-

Ihmisiä

Ensi vuonna Namibiaan

Karjasillan ja Kempeleen seurakuntien yhteinen matka-
ryhmä suuntaa marraskuussa 2017 Afrikkaan. Matka-
kohteeksi valikoitui Namibia. 

Karjasillan lähetyssihteeri Paula Rosbacka, toinen 
matkanjohtajista, pitää kohdetta jo historian puolesta antoi-
sana. Suomalaiset lähetystyöntekijät tulivat Ambomaalle Poh-
jois-Namibiaan vuonna 1870. Ensimmäisten joukossa saapui 
Martti Rautanen, joka muun muassa käänsi ensimmäisen 
ndongankielisen Raamatun sekä toimi rauhanvälittäjänä pai-
kallisten kansojen ja Saksan siirtomaahallinnon välillä.

Paula Rosbacka on käynyt viiden viime vuoden aikana 
kuusi kertaa Afrikassa. Namibiaan hän lähtee kolmatta ker-
taa. Matkat Afrikkaan ovat opettaneet asettamaan asioita oi-
keisiin mittasuhteisiin.

– Muistan vieläkin, kuinka ensimmäiseltä reissulta palattu-
ani suihkussa tiedostin kirkkaasti, kuinka etuoikeutetussa ase-
massa me suomalaiset saamme elää; on koulutus, terveydenhoi-
to, vettä... Mikään niistä ei ole itsestään selvää afrikkalaiselle. 

– Lähetyskasvatus on merkittävä osa työtäni ja juuri si-
tä nämä matkat ovat. Matkalle lähtevät sitoutuvat varainke-
ruuseen. Karjasillalla varoja kootaan muun muassa hoitamal-
la kirkkokahvituksia, Kempeleessä pesemällä leirikeskuksen 
ikkunoita.

Kohteisiin myös tutustutaan etukäteen. 
– Matka Afrikkaan avaa silmät ja antaa vastauksia – ja mo-

nelle myös lähetyskipinän.
Lähtijöistä nuorimmat ovat 18-vuotiaita, vanhimmat pääl-

le kuusikymppisiä. Nuorille ja nuorille aikuisille on ollut jo 
aiemmin matkaryhmiä. Nyt toteutetaan seurakuntalaisten 
pyynnöstä ryhmä kaikenikäisille.

MINNA KOLISTAJA

Voiko kristitty 
kääntää selkänsä, jos 
joku pyytää suojelua? 
Ovathan avunpyyntö 
ja hätä olemassa, 
vaikka me sulkisimme 
niiltä korvat.

Seppo Rissanen

Leipuri pyöräytti piispalle kunnon leivän
Samuel Salmi kuuli, että Haukiputaalla eletään yhä murrosta liittymisessä isoon yhtymään  

Ihmiset eivät jää asutuksiin lo-
puttomiksi ajoiksi, Rissanen en-
nustaa.

Tuskalle ei voi
kääntää selkää
Kansalaisten rajat kiinni -puheita 
Rissanen oudoksuu.

– Miten me voisimme estää 
ihmisiä huutamasta apua? Voi-
ko kristitty kääntää selkänsä, 
jos joku pyytää suojelua? Ovat-
han avunpyyntö ja hätä olemas-
sa, vaikka me sulkisimme niiltä 
korvat.

– Sitäkö me toivomme, että ih-
miset eivät pyytäisi meiltä apua? 
Ei ihmisiä voi jättää huutamaan 
suljetun rajan taakse, heidän 
avuntarpeensa pitää selvittää.

Rissasen oma rukous kuu-
luu tänä päivänä: Herra armah-
da meitä.

– Ihmiset kärsivät nyt sil-
miemme alla. Kymmenen vuo-
den päästä katsomme tätä aikaa 
taaksepäin. Hirvittääkö meitä sil-
loin?

– Jokaisen ihmisen elämä on 
hauras. Me kaikki joudumme 
turvautumaan joskus toisiimme 
apua pyytäen.

Yksinkertaisia ratkaisuja ei ole

Oulun seurakuntien kansainvälisen työn pastori Àrpàd Ko-
vàcs vierastaa Lähetysseuran Seppo Rissasen tavoin rajat 
kiinni -vaatimuksia. 

Jos rajan ylitys edellyttää asianmukaisia dokumentte-
ja, Kovàcsin mukaan siitä kärsisivät eniten juuri ne, joiden suojan 
tarvetta presidentti Sauli Niinistö tähdensi helmikuun alussa val-
tiopäivän avajaispuheenvuorossa.

– Kun ihminen lähtee pakoon Syyrian sekasorron keskeltä, hän 
lähtee liikkeelle hengen hädässä. Mikään ei takaa sitä, että tarvit-
tavat paperit ja passit ovat silloin mukana.

Myös turvallisten ja turvattomien maiden tarkassa luokittelus-
sa Kovàcs näkee ongelmia.

– Jos tällainen listaus on jonkinlainen kiveen hakattu periaate, 
kun ratkaistaan turvapaikanhakijan mahdollisuuksia saada oles-
kelulupaa, käykö niin, että osa tulijoista heittää passinsa vähän en-
nen rajaa ojaan saadakseen asianmukaisen turvapaikkakohtelun?

Kovàcsin mukaan rajojen kiinni laittaminen tarkoittaisi vain si-
tä, että pakolais- ja siirtolaistulva siirtyisi jonnekin toisaalle.

– Tuloa ei voi lopulta estää tällä keinoin.

Kehitysyhteistyön tulos
ei näy hetkessä
Rissanen palaa kehitysyhteistyön 
tarpeellisuuteen. Hän puhuu Na-
mibiasta, jossa Lähetysseura on 
tehnyt työtä yli sata vuotta.

Lähetystyöntekijät aloittivat 
muun muassa terveydenhoito-
työn ja koulujen perustamisen 
maan pohjoisosassa Ambomaal-
la. 

Kirkko on osallistunut vuosi-
kymmenien aikana moniin kehi-
tysyhteistyöhankkeisiin Namibi-
assa.

– Nyt maa on demokraattinen 
tasavalta eikä sieltä tarvitse läh-
teä turvapaikanhakijaksi. Kaiken 
taustalla on pitkä vaikuttamistyö 
yhteistyössä paikallisten kanssa.

– Kehitysyhteistyön tuloksia 
voidaan joutua odottamaan pit-
kään, mutta ne ovat kestäviä.  Ny-
kypäivänä sykli on lyhyt: tuloksia 
pitäisi tulla nopeasti.

RIITTA HIRVONEN

Seppo Rissanen

Su o m e n l ä h e t y s s e u ra  /  A r i  V i t i ka in e n H e id i  M a k ko n e n

löt kertoivat piispalle oman ko-
kemuksensa: Putaalla eletään yhä 
murroskautta, vaikka itsenäisen 
seurakunnan liittymisestä Ou-
lun seurakuntayhtymään on jo 
yli kolme vuotta.

Haukiputaalla yritetään so-
peutua osaksi isoa yhtymää pitä-
en silti kiinni oman alueen iden-
titeetistä. Lähitoiminnan on ol-
tava edelleen paikkakuntalaisten 
näköistä.

Vaikka seurakuntaliitos on tuo-
nut talouden ja hallinnon hoitoon 
uudenlaista osaamista, harmin ai-
heena on se, että yhtymän säästö-
tarpeet kohdistuvat tällä hetkel-
lä myös aiemmin vakaavaraiseen 
Haukiputaan seurakuntaan.

RIITTA HIRVONEN

Àrpàd Kovàcs

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Piispantarkastukseen kirkossa sunnuntaina osallistuivat vs. seurakuntapastori Soile 
Tuusa, lääninrovasti Juhani Lavanko ja pappisasessori Kari Tiirola. Piispa Salmi antoi 
kiitosta seurakunnalle muun muassa musiikkityöstä.
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Monet ihmiset surevat 
sitä, että eivät ole riit-
tävän myötätuntoisia 
eivätkä osaa lohdut-

taa muita. 
Tällaisille ihmisille on kerrot-

tavana hyviä uutisia: myötätun-
toa ja lohduttamisen taitoa voi ke-
hittää. Näin sanoo traumapsyko-
terapeutti Petteri Mankila.

Traumaterapiakeskuksessa 
Oulussa työskentelevän Manki-
lan mukaan myötätunto lähtee 
siitä, millainen suhde ihmisellä 
on itseensä. 

Tärkeää on kyetä olemaan 
myötätuntoinen itseään kohtaan. 

Se tarkoittaa omien motiivi-
en ja oman historiansa ymmär-
tämistä ja myös sitä, että on sinut 
kaiken tämän kanssa. Sen jälkeen 
on helpompi tuntea myötätuntoa 
muita kohtaan. 

Koskaan ei ole onneksi liian 
myöhäistä kehittää myötätunnon 
taitoa itsessään.

Lohduttamistakin oppii, kun 
ensin oppii lohduttamaan itse-
ään. Jos kokee esimerkiksi surua 
tai yksinäisyyttä, voi puhua itsel-
leen lämpimästi sekä kuunnella ja 
rauhoitella itseään.

– Niinkin pieni asia kuin esi-
merkiksi oman käsivarren silittä-
minen voi lohduttaa.

Itselleen voi antaa myös lu-
van itkeä. Jos itsensä lohduttami-
sen taidossa pääsee eteenpäin, on 
paljon helpompi lohduttaa myös 
muita.

 
Myötätunto ei ole 
synnynnäistä
Myötätunto ei ole Mankilan mu-
kaan synnynnäistä, vaan se opi-
taan hyvin varhain vuorovaiku-
tussuhteessa vanhempien kanssa.

– Pieni lapsi tarvitsee apua op-
piakseen myötätuntoiseksi. Lap-
si saattaa esimerkiksi ottaa lem-
mikkieläimestä rajusti kiinni ja 
ravistella sitä niin, että eläimeen 
sattuu. Lemmikki saattaa muris-
ta ja näyttää hampaitaan, Manki-
la kertoo esimerkin. 

Tällaisessa tilanteessa van-
hemman täytyy opastaa lasta. Äi-
ti tai isä voi esimerkiksi koskettaa 
eläintä ja sanoa, että ravistelemi-
nen sattuu kipeästi. Tällä taval-
la lapsi kasvaa ja kehittyy myötä-
tunnossa.

 
Taito kehittyy
kuuntelemalla
Esimerkiksi psykoterapiassa voi 
harjoitella taitoja, jotka autta-
vat myötätunnon kehittymises-
sä. Myötätunnon kehittyminen 
onkin kasvamisen prosessi, kehi-
tyskulku. 

Ajan kanssa voi pienten har-
joitteiden kautta oppia parem-
maksi ja paremmaksi.

– Harrastamaani kalastusta 
voi oppia toistamalla asioita lu-
kemattomia kertoja. Kun tulee 
toistoa, kehittyy rutiineja, joiden 

kautta hermostoon juurtuu tiet-
tyjä taitoja. 

– Myötätunnon taito kehittyy, 
kun on ihmisten kanssa tekemi-
sissä ja kuuntelee heidän surulli-
sia tarinoitaan.

– Jos on sinut oman surunsa 
kanssa, oppii myötäelämään ih-
misten surua yhä paremmin, mi-
käli toistoa on tarpeeksi. Jos vält-
telee ihmissuhteita, joissa kuulee 
surullisia tarinoita, ei voi juuri-
kaan oppia tulemaan surun kans-
sa toimeen.

Mankilan mukaan itseään täy-
tyy siis altistaa surun tunteille. 
Jos yrittää elää niin, että ei tar-
vitse koskaan itkeä, tilanne säilyy 
muuttumattomana. 

 
Myötätunto voi olla 
ruosteessa
Myötätunnon voi kadottaa, jos 
esimerkiksi joutuu pitkäksi ajak-
si laiminlyönnin tai väkivallan 
kohteeksi. 

Tällöin ihminen voi kadottaa 
uskon siihen, että joku voisi halu-
ta hänelle hyvää tai pitää hänestä.

Myötätunnon voi Mankilan 

mukaan saada kuitenkin takai-
sin, jos kaltoinkohtelu ja väkival-
ta loppuvat. 

– Se vie kuitenkin aikaa, hän 
lisää.

Myötätuntoinen ihminen voi 
Mankilan mukaan joutua kyn-
nysmatoksi, jonka yli kävellään 
mennen tullen. Myötätuntoisella 
on suuri motivaatio auttaa, mutta 
itseään kohtaan hän ei välttämät-
tä osaa tuntea myötätuntoa. 

– Silloin, kun myötätuntoisella 
ihmisellä on voimakas halu aut-
taa muita, on itsestään huolehti-
minen tärkeää. Jos omat voima-
varat vähenevät liikaa, uupumi-
nen on mahdollista. 

Auttajan on tärkeää huolehtia 
muun muassa riittävästä levosta 
ja ravinnosta. Näin auttamiseen 
on riittävästi voimavaroja.

PEKKA HELIN 

Myötätuntoa on määritelty muun muassa näin: se on tunnustautumista ihmiseksi kaltaistensa joukossa.

Jos välttelee 
ihmissuhteita, 
joissa kuulee 
surullisia 
tarinoita, ei voi 
juurikaan oppia 
tulemaan surun 
kanssa toimeen.

Petteri Mankila

Tiin
a K

ivirasi

Kykyä tuntea 
myötätuntoa voi 
treenata
Myötätuntoa on 
osoitettava myös itselle,  
traumapsykoterapeutti 
Petteri Mankila sanoo 

Rauhan Tervehdyksen uudessa Kasvun 
paikka -juttusarjassa pohditaan 

tärkeitä elämäntaitoja ja kysytään, 
voiko esimerkiksi myötätuntoa ja 

kärsivällisyyttä oppia.
Sarja ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Kasvun
PA IK K A



7Rauhan Tervehdys  |  Nro 6  |  18.–25.2.2016

Oulun hiippakunnasta va-
littiin eniten uusia maal-
likko- ja pappisedustajia 
kirkolliskokoukseen vii-

me viikon tiistaina käydyissä kir-
kolliskokousvaaleissa. 

Uusia edustajia Oulun hiippa-
kunnassa on 67 prosenttia, kun 
koko maassa keskimäärin 46 pro-
senttia valituista oli sellaisia, jot-
ka eivät olleet mukana edellisessä 
kokoonpanossa. 

Maallikkoedustajien vaalissa 
hiippakunnassa äänesti 89,8 pro-
senttia äänioikeutetuista seura-
kuntien luottamushenkilöistä. 

Papeista äänensä antoi 65,2 
prosenttia. Alhainen lukema se-
littyy sillä, että äänioikeutettu-
ja olivat nyt myös ne papit, jotka 
ovat jo eläkkeellä tai jonkun toi-
sen työnantajan palveluksessa. 

Nuorin edustajista 
on 24-vuotias
Oulun hiippakunnasta valittiin 
kirkolliskokouksen nuorin edus-
taja, kun 24-vuotias veteliläinen 
Marianna Parpala keräsi eniten 
ääniä Keskustan ja sitoutumat-
toman seurakuntaväen listal-
la. Parpala on jatkossa ainoa alle 
30-vuotias edustaja koko kirkol-
liskokouksessa. Edustajien keski-
ikä on 56 vuotta. 

Edustajien suurta vaihtuvuut-
ta Oulun hiippakunnassa selit-
tää osaltaan se, että kahdeksas-
ta edelliselle nelivuotiskaudel-
le valitusta maallikkoedustajas-
ta ehdokkaiksi asettui vain nel-
jä. Kaksi heistä, Lapin keskusta-
laisten listan Janne Kaisanlahti 
ja vanhoillislestadiolaisten ehdo-
kas Antti Savela, valittiin toisel-
le kaudelle. 

Listojen voimasuhteissa tapah-
tui pientä muutosta, sillä keskus-

kokouksessa jatkavat Tuiran seu-
rakuntapastori Helena Paalanne 
ja Raudaskylän Kristillisen Opis-
ton rehtori Jukka Hautala. 

Suomen evankelisluterilaises-
sa kirkossa ylintä valtaa käyttä-
vän kirkolliskokouksen uusi ne-
livuotinen istuntokausi alkaa 1. 
toukokuuta. 

Oulun hiippakunnan papit ää-
nestivät myös viime viikolla uu-
deksi pappisasessoriksi Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherran Satu 
Saarisen. Ensimmäisenä naisena 
pappisasessoriksi hiippakunnassa 
valittu Saarinen aloittaa tehtäväs-
sään maaliskuun alussa. 

ELSI SALOVAARA

Samaan aikaan kirkolliskokous-
vaalin kanssa käytiin myös hiippa-
kuntavaltuuston vaali. Kaikki va-
litut löytyvät osoitteesta www.ou-
lunhiippakunta.evl.fi. 

ta-vetoisia listoja oli kaksi, ja ne 
saivat edustajia yhteensä viisi ai-
emman kolmen sijaan. Liberaa-
lin Tulkaa kaikki -liikkeen nimis-
sä tällä kertaa kampanjoinut Elä-
vä seurakunta – Lähellä ihmistä 
-lista säilytti yhden paikkansa. 

Papiston voimasuhteet 
säilyivät ennallaan
Edelliskauden pappisedustajista 
kaikki neljä hakivat jatkopestiä, 
ja se heltisi Kiimingin kirkkoher-
ralle Pauli Niemelälle ja Evanke-
liumiyhdistyksen piiripastorille 
Pasi Palmulle. Ehdokaslistojen 
voimasuhteet pysyivät kuitenkin 
ennallaan, sillä Mahdollisuuksien 
kirkko säilytti kaksi pappisedus-
tajan paikkaansa. 

Neljä vuotta sitten valtakun-
nallisesti eniten ääniä keränneen 
oppilaitospastori Katariina Pit-
käsen ja Alavieskan kirkkoher-
ran Eija Nivalan työtä kirkollis-

Suurin vaihtuvuus 
Oulun hiippakunnassa
Pohjoisen kirkolliskokousedustajista 
uusia on 67 prosenttia 

• 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

Myötätuntoa on määritelty muun muassa näin: se on tunnustautumista ihmiseksi kaltaistensa joukossa.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kevään viikoilla vielä tilaa!
Pääsiäiseen! Kevään ryhmissä tilaa, myös matkan varrelta mukaan! Tiedustele!

Raattama
puh. 0400 380093
www.vuontispirtti.fi 

Tule hiljaisenviikon
matkalle Oulusta

19.-23.3.2016 hinnat 
alkaen 320 € / hlö.

Ilm. ja tied. Kalevi Jurvelin
0400 341951

Lisätietoja:

Seniorilounas 6,70 €
Tarjoamme maukasta kotiruokaa 

kaikille avoimissa lounasravintolois-
samme Caritas-Kodissa Taka-Lyö-
tyssä, Caritas Matriitissa Tuirassa 
sekä Caritas Kempeleessä. Seniori-
lounas 6,70 € (yli 65-v ja eläkeläiset), 

muut ruokailijat hintaan 8,20 €. 

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

MUUTOT JA ASUNTOJEN
TYHJENNYKSET

P. 0400 801 406
kuljetuskeranen@luukku.com

Konsertti Seppo Härkösen muistoksi

Kiitos Ystävistä!
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Sunnuntaina 28.2.2016 klo 15.00
Kamarikuoro Aiolos johtaa Satu Korpi
Kempeleen Nuorisokuoron entiset laulajat johtaa Elina Könönen
Oulun NMKY:n Mieslaulajat johtaa Ahti Sepp

Ohjelma 10 € Yhteisvastuukeräykselle, kahvitarjoilu

 

MAALLIKOT
Pohjantähden alla – Keskusta ja 
sitoutumattomat -ehdokaslista
Janne Kaisanlahti, Kemijärvi

Kristillisten arvojen puolesta 
-ehdokaslista
Antti Savela, Ii

Matti Taskila, Kannus (u)

Kirkko keskellä arkea – 
Keskusta ja sitoutumaton 
seurakuntaväki -ehdokaslista
Marianna Parpala, Veteli (u)

Jukka Harvala, Alavieska (u)

Sirkka-Liisa Myllylä, Oulu (u)

Mikko A. Himanka, Ylivieska (u)

Tulkaa kaikki/ Elävä seurakunta – 

lähellä ihmistä -ehdokaslista
Tuula Okkonen, Oulu (u)

Saamelaiskäräjien edustaja 

valitaan myöhemmin. 

PAPIT
Kansankirkon rakentajat 
-ehdokaslista
Pauli Niemelä, Kiiminki 

Tunnustuksellinen 
-ehdokaslista
Pasi Palmu, Kälviä

Mahdollisuuksien kirkko 
-ehdokaslista
Helena Paalanne, Oulu (u)

Jukka Hautala, Ylivieska (u)

Oulun hiippakunnan edustajat 
kirkolliskokouksessa 2016–2020

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io 

Iiläinen Antti Savela (edessä oikealla) jatkaa kirkolliskokouksessa maallikkoedustajana.
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Yhdistykset

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

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vieraillaan Tuo-
mo Mannermaan elämäntyö-
tä kunnioittavassa muistosym-
posiumissa, jossa on esillä refor-
maattori Martti Lutherin teolo-
giasta nousevia teemoja. Uusinta 
ke 24.2. klo 15.15.

 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää kertoo rukouksesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempe-
leen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 21.2. klo 10 jumalanpalvelus 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 21.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää kertoo ruko-
uksesta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-

Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 21.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Katariinan kirkosta. Vir-
ret: 277:1-3, 361b:1-2, 4; 440
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kello 
15.10 ja uusintana maanantaisin 
kello 11.05.
Su 21.2. klo 10 Nojatuolikirkos-
sa paastonajan toisena sunnun-
taina puhutaan rukouksesta ja 
uskosta. Artistivieraana on Ju-
ha Tapio.

Muut seurakunnat Sanginsuussa 
kaikki rukoilevat yhdessä

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 21.2. klo 16 Huoltoasemalla 
”VASTOINKÄYMISTEN SIUNAUS!”
Juonto Keijo Kaikkonen
Haastateltava Leena Siljander ja 
Mikko Kiiveri.
Opetuspuhe Pekka Siljander.
Musiikki Teemun houseband.
Ma 22.2. klo 14 Raamattupiiri,  
klo 16 Teehuone
Ti 23.2 9.00-12.00 Aamupäivän 
paasto ja rukous 
TERVETULOA! 

Oulun seudun Uusheräys ry

To 18.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Mika Martinmäki, God’s Bell. 
Pe 19.2. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 Helmi (nuortenilta).  
Su 21.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Anne Ainesmaa,  
Risto Wotschke, Puolinuotti. Ti 23.2. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. 
Ke 24.2. klo 18 Varkki-ilta. Tervetuloa!

Herättäjän päivä: su 21.2 klo 10.00 messu Kemin kirkossa, seurat ja 
vuosikokous seurakuntakeskuksessa
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: pe 19.2 klo 18.00 Keijo Piiraisella, 
Jukolantie 26 as 2, Pudasjärvi, su 21.2 klo 11.30 seurat ja vuosikokous 
Vihannin seurakuntatalolla, su 21.2 klo 14.00 Rovaniemen seurakunta-
kodin alasalissa, su 21.2 klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, 
Oulu, ti 23.2 klo 18.00 Maarit ja Antti Paavolalla, Seppäläntie 12, Tupos, 
Liminka, ti 23.2 klo 18.00 Marja-Leena Savolaisella, Vainiontie 5, Muhos, 
to 25.2 klo 18.00 seurat ja vuosikokous Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 25.2 klo 18.00 Tolvasilla, Nuoli-
haukantie 3 B 23
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 21.2. klo 11.00 
JuMAlANPAlVEluS, 

kAiSu JA RAiMo HolAPPA
kE 24.2. klo 19.00 

SANAN JA RukoukSEN ilTA
Su 28.2. klo 11.00 

YHDiSTYkSEN VuoSikokouS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 20.2. klo 18 Valo-ilta. Su 21.2. klo 11  
Jumalanpalvelus, kaste, Hannu Orava, Janne 
Nykänen, Duo Mainio. Lastenkokoukset ja sei-
mi. Su 21.2. klo 17 International Service.  
Ma 22.2. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. 
Ke 24.2. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiai-

nen, Aila Pyörälä, Mertzi Lindgren. To 25.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous  
ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 20.2. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 22.2. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 23.2. klo 18 
Majakka-ilta.  TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri. 
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, 
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoina: to 18.2. klo 18.00 
Yaroslav Malko, Global Christian 
Support järjestöstä Ukrainasta ja 
Andrei Sergeinko, Päihdekodin 
työntekijä Ukrainasta.
Ti 23.2. ja ke 24.2. klo 19. Heimo ja 
Sirkku Tiihonen.
Olet sydämellisesti tervetullut!

Kohtaamispaikka keväällä parittomien viikkojen torstai klo 18 Rukous-
huoneella koulukatu 41. Opetus, laulua, lasten ohjelma, Iltapala.

Tervetuloa!!! Järj. P-Pohjanm. Kansanlähetys

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  

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

To 18.2. klo 19 Nuortenilta.
Su 21.2. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 28.2. klo 18 Vuosikokous.

Sanginsuun seurakuntako-
dissa Oulun Madekoskella 
pidetään uudenlainen kris-
tillinen rukoushetki keski-

viikkoisin kello 18. 
Tilaisuudet kestävät noin 20 

minuuttia, ja ne voivat olla vii-
koittain sisällöltään erilaisia. 

Rukoushetki voi olla perintei-
nen iltavesper, jolloin se sisältää 
rukousta, virsiä, Raamatun lu-
kua ja hiljaista mietiskelyä. Toi-
sella kerralla pääasia on hiljaises-
sa yhdessäolossa tai musiikissa.

Rukoushetki toimitetaan suo-
men kielellä, mutta Oulun seura-
kuntien kansainvälisen työn pas-
tori Àrpàd Kovàcs kertoo, että 
rukoushetkessä käytetään myös 
esimerkiksi englantia tai arabiaa.

– Joskus rukoushetkessä kuu-
lee myös latinaa, jos se on jostakin 
syystä perusteltua, Kovàcs toteaa.

Rukoushetken toimittajaa ei 
ilmoiteta etukäteen. Ratkaisulla 
korostetaan sitä, että vetäjä ei ole 
tilaisuuden keskiössä.

Kovàcsin mukaan Ouluun on 
kaivattu rukoushetkeä, johon hil-
jentymistä kaipaava voi osallistua 
riippumatta omasta uskonnolli-
sesta taustayhteisöstään.

Rukoushetken vetäjä on jokai-
sella kerralla kristitty, mutta ti-
laisuuteen ovat myös muslimit 
tervetulleita.

– Kutsumme on avoin kaikil-
le. Jumalan edessä kaikki ihmi-
set ovat tasavertaisia.  Jos osal-
listuminen rukouksiin tai lau-
luun tuntuu hankalalta, rukous-
hetkessä saa olla vain hiljaa, Ko-
vàcs lisää.

Vallinkorvasta on totuttu
käymään Sanginsuussa
Oulujoen kirkkoherra Satu Saa-
rinen kertoo, että Sanginsuun 
seurakuntakotia lähellä olevasta 
Vallinkorvan hätämajoitusyksi-

köstä on totuttu tulemaan seura-
kunnan tilaan.  Esimerkiksi jou-
lulaulutilaisuudessa oli kymme-
nittäin väkeä majoitusyksiköstä. 

Saarisen mukaan suntio on ta-
vannut seurakuntakodin ovella 
väkeä, joka haluaisi tulla rukoi-
lemaan ja sytyttämään kynttilän 
läheistensä puolesta. 

– On tärkeää vastata tällaiseen 
pyyntöön.

Saarinen toteaa, että Vallin-
korvassa asuvat ihmiset haluavat 
– uskonnosta riippumatta – ru-
koilla ja kokea ystävyyttä suoma-
laisten kanssa. 

– Turvapaikanhakijoiden kes-
kuudessa on myös kristittyjä, ja 
heitä, jotka ovat tutustuneet kris-
tinuskoon kotimaassaan tai mat-
kan varrella. 

– Toivon, että jokainen, niin 
turvapaikkaa etsivä kuin jo oman 
kodin turvassa asuva, voisi kokea 
näissä rukoushetkissä rauhaa, le-
poa ja yhteyttä toisiin ihmisiin 
ja Jumalaan. Tarjoillemme myös 
teetä, sillä seurustelun sakra-
mentti on tärkeää.

RIITTA HIRVONEN

Kutsumme on 
avoin kaikille. 
Jumalan 
edessä kaikki 
ihmiset ovat 
tasavertaisia.

Àrpàd Kovàcs
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Rukousta on myös 
raivoaminen Jumalalle 
Usein hartauksissa kerrotaan ihmeellisistä rukousvastauksista. Uskovan rukous on voi-
mallinen ja saa ihmeitä aikaan, sanotaan.

Minun uskoni ei ole sellainen, se horjuu joka käänteessä. Jos vastausta rukouksiin ei 
kuulu, alan helposti epäillä Jumalan rakkautta minua kohtaan, jopa hänen olemassaolo-
aankin. 

Loukkaannun, kun Jumala näyttää viis veisaavan minun ongelmistani. Rukoukseni 
muuttuvat katkeriksi kysymyksiksi: miksi et auta minua? 

Vaikeinta onkin luottaa Jumalaan silloin, kun apu viipyy. 
Miten voi pitää kiinni toivosta, jos vastauksena rukouksiin saa vain lisää kylmää vettä 

niskaan? Millainen on se usko, jonka avulla kanaanilainen nainen saa lopulta avun? Se, 
josta Jeesus sanoo: ”Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.”

Evankeliumi ei kerro, mitä kaikkea nainen huusi seuratessaan Jeesusta. Se ei kerro, epäi-
likö nainen mielessään, tekikö hänen mieli luovuttaa. 

Ehkä hän loukkaantuikin Jeesuksen kovista puheista, mutta hätänsä keskellä hänellä ei 
ollut varaa ylpeyteen. Nainen ei ollut juutalainen vaan pakana, ja todennäköisesti hän tiesi 
Jeesuksen vain kuulopuheiden perusteella. 

Jeesus oli kuitenkin saanut hänessä aikaan jotain ihmeellistä, nimittäin toivon. Ja sii-
hen toivoon nainen tarttui.

Riittäisikö siis, että vain sitkeästi roikkuu Jeesuksen seurassa tai että hapuilee häntä 
kohti. Että rukoilee tai vain huokaa Jumalan puoleen yhä uudestaan, vaikka vastausta ei 
kuuluisi. 

Rukousta on kai sekin, että raivoaa Jumalalle tai marisee ja valittaa. Kyllä Jumala sen 
kestää, ja vastaakin ajallaan. 

Vastaa silloinkin, kun suuren uskon sijasta rukoukseni on enemmän erään toisen Raa-
matussa esiintyvän vanhemman kaltainen: ”Minä uskon, auta minua epäuskossani.”

KIRSI JUNNONAHO
nuorisotyönohjaaja, Limingan seurakunta

Sunnuntai 21.2.2016
Psalmi: Ps. 25:1-10
1. lukukappale: 2. Aik. 20:1-9
2. lukukappale: 1. Tess. 4:1-8
Evankeliumi: Matt. 15:21-28

Ps. 25: 1-10 
Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan.
  Enhän luota turhaan, ethän anna 
vihollisilleni sitä riemua,
  että he voittavat minut!
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille 
apuasi.
Vain luopiot joutuvat häpeään.
  Herra, osoita minulle tiesi,
  opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina.
  Herra, sinä olet laupias, muista minua,
  osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä,
älä pahoja tekojani!
  Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä,
  älä unohda minua!
Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo tien syntisille.
  Hän hankkii sorretuille oikeuden,
  hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille,
jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.

Matt. 15: 21-28
Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. 
Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen 
seudun asukas, tuli ja huusi: ”Herra, Daavidin 
Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa 
kauheasti tytärtäni.” Mutta hän ei vastannut 
naiselle mitään.
    Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 
pyysivät: ”Tee hänelle jotakin. Hän kulkee 
perässämme ja huutaa.” Mutta Jeesus 
vastasi: ”Ei minua ole lähetetty muita kuin 
Israelin kansan kadonneita lampaita varten.” 
Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi 
maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: ”Herra, 
auta minua!” Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei 
ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se 
koiranpenikoille.” ”Ei olekaan, Herra”, vastasi 
nainen, ”mutta saavathan koiratkin syödä 
isäntänsä pöydältä putoilevia palasia.” Silloin 
Jeesus sanoi hänelle: ”Suuri on sinun uskosi, 
nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.” Siitä 
hetkestä tytär oli terve.

Sanan aika
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Kukkahattutätien 
ja kravattiherrojen teehetki

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.2.2016

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

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  , p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. , p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Terttu Laaksonen, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Ravintolapäivänä 
sunnuntaina 21. 
helmikuuta kello 
14–16 Oulussa Van-

hassa pappilassa (Asemaka-
tu 6) on tarjolla teetä, eng-
lantilaisia herkkuja ja sym-
patiaa.  Mukaan kutsutaan 
kaikkia englantilaisen teen 
ystäviä.  Teetarjotin mak-
saa 6 euroa, ja tuotto me-
nee lyhentämättömänä Yh-
teisvastuukeräykseen. 

 Teen lisäksi tarjottimil-
la on muun muassa skons-
seja hillolla ja kermalla, 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Joel Ilmari 
Kaskela, Matti Hannu Ilmari 
Lisko, Lily Salminen.
Haukipudas: Ilari Sulo Sam-
meli Karvonen, Iivo Lauri Ma-
tias Immonen, Siiri Liisa Kes-
kitalo, Kasimir Benjamin Kal-
lioranta, Roope Oskari Kipi-
nä.
Karjasilta: Milla Josefiina 
Anttila, Roosa Eveliina Sa-
ri Colby, Ohto Lionel Huhta-
la, Taimi Vanamo Impiö, Noel 
Hugo Valtteri Kantola, Eeli 
Oliver Karjalainen, Hilla Su-
sanne Karvonen, Onni Mati-
as Remes.
Kiiminki: Aura Selja Maria 
Kurth.
Oulujoki: Onni Artturi Häy-
rynen, Julius Hugo Herman-
ni Lamberg, Miko Kasper 

Lehtola, Inka Martta Maria 
Muhonen, Niko Asko Juhani 
Muhonen, Viivi Iida Karoliina 
Närhi, Elena Katariina Paju, 
Eino Atle Oliver Ristiniemi.
Oulunsalo: Aarni Aukusti 
Kristian Järvi, Eben Johannes 
Kuha, Isla Natalia Leinonen.
Tuira: Helinä Aino Eveliina Ii-
vonen, Iida Greta Maria Kor-
keamäki, Miska Tiitus Ante-
ro Lehto, Anton Matti Sylves-
ter Salmela, Nooa Olavi Savo-
lainen, Lotta Kristiina Tervo-
nen, Minea Aleksandra Torn-
berg.

Vihityt
Tuomiokirkko: Lauri Johan-
nes Riihiaho ja Susanna Jose-
fina Slunga.
Haukipudas: Janne Tapani 
Laitinen ja Jutta Sofia Hert-

pieniä kerrosvoileipiä, in-
kiväärikeksejä ja leivok-
sia.  Luvassa on myös mu-
siikillisia makupaloja, sillä 
kello 14.20 ja 15 Vanhassa 
pappilassa esiintyy nuoria 
käyrätorven soittajia Ou-
lun ev.lut. seurakuntien ja 
konservatorion puhallinor-
kesterista.

Tarjoiluapuna ahkeroi-
vat oululaiset partiolaiset.  
Tänä vuonna Yhteisvastuu-
keräyksen kotimaahan jää-
vällä tuotolla pyritään eh-
käisemään nuorten syrjäy-

Entisten rippikoululaisten seurat  
sunnuntaina 28.2. klo 16 Keskustan srk-talossa. 
Rippikoulumuistoja eri vuosikymmeniltä. Puhujina 
Ulla Säilä, Pentti ”Pennu” Kortesluoma, Jukka 
”Käkkärä” Kärkkäinen, Johanna Kesti ja musiikissa 
Simo Ollikainen.  

teli, Juha Tapio Tilanto ja 
Jenny Sylvia Alatalo.
Karjasilta:  Samuli Johannes 
Karsikas ja Emilia Kristiina 
Eskola, Hannu Antero Arola 
ja Liisa Marjut Helena Lem-
pinen, Tuomas Veikko Olavi 
Leiviskä ja Emma Reetta Mir-
jami Jämsä.
Kiiminki: Jussi Matti Aleksi 
Särkkä ja Heidi Maria Oijus-
luoma.
Tuira: Juha Petteri Myllyaho 
ja Milla Isabella Hotti.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jouko Juhani 
Hietalahti 68, Hilkka Hosio 
85, Antti Aulis Kinnunen 81, 
Uuno Lanteri Kovaniemi 92, 
Aili Margareeta Lehtosaari 
83, Taimi Anjatta Nissilä 87, 
Aino Ireene Pitkänen 78.

Karjasilta: Pentti Henrik Ai-
rio 96, Pauli Johannes Eteläi-
nen 64, Pirjo Liina Hakanpää 
64, Jari Anssi Antero Pernu 
53, Eeva Anneli Tapio 81.
Kiiminki: Taimi Helena Tuo-
vinen 89, Eliina Vähäkuopus 
76, Eira Tuulikki Kakko 67.
Oulujoki: Seppo Sakari Kor-
honen 82, Valdemar Ranto-
nen 94.
Oulunsalo: Laura Helena 
Päätalo  90.
Tuira: Anna Liisa Ahola 82, 
Auno Kosti Angervo Hannu-
la 84, Lempi Matilda Kangas 
84, Meeri Ella Emilia Kuha-
lampi 90, Laura Seliina Kuk-
kola 99, Aaro Albert Kukko-
nen 95, Kalevi Antero Lehto 
66, Eeva Annikki Myllylä 82, 
Taimi Helena Tuovinen 89.

tymistä partiotoiminnan 
kautta.

Tapahtuma on ajoitet-
tu niin, että se juhlistaa sa-
malla myös maailmanlaa-
juisen partioliikkeen pe-
rustajan Robert Baden-Po-
wellin ja hänen vaimonsa 
Olaven maanantaista syn-
tymäpäivää. Yhteisvastuu-
keräyksen tukeminen sopii 
tähän ajankohtaan hyvin, 
sillä tähän partiolaisten 
muistelemispäivän perin-
teeseen kuuluu hädänalais-
ten auttaminen.

Itsemurhan kautta läheisensä 
menettäneiden sururyhmä
ke 16.3. klo 17.30– 19.30 Oulun kriisikeskus, Tuirantie 1

Läheisen kuolema tuo mukanaan surua ja ikävää, mut-
ta myös kysymyksiä, monesti syyllisyyttäkin. Ryhmäs-
sä voit käydä läpi läheisen itsemurhan kautta tapah-
tuneen kuoleman herättämiä ajatuksia ja tunteita. Yh-
dessä etsimme selviytymistä tukevia tekijöitä. Keskus-
telut ovat luottamuksellisia.
Kokoonnumme 10 kertaa 25.5. mennessä. Ryhmä on 
ammatillisesti ohjattu ja suljettu vertaistukiryhmä.
Osallistuminen on maksutonta, ilmoittautuminen ja si-
toutuminen on välttämätöntä.
Ohjaajina toimivat sairaalapastori Juha Kyllönen, p. 040 
5797 807 ja kriisityöntekijä Maija Kylmäniemi.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset viim. 11.3. p. (08) 312 
0611 (ma–pe klo 9–15). Järjestävät yhteistyössä Oulun 
seurakuntayhtymä ja Oulun kriisikeskus

Konsertit 
Oulun tuomiokirkossaOulun tuomiokirkossa
KANTAATTI MESSUSSA
su 28.2. klo 10
D. Buxtehude: Nichts soll uns scheiden (BuxWV 77)
Projektikuoro, johtaa Paulus Kälkäjä

KIIRASTORSTAI-ILLAN KONSERTTI 
to 24.3. klo 21
D. Buxtehude: Membra Jesu Nostri (BuxWV 75)
Muhoksen kamarikuoro ja solistit, 
musiikinjohto Ossi Kajava

AARIA-ILTA 
pe 1.4. klo 19
Oamk:n musiikinopiskelijat esittävät aariota 
orkesterin säestyksellä, musiikinjohto Olli Heikkilä
 
PÄÄSIÄISVIRSIEN ILTA 
la 2.4. klo 20
Oulun tuomiokirkon kanttorit

KUOROKONSERTTI 
ke 27.4. klo 20
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro ja solistit, 
musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki
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Viikottaista toimintaa 
lapsille ja lapsiperheille

Keskustan perhekerho to klo 10, Keskustan srk-talo.
Tupa alakoululaisille ti ja to klo 12.30–16 Keskustan 
srk-talo, Monitoimisali.
Heinätorin perhepyhäkoulu su klo 13, Heinätorin srk-
talo. Lasten oma kirkko, johon ovat tervetulleita kaiken 
ikäiset ja kokoiset, ihan koko perhe. Alle 4-vuotiaat aina 
oman saattajan kanssa.
Perhekahvila Pirpana ma klo 10, Intiön srk-koti.
Puuha- ja askartelukerho 1.–4.-lk ma klo 17.30 Intiön 
srk-koti.
Jumppakerho 3.–6.-lk ma klo 18 Kansainvälinen koulu, 
Kasarmintie 4, liikuntasalissa.
Kokkikerho 4.–6.-lk ma klo 18 Heinätorin srk-talo.
Heinäpään perhekerho ti klo 10 Heinätorin srk-talo.
Kokkikerho 1.–3.-lk ti klo 17.30 Heinätorin srk-talo.
Liikuntakerho 1.–3.-lk ke klo 16 Myllytullin koulu, 
Kirkkokatu 1. 
Puuhakerho 1.–6.-lk ke klo 17.30 Keskustan srk-talo.

Jumalanpalvelukset 
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 18.2. klo 19, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Vei-
jo Koivula ja työryhmä. Kirk-
kokahvit.
Messu su 21.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Mari Flink ja avustaa teol.yo. 
Anni Rimpiläinen. Kant-
torina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina 
Péter Marosvá-
ri. Oulun Laulu, 
johtaa Kristian 
Heberg. Lähe-
tys www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 21.2. klo 
13, Heinätorin srk-
talo. Toimittaa teol.yo Anni 
Rimpiläinen ja avustaa Mari 
Flink. Kanttorina Péter Ma-
rosvári.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten kahavila lauantai-
sin klo 14, Keskustan srk-ta-
lon Monitoimisalissa. 

Pienoismallikerho sunnun-
taisin klo 15, Heinätorin srk-
talolla.
Nuorisotyön päivystys kes-
kiviikkoisin 15–17, Keskustan 
srk-talo. Mitä sinulle kuuluu? 
Tarjolla pieni välipala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamu-
kahavit torstaisin 

klo 9, Keskustan 
srk-talo, Moni-

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

”Niin kivet huutaisivat.”
Luuk. 19:40

Raamattu ja arkeologia 
-koulutuspäivä

torstaina 25.2. Oulussa, Keskustan srk-talossa

Ohjelma:
09.15 Aamukahvi
09.45 Aamuhartaus, rovasti , TL Jouko Lankinen
10.00 Päivän tavoite, hiippakuntasihteeri Matti Laurila
10.15 Arkeologian merkitys Raamatun   

ymmärtämisen kannalta, TT Eero Junkkaala 
  Keskustelua
11.45 Lounas 
12.30 Ajankohtaista Raamatun maan arkeologiasta  

ja nykypäivästä, TT Eero Junkkaala
  Keskustelua
14.00 Seminaarin päätös, 
  hiippakuntasihteeri Matti Laurila
14.15 Kahvit

Raamattukouluttaja, TT Eero Junkkaala on väitellyt 
Raamatun maan arkeologiasta ja toiminut opettajana 
oppilaitoksissa monissa eri maissa. 
Koulutus on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, 
vastuunkantajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Päivän hinta on 25€ (sis. kahvit ja lounaan). Ilmoit-
tautumiset 18.2. mennessä sakastin kautta tai 
kv. työn hiippakuntasihteeri Matti Laurilalle, 
matti.laurila@evl.fi. 

Järjestäjät: Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
ja Oulun hiippakunta

Tervetuloa! 

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

Usko ja rukous
lauantaina 20.2. klo 18–20 Kastellin kirkossa

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jossa 
on paljon rukousta ja koskettavaa musiikkia, 
vapaaehtoisten valmistama lämmin tunnelma. 
Saat olla oma itsesi, myös epäillä ja kysellä.

Helmikuun 
tuomasmessussa on 
aiheena Usko ja rukous. 
Messussa saarnaa 
Kotimaa-lehden 
päätoimittaja Mari 
Teinilä (kuvassa). 
Hän on syntynyt 
Namibiassa, jossa hänen 
vanhempansa työskentelivät lähetystyössä. 
12-vuotiaana Teinilä muutti Suomeen. Hän on 
toiminut usean kirkollisen lehden toimittajana ja 
kirjoittanut kirjoja, muun muassa muun muassa 
henkilökuvan kirjailija Anna-Maija Raittilasta.

Tuomasmessussa toimii liturgina Satu Kreivi-
Palosaari rukousjohtajana Pertti af Hällströn ja 
juontajana Jorma Laapotti. Saarnan aikana on 
pyhäkoulu ja vapaaehtoisten laittamat herkulliset 
kirkkokahvit.  Kolehti kerätään yhteisvastuulle. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kerhoja eläkeläisille
Intiön eläkeläisten kerho 

torstaisin klo 14, Intiön srk-koti.
Heinäpään eläkeläisten kerho 

torstaisin klo 10.30, Heinätorin srk-talo.

       Harrastuksia
Elokuvailta ke 24.2. klo 18–21, Keskustan srk-

talossa. Katsomme nuorten ja nuorten aikuisten 
valitseman elokuvan ja keskustelemme sen esiin 

nostamista näkökulmista. 

Lenkkiryhmä to 25.2. klo 18, Keskustan srk-talo.

Tea, tales and games – kohtaamispaikka 
uusille ja vanhoille oululaisille la 20.2. klo 18, 

Keskustan srk-talo, Monitoimisali.

Hartauselämää
Vanhan Pappilan lähetyspiiri torstaisin klo 13, Vanha pappila.
Torstain raamattupiiri torstaisin klo 13, Vanha pappila.
Raamattupiiri torstaisin klo 15, Intiön srk-koti.
Sana elää pe 19.2. klo 18, Vanha pappila. Raamattu- ja rukousilta. 
Aamupiiri la 20.2. klo 10, Vanha pappila.
Opettajien raamattupiiri joka toinen maanantai 22.2. klo 15, Vanha pappila.
Raamattupiiri ti 23.2. klo 19, Intiön srk-koti. Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 24.2. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 24.2. klo 18, Vanha pappila.
Ompeluseurat to 25.2. klo 19, Intiön srk-koti.
Hiljaisuuden rukoushetki torstaisin klo 18, Keskustan srk-talo, Lilja, 2. krs.

toimisali.
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 419 tai käymällä paikan 
päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu tiistaisin 
klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala tarjolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria keskiviikkoisin klo 
11–12, Heinätorin srk-talo. 
Ruokailu hinta 2 €.

Silmukka 
käsityöpiiri 

keskiviikkoisin 
klo 10 Oulun 
tuomiokirkon 

krypta.

Näe minut.
Lähi-itä kaukana ja keskellämme -koulutus
torstaina 3.3. klo 12.30–17.15 Tuiran kirkossa
 
Suomen Pipliaseuran Lähi-itä kaukana ja keskellämme 
-koulutus pyrkii lisäämään ymmärrystä erilaisuuden 
kohtaamiseen. Pakolaisuus, lähimmäisyys ja elämä kris-
tittynä ovat koulutuksen keskeisiä teemoja.
Koulutuksessa saat tietoa ja toiminnallisia ideoita ai-
kuis-, nuoriso- ja lapsityöhön. Kouluttajina toimivat 
Martti Asikainen ja Satu Toukkari Pipliaseurasta.
Saat koulutuksessa käytettävän materiaalin, Lähi-itä 
kaukana ja keskellämme -ohjaajan oppaan ja muistiti-
kun. Koulutus ja materiaali ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset viim. pe 26.2. Oulun tuomiorovas-
tikunnan lähetystyön koordinaattorille Ulla Mäkiselle 
ulla.makinen@evl.fi tai tekstiviestillä, p. 040 5065 511.

Ohjelma
12.30  Näe minut -alkuhartaus. Esittäytyminen, 
 materiaalien jako ja virittäytyminen Lähi-itään.
13.15 Menetimme kaiken. 
 Pakolaisena Lähi-idässä ja Suomessa.
- iltapäiväkahvi
15.00 Aavikon rakentajat. 
 Työtä ja elämää vieraassa maassa.
16.00 Raamattutyöskentely
17.00 Palaute ja päätös

Lämpimästi tervetuloa! Tuiran seurakunta, 
Suomen Pipliaseura ja Oulun Pipliaseura
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20 Jäälin kappelilla. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askartelua, 
muskaria, hiljentymistä ja il-
lan päätteeksi pientä iltapa-
laa. Tervetuloa! 

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 22.2. klo 
10–13 Jäälin kappelilla.
Diakoniapiiri ma 22.2. klo 
13–14.30 Jäälin kappelilla 

tä milläkin kerralla tehdään! 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 22.2. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, to 
25.2. klo 13 srk-keskuksessa 
ja to 25.2. klo 13 Kellon srk-
kodilla. Halutessasi voit il-
moittautua taksilistalle ker-
hokuljetuksia varten dia-
koniatoimistoon maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 7310 232. 
Taksikyyti maksaa 3 €/ suun-
ta.
Juttukahvila ke 24.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa kahvitte-
lemme, hiljennym-
me hartaudessa, 
ohjelmoimme 
kerhoa yhdes-
sä mm. laula-
en, jumpaten, 
runoillen ja ta-
rinoiden. Halu-
tessasi voit il-
moittautua tak-
silistalle kerhokulje-
tuksia varten diakoniatoimis-
toon maanantaisin klo 9–11 
p. 044 7310 232. Taksikyyti 
maksaa 3€ / suunta.
Gospel-bändin harjoitukset 

neuvotteluhuone.
Naisten kasvuryhmä ti 23.2. 
klo 13 Jäälin kappelilla. Lei-
votaan, essut mukaan!
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ke 24.2. klo 
13–15 Kirkkopirtin nuorten-
tila, Kirkonniementie 6. Kes-
kusteleva vertaistukiryhmä. 
Entiset ja uudet ryhmäläiset 
tervetuloa.

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.2.2016

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa JiiPee Nyyssö-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri to 3.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 18.2. 
klo 18 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla, Kankaalanväylä 7. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 22.2. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Lou-
nas 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 22.2. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Kivi-
tie 1 E (käynti pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11. 
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 21.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Ilta perheille to 18.2. klo 18–

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 21.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Martti Heinonen, diakonina 
Paula Hiltunen, kanttorina 
Eeva Holappa. Konfirmoita-
vana Päiväripari 1. 
Konfirmaatiomessu su 21.2. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Aittakumpu, diakoni-
na Katri Haapakorva, kantto-
rina Hannu Niemelä. Konfir-
moitavana Talviripari 1. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Martti Heino-
nen, kanttorina Eeva Holap-
pa. Kirkkokahvit. 
Yhteiskristillinen rukousil-
ta to 18.2. klo 18 Kellon srk-
kodissa. 
Rukouspiiri to 18.2. ja to 
25.2. klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 24.2. klo 18 
srk-keskuksessa.

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 25.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten ilta pe 19.2. ja pe 
26.2. klo 18–21 Wirkkulas-
sa. Rippikoululaiset saavat 
merkin oltuaan tunnin nuor-
ten illassa. Illoissa aina jotain 
ohjelmaa. Tule ja katso, mi-

keskiviikkoisin klo 18 Wirk-
kulassa. Tule soittamaan mu-
siikkia, jolla on tarkoitus! Li-
sätietoa: Katri Haapakorva, 
p. 045 6576 122. 

Lapset ja lapsiperheet
4-vuotissynttärit su 21.2. 
klo 13 Kellon srk-kodilla. Eri-
tyisesti kutsumme kaikki 
tammi-kesäkuussa 4 vuotta 
täyttävät tytöt ja pojat. Oh-
jelmassa on hartaus, laulu-
leikkejä, pieni näytelmä se-
kä kakkutarjoilu. Lisätietoja: 

p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi.

Perhekerhot 
torstaisin klo 
9.30–11 Kel-
lon srk-kodis-
sa sekä per-
jantaisin klo 

10–11.30 Wirk-
kulassa, Martin-

niemen srk-kodis-
sa ja Jokelan vanhalla 

koululla. Lisätietoja: p. 040 
5471 472 tai outi.palokan-
gas@evl.fi.
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 14-

16 Wirkkulassa järjestettävää 
koulun jälkeistä toimintaa ja 
tarkoitettu alakouluikäisil-
le tytöille ja pojille.  Tuvas-
sa voit viettää aikaa tehden 
läksyjä, leikkien, pelaten ja 
pientä välipalaa syöden. Tu-
paan ei tarvitse etukäteen il-
moittautua ja se on maksu-
tonta toimintaa. Lisätietoja: 
Elisa Manninen, p. 050 5133 
225. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskuksessa 
ma 22.2. klo 9.50 aamuharta-
us, klo 10 tarjolla puuroa, lei-
pää ja kahvia. Aamupala on 
maksuton, halutessaan voi 
antaa vapaaehtoisen mak-
sun. Syönnin jälkeen Aamu-
puuro-akatemiassa muistoja 
50-luvun Karjasillalta, Pertti 

Vuolteenaho. Kokoontumi-
nen päättyy viimeistään klo 
11.30. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita. 
Mielenterveyskahvila ti 
23.2. klo 13 srk-keskukses-
sa. Tuetaan toisiamme ja et-
sitään iloa elämään kahvi- ja 
teekupposen äärellä. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 24.2.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat ja vuosikokous su 
21.2. klo 16 ry:llä, Kello: om-
peluseurat pe 19.2. klo 18.30 
ry:llä, vuosikokous su 21.2. 
klo 15 ry:llä, Jokikylä: Om-
peluseurat pe 19.2. klo 18.30 
ry:llä, vuosikokous su 21.2. 
klo 17 ry:llä.

YV-lentopalloturnaus  
Kiimingin seurakunnassa järjestetään yhteisvastuun 

hyväksi perinteinen lentopalloturnaus la 2.4. 
alkaen klo 8.30 Laivakankaan koululla 

(os. Laivakankaantie 10). 

Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Koko turnaukseen otetaan mukaan 12 joukkuetta. 
Turnaukseen pääsevät nopeimmin ilmoittautuneet.

Turnauksen yhteydessä järjestetään 
kahvilatoimintaa sekä myydään arpoja. 

Osallistumismaksu 10 € / pelaaja. 
Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan 23.3. 

mennessä: erja.haho@evl.fi, tai p. 0400 775 164. 

Hengellisen 
musiikin 

toivekonsertti 
to 25.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa.

Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18–
19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on tar-
koitettu kaikenkuntoisille ja 
vaikka lastenvaunujen kans-
sa. Lenkin kesto n. tunti. Tu-
le mukaan ja tuo kaverisikin.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 19.2. klo 18.30–22 
Jäälin kappelilla. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 21.2. 
klo 17 seurat ja vuosikokous 
ry:llä, Eero Jaara.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 21.2. klo 14 Mon-
tin-salissa, Heino Kouva.

Uusi Ääni -kuoron sävelhartaus 
sunnuntaina 21.2. klo 18 srk-keskuksessa. 

Balsamia sielun ja mielen 
virkistykseksi ja ravinnoksi! 

Sekakuoro Uusi Ääni, johtaa Pirjo Mäntyvaara, 
soolot Outi Äärelä, säestykset Miikka Lehtoaho, 

iltahartaus Martti Heinonen. 
Ohjelma 5 € Yhteisvastuu-keräykselle, 

CD-levy 15 €. Vapaa pääsy.

Laavuhartaus Torpanmäellä 
keskiviikkona 24.2. klo 18 
(Torpantien ja Simppulantien vieressä oleva kenttä).
Raittiissa ulkoilmassa pidettävä hartaus Torpanmäellä. 
Luvassa hartaus, makkaraa, mehua, tietoa 
Haukiputaan ladun toiminnasta
sekä hyvää seuraa. 
Tervetuloa kaikille ja 
erityisesti riparilaisille!

A
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Yökahvila
Jäälin kappeli

Varttikirkko 
ja Yökahvila
Jäälin kappeli

Varttikirkko 
ja Yökahvila
Jäälin kappeli

Yökahvila
Jäälin kappeli

Varttikirkko 
ja Yökahvila
Kirkonkylä Kirkkopirtti

Varttikirkko 
ja Yökahvila
Kirkonkylä Kirkkopirtti

Yökahvila
Kirkonkylä Kirkkopirtti

Varttikirkko 
ja Yökahvila
Kirkonkylä Kirkkopirtti

Kysyttävää Yökahviloista tai mielenpäällä 
jotain muuta? Ota yhteyttä: nuorisotyön-
ohjaaja J-P Nyyssönen, p. 044 788 4058, 
jii-pee.nyyssonen@evl.fi

Illoissa kahvia ja pientä purtavaa, pientä tekemistä / 
askartelua, leikkimielinen tietokilpailu ja arvonta.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Seppo Me-
riläinen, kanttorina Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Yhteisvastuukirkkokahvit.
Messu su 21.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, saar-
naa teologian ylioppilas Pet-
ri Lukka, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Kolehti Yhteisvastuukerä-
ykselle Kirkkopalveluiden 
kautta. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 18.2. ja to 
25.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 21.2. klo 15, Karjasil-
lan kirkon rippikoulusalissa.
Lähetyspiiri ti 23.2. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Illoissa rukousta, ajankoh-
taista lähetystyöstä, vieraili-
joita, kahvit ja yhdessäoloa 
yhteisen asian äärellä.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 23.3. klo 13.
Raamattupiiri ke 24.2. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 25.2. 
klo 18, Kastellin kirkon pap-
pilan kamarissa. Ryhmä ko-
koontuu joka toinen torstai. 
Ryhmän vetäjänä toimii Mari 
Vakkilainen p. 050 3035243. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat to 18.2. ja 25.2. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Kirk-
koseurat pe 19.2. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Puhujina Pentti 
Kopperoinen ja Jari Latvala. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli.
Eläkeläisten kerho ma 22.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 22.2. klo 

18.15, Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 23.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 
kohtaamispaikka.
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Lapsille ja lapsiperheille
LähetysSeikkailuPyhis su 
21.2. klo 10, Kastellin kirkko.
LuontoPyhis su 21.2. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus.
Pyhän Andreaan kirkon per-
hekerho ti 23.2. klo 10.
Pyhän Andreaan kirkon per-
hekerho ke 24.2. klo 9.30. 
Lattiakuvailta ke 24.2. klo 

Paljon onnea, 
sinä 4-vuotias! 

Kutsumme Sinut, 4 vuotta täyttänyt tai pian täyttävä 
päivänsankari, osallistumaan perheesi kanssa 

seurakunnan suureen 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlaan 
su 21.2. klo 15 Karjasillan kirkolle, Nokelantie 39.

Aloitamme juhlan perhekirkkohetkellä, 
Jumalan kämmenellä ihmetellen ja kiittäen. 

Kirkkohetken jälkeen nautimme juhlamehut ja -kahvit.
Päivänsankarit saavat lahjan.

Lämpimästi tervetuloa koko perhe!

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

KUMMIKIRKKOON
sunnuntaina 28.2. klo 12 

Pyhän Andreaan kirkolle Kaakkuriin (Sulkakuja 8).

Kutsumme yhteiseen kirkkohetkeen erityisesti 
kummit kummilastensa kanssa yhdessä iloitsemaan 

ja tulemaan siunattavaksi alttarin äärelle.
Vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset sekä muut 

läheiset ovat myös tervetulleita.
Perhemessun jälkeen on pientä yhteistä tekemistä. 

Vaikka kummilapsesi ei pääsekään, voit kummina tulla 
ja tehdä pienen muiston kummilapselle annettavaksi.

18, Maikkulan kappeli. Lap-
sille ja aikuisille oma iltahar-
taus ja kertomus lattiakuvin, 
jonka jälkeen yhteinen ilta-
pala. Aiheena ”Pietari kiel-
tää Jeesuksen”. Tervetuloa 
kaiken ikäiset yksin tai yh-
dessä! 
Pappilan parkki to 25.2. klo 
13, Kastellin kirkon pappilan 
päiväkerhotilassa. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 19.2. klo 9, 
Pyhän Andreaan kirkko. Aa-
mupuuro työttömille ja pie-
nituloisille. 
Aamupuuro to 25.2. klo 9, 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri  
14.–17.3. Lähde viettämään kevättalven päiviä  
Rokuan leirikeskukseen.
 
Ilmoittautuminen osoitteessa 
www. oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
tai soittamalla 
ma 15.2. klo 9–15, p. 040 5747 162 tai 
ma 22.2. klo 9–15, p. 040 5747 163 
Ilmoittautuminen päättyy 25.2.

Leirin hinta 67 € sis. matkat ja täysihoidon.
Leirillä mukana diakoniatyöntekijät 
Anu Kontio ja Sari Lukka.

Kaukovainion kappeli. Tule 
mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä ja kahvia / teetä. 
Tervetuloa!

Muut tapahtumat
”Lempeys on syli rakkau-
den” -runoilta su 13.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu Yhteisvas-
tuukeräykselle. Vapaa pääsy.

Sururyhmä
Karjasillan kirkolla

Kokoonnumme kevään aikana 
6 kertaa, aloitamme 7.4. klo 18. 
Ryhmän vertaistuki palvelee sinua parhaiten
silloin kun läheisesi menettämisestä on 
kulunut aikaa useampi kuukausi. Ilmoittautumiset 
viimeistään 23.3. Nina Niemelälle, p. 040 5752 711.

Nuortenillat Kaukovainiolla 
yläkoululaisille

torstaisin klo 17–20, 
Kaukovainion kirjasto, Hiirihaukkatalo

 
Tervetuloa nuorten avointen ovien iltaan Kauko-
vainion kirjastolle. Illoissa on mahdollisuus jutus-
tella, pelailla ja oleskella. Illoissa mukana kaupun-
gin nuorisotoimi ja seurakunnan aluetyöntekijöi-
tä. Lisätietoja Tiinalta, p. 040 574 716.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm in 
Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Teafel-
lowship after the service. Arabiankielinen hartaus Kau-
kovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Hartaus on 
osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen.

Freeim
ag

es / M
ario A

lb
erto M

ag
allan

es Trejo
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klo 17, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho to 25.2. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.  
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 14, Hoikantien Palveluti-
lat, Hoikantie 23.  

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Kyläkamari 
ma 22.2. klo 11 seurakunnan 
uusi toimitila, Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Paikalla myös SPR:n Terveyspointti. 
Klo 12 matkalle kalevalaisiin 
tuntoihin ja tunnelmiin johdatte-
lee meidät Pipsa Toljamo.
Tuo mukana Kalevala-korusi ja 
siihen liittyvä tarina. Raken-
namme yhdessä näyttelyn 
tarinoineen. 

Diakonian 
aamupuuro 
ti 23.2. klo 9.30–11. 

Kässykerho
ke 24.2. klo 13–15. 
Ohjaaja Sirkka Jalonen.
Lisätietoja: Katriina, 
p. 044 7453 853.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 19.2. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimittaa 
Antti Leskelä, avustaa Jouni 
Heikinheimo ja Pekka Leski-
nen. 
Messu su 21.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa Arja 
Savuoja, avustaa Heikki Pesä-
maa, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radio Dei. Lähetyslou-
nas Myllyojan srk-talolla mes-
sun jälkeen. 
Messu su 21.2. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko.
Perhehartaus su 21.2. klo 
12, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Jaakko Rahko. 4-vuotis-
synttärit. Lapsikuoro Mido. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.2. klo 18, Myllyojan 
srk-talo. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 23.2. klo 19, Myl-
lyojan srk-talo. Juhani Liuk-
konen, Antti Kiuru. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 joko p. 040 
703 3690 tai käymällä pai-
kan päällä kyseisenä päivä-
nä Myllyojan srk-talossa, Koi-
vumaantie 2. Keskustelu- ja 
muissa asioissa voi ottaa yh-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.2.2016

teyttä alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 22.2. 
klo 10.30–12, Myl-
lyojan srk-talo.  
Kaikenikäis-
ten kohtaa-
mispaikka aa-
mupalan mer-
keissä. Aamu-
pala on mak-
suton. Muka-
na seurakunnan 
työntekijä ja vapaa-
ehtoisia. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 19.2. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päivi 
Liiti, avustaa Jussi Saviharju 
ja Sanna Korhonen, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara, Isonie-
mi A+B rippikoulu mukana, 
Naisten päivät, kirkkoväärti-
nä isoset, kirkkokahvit.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
23.2. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Petri Satomaa. 
Hartaus ke 24.2. klo 12.45 
Caritas, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus ke 24.2. klo 13.30 
Salonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 25.2. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla. Kerhossa tarjolla Yh-
teisvastuun hyväksi soppaa. 
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 18.2. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 18.2. 
klo 9.30. 
Lapsiparkki to 18.2. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalol-
la. Ilmoittautuminen saman 
viikon keskiviikkoon men-
nessä. Lisätietoja/ ilmoittau-
tumiset: Susanna Kairamo, 
p. 044 3161 467 ja Anne-Ma-
ri Koivu, p. 044 7453 869.
Vattukujan perhekerho ma 
22.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 25.2. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 

Porinapiiri ma 22.2. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti.  

Eläkeläisten kerho ma 
22.2. klo 13, Saare-

lakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläis-
ten kerho ma 
22.2. klo 13, 
Hintan srk-ta-

lo.  
Raamattu- ja 

lähetyspiiri ma 
22.2. klo 18, Oulujo-

en pappila.
Fransupiiri ti 23.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Neulansilmä ti 23.2. klo 17, 
Hönttämäen srk-koti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 24.2. 

Repun perhekerho to 25.2. 
klo 9.30.
 

Lähetys
Lähetystyö mukana naisten-
päivillä 20.–21.2. klo 15–19 
Toimitalolla. Vietä pieni katse-
lutuokio afrikkalaisessa kodis-
sa ja piipahda lähetyspuodissa 
lähetyssihteerin toimistossa. 

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Su 21.2. klo 16 kirkko-
seurat Martti Murtoperä, 
Jorma Vuorma. Salonpää Su 
21.2. klo 16 seurat ry:llä.  

Yhteisvastuulauluilta 
torstaina 25.2. klo 17
Asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5.  
Tervetuloa laulamaan ja kuuntelemaan Pilke-kuoroa, 
jota johtaa Raija Ranua. Lauluja säestää kanttori San-
na Leppäniemi. Iltahartaus. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.  
Myytävänä arpoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Diakonia- ja lähetysilta 
Yhteisvastuun merkeissä 
keskiviikkona 24.2. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.  
Diakonissa Anu Fedotoff  vieraana kertomassa oma-
kohtaisia kokemuksiaan Yhteisvastuukeräyksen koh-
teesta Ugandasta, kahvittelua, Sanaa ja arvontaa. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Kassiahastus 
Kalevalan päivän iltana sunnuntaina 28.2. klo 18 
Oulujoen pappilassa. Iloista virolais-suomalaista kan-
sanmusiikkia johtajana Jouko Maijala. Kahvimaksu 5€ 
ja arpoja yhteisvastuun hyväksi.

Toimintapäivät 
Repussa 1.–6.-lk hiihtolomalla

 ma–ke 7.–9.3. klo 9.30–15.
Päivät sisältävät ohjattua tekemistä (askartelua, pelejä, 

leikkiä yms.). Päivään kuuluu välipala. 
Ohjaajina Jussi Saviharju, p. 044 7453 852 ja 

Sanna Korhonen, p. 044 7453 851.
Ilmoittautuminen on välttämätöntä. 

Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta oulunseurakun-
nat.fi/oulunsalonseurakunta

Soppatorstai 
Valmistamme 
herkullista keittoa 
kenttäkeittimellä 
Toimitalon pihassa 
Yhteisvastuun hyväksi 
to 25.2. klo 12 alkaen, 
niin kauan kuin riittää.
Voit syödä keittoa joko 
paikanpäällä Yläsalissa 
tai ostaa mukaasi.
Hinta 3€ / annos 
tai 5€ / l.
Tuotto 
Yhteisvastuu-
keräykseen

Oulujoen seurakunnan 
kamarikuoro Gaudiaten konsertti 
sunnuntaina 21.2. klo 14 Kierikkikeskuksen auditoriossa 
Yli-Iissä. Kuoro esittää suomalaista kansallisromanttista 
kuoromusiikkia Lauri Nurkkalan johdolla.
Konserttiin pääsee Kierikkikeskuksen pääsylipun 
hinnalla 8 € / 5 €. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
erikseen 5 €. Järjestäjinä Kierikkikeskus / Museo- ja 
tiedekeskus Luuppi ja Oulujoen seurakunta.

Kahvilapuoti 
torstaina 25.2. klo 13 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Kahvittelupaik-
ka keskellä kylää kerran kuukaudes-
sa Pienellä rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löytyy valikoima 
käsitöitä ja lahjatavaroita. Tuotto jaetaan 
puoliksi diakonian ja lähetyksen kesken. Kevään 
aikana otetaan nimiehdotuksia vastaan kahvilapuodissa. 

Työttömien ja 
vähävaraisten ateria 
keskiviikkona 24.2. klo 11–12 
Myllyojan seurakuntatalossa.
Matalan kynnyksen kohtaamis-
paikka. Tarjolla lämmin ateria 
ja kahvitarjoilu. Ateriasta voi 
halutessaan maksaa vapaa-
ehtoisen 2 €:n maksun 
Yhteisvastuukeräykselle. 

Lähetys-
lounas 

su 21.2. klo 11.30  
Myllyojan srk-talo.  

Mukana Arja Savuoja 
Sansasta,  teemana 

pakolaisuus. 

Freeim
ag

es
Freeim

ag
es

Arjen yläpuolella
Naistenpäivät 20.–21.2. Toimitalolla, Vattukuja 2

Mukana mm. Anne Tuovinen, 
Rallu Kemppainen, Virpi Luotolampi ja Minna Helanen

Lauantai
15.00 Tervetuloa, jutustelua, hierontaa
16.30 Esteetön kävely kiinalaiseen ravintolaan, 
 klo 17 ruokailu 9 euroa
18.00 Kahvi + suolainen pala 3 euroa Iisi-kirppiksellä
19.00 Iltatilaisuus kirkossa. Mitä voimme ottaa opiksi 
 naisilta, jotka ovat kohdanneet Herran.
20.30 Bussi lähtee Cumulus hotelliin
Sunnuntai
10.00 Jumalanpalvelus Oulunsalon kirkossa
11.00 Kirkkokahvit
12.00 Kansainvälinen Missio, kurkistus Juhlavuoteen 2017
15.00 Loppuhartaus
  Järjestää: Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut    
  Kansanlähetys ja Oulunsalon seurakunta
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttori Tom-
mi Hekkala.  
Messu su 21.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, teol. yo Alma 
Tuiskula, saarna kanttori To-
mi Heilimo. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Messu su 21.2. klo 12,Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Pekka Jarkko, kanttori 
Laura Räihä.  
Messu su 21.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Minna 
Salmi, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
21.2. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
messun aikana. Kirkkokahvit. 
Iltamessu su 21.2. klo  18,Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa teol. 
kand. Alex Ylinärä, kanttori 
Tomi Heilimo. 
Viikkomessu ke 24.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttori Anna Käl-
käjä.  
Esitelmätilaisuus 18.2. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko, 
Ystävänkammari. Jumalaisen 
valon maalari; esitelmä ku-
vin ja sanoin.  Saksalainen us-
konnollisen taiteen uudistaja 
Fritz von Uhde, Helsingin sak-
salaisen seurakunnan pastori  
Hans-Christian Beutel. 
Hartaus pe 19.2. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.2. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 19.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 25.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 22.2. ja ke 
24.2. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja, kellaritila. No-
kelantie 48 B. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
23.2. klo 9–12, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellaritila.  
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 18.2. ja 25.2. klo 
12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjinä pas-
tori Riitta Lou-
helainen ja Leo 
Tolonen 
Pateniemen ja 
Herukan dia-
koniapiiri to 
18.2. klo 13, Pa-
lokan seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 18.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seniorien laulupiiri to 18.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluja kant-
tori Tomi Heilimon säestyk-
sellä. Mukana diakoni Paula 
Mikkonen. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 18.2. klo 17, Rajakylän seu-

rakuntakoti. Vetäjänä Jarmo 
Luoto. Tarkemmat tiedot 
pastori Riitta Louhelainen, 
p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 19.2. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Käsityökerho ma 22.2. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Lähetyspiiri ma 22.2. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. 
Käsityökahvila ti 23.2. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tule tekemään käsi-
töitä lähetystyön tarpeisiin. 
Kerhossa otetaan vastaan 
lanka- ja kangaslahjoituksia.
Miestenpiiri ti 23.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Mukana Pasi 
Kurikka.
Käsityökerho ke 24.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
24.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 24.2. klo 18-21, 
Tuiran kirkko. Avarit ovat 

avoimien ovien toi-
mintaa keskiviik-

koiltaisin Tui-
ran kirkon 
nuorisotilas-
sa.  Illat koos-
tuvat yhdessä 
pelailusta ja 

hyvästä seuras-
ta. Illat ovat päih-

teettömiä ja ener-
giajuomavapaita. Lisä-

tietoja illoista Anssi Putilal-
ta, p. 050 3408982 tai anssi.
putila@evl.fi
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 25.2 klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjinä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Leo 
Tolonen. 
Seniorien laulupiiri to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 

kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä. Mukana diakoni Päi-
vi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 25.2. klo 17, Rajakylän 
seurakuntakoti. Vetäjänä toi-
mii Jarmo Luoto. Tarkemmat 
tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818. 
Sanaa teekupin äärellä to 
25.2. klo 17, Palokan seura-
kuntakoti. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten kirjojen ja lelujen 
vaihtopäivä to 25.2. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Käynti kir-
kon takaa ovesta "Telakka". 
Jos sinulta löytyy puhtai-
ta, ehjiä ja ylimääräisiä las-
ten kirjoja ja leluja ja halu-
at lahjoittaa ne eteenpäin, 
voit tuoda tuomisesi vaihto-
pöydälle. Mukaasi voit ottaa 
tarvitsemiasi kirjoja ja leluja. 
Lisätietoja Anu Hannula 044 
3161718, anu.hannula@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian ateria to 18.2. klo 
12–13,Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 18.2. klo 
12–13, Rajakylän seurakunta-
koti.
Diakonian aamupala ma 
22.2. klo 10–11, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 22.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoimet ovet kaikille. Tarjol-

la aamuhartaus ja aamupala. 
Juttutupa ma 22.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti.
Olohuone ke 24.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. 

Diakonian ateria to 25.2. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 25.2. klo 
12–13, Rajakylän seurakunta-
koti. 

Missä nainen siellä rikkaus – 
kuvia nepalilaisista naisista

Kirsti Kirjavaisen valokuvia.
Oulun pääkirjastossa 9.–26.2.

avoinna ma–pe klo 9–20, la 10–15 ja su 12–16

Soppatykki  
pe 19.2. klo 12–13.30 
K-supermarket Välivainion pihalla. 
Soppatykistä lämmintä hernekeittoa 
klo 12 alkaen. Klo 13 alkaen keittoa saa 
mukaan omaan astiaan. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykselle.
 

Vapaaehtoisten lipaskeräykset
Tule mukaan tempaukseen! Keräyspäivä pe 19.2. klo 
10–20 välisenä aikana. Voit valita itsellesi sopivan 
ajankohdan. Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. 
Lipaskerääjille tarjolla kahvit Tuiran kirkolla klo 10–
20. Lisätietoja: Raija Yrjölä, p. 040 5747 093 ja Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092

Yhteisvastuutempaus
su 21.2. klo 12–14.30 Rajakylän seurakuntakodissa. 
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräys on alkanut. 
Pateniemen diakoniapiiri järjestää kirkkokahvituksen, 
arpajaiset ja myyjäiset Yhteisvastuun hyväksi. Kaikki 
ovat tervetulleita Rajakylän seurakuntakodille 
messuun ja sen jälkeen kahville.
Vapaaehtoinen kahvimaksu 2€ Yhteisvastuulle. Tänä 
vuonna Yhteisvastuukeräys auttaa torjumaan nuorten 
syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa. Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Kevätrieha 
su 28.2. klo 12–15 Koskelan seurakuntakodissa. 
Seurakuntakodilla tapahtuu: sananjumalanpalvelus 
klo 12, lapsille pyhäkoulu, kahvila, nuotiolla 
makkaranpaistoa, mäenlaskua, perinneleikkejä, 
arpajaiset. Tapahtumassa monenlaista toimintaa 
ulkona ja sisällä. Ohjelma alkaa jumalanpalveluksen 
jälkeen noin klo 13. Nukketeatteriesitykset klo 13.30 
ja 14. Perinneleikit klo 13 ja 14. Satuhetki klo 13 ja 14. 
Arpajaisten, onginnan, kahvilan ja makkaranmyynnin 
tuotto käytetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Tänä vuonna vietämme 
70-vuotiaiden juhlaa 

su 22.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkolla. 

80-vuotiaiden juhlaa 
su 16.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkolla. 

60-vuotiaiden juhlaa 
su 11.12. klo 10 Tuiran kirkolla.

Kutsu juhlaan on Rauhan Tervehdyksessä 
lähempänä juhlan ajankohtaa.

Retki Liminkaan Via Dolorosa 
-kärsimysvaellukselle 
sunnuntaina 20.3. kello 18–21.30. 

Lähdemme linja-autoaseman 
tilausajolaiturista klo 18. Palaamme 
samaan paikkaan noin klo 21.30. 
Retken hinta 26 euroa (sis. matkan, 
lipun ja vakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille). 
Maksu kerätään matkalla. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.3. 
mennessä matkanjohtajille 
sähköpostitse:  tarja.oja-viirret@evl.fi 
tai kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lasten kirjojen
 ja lelujen 

vaihtopäivä 
to 25.2. klo 10–12
Tuiran kirkossa.

Kanttoreiden 
yhteisvastuukonsertti 

perjantaina 26.2. kello 19 Tuiran kirkossa. 

Ohjelmassa on kvartettilaulua, duettoja, yksin-
laulua ja soitinmusiikkia. Vapaa pääsy. Ohjelma 

10 €, tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
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Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm in 
Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Teafel-
lowship after the service. Arabiankielinen hartaus Kau-
kovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Hartaus on 
osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.2.2016

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 18.–25.2.2016

Sanajumalanpalvelus 
su 21.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marika Hut-
tu, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. 

Seurakuntapastori Juha 
Luokkala virkavapaalla
15.2.–13.3.2016. 
Ystävänkammari ke 24.2. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus to 25.2. klo 15 Kuu-
rankukassa. 
Seurakuntakerho ke 17.2. 
klo 10 Pyhännän ja pe 19.2. 
klo 10 Kestilän srk-talossa se-
kä tiistaisin klo 12 Väinölässä 
ja torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän ja 
Pulkkilan kerhokodissa sekä 
ti 23.2. klo 10 Pyhännän ker-
hotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ryhmä I to klo 
10 ja ryhmä II pe klo 10 Pulk-
kilan kerhokodissa, to klo 
10 ja klo 13 Nuppulassa, pe 
26.2. klo 10 ja klo 13 Pyhän-
nän kerhotilassa.  
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla, to klo 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Tuomasmessu 
la 20.2. klo 18, Kastel-
lin kirkko, ks. tarkem-
min s. 11.
Elokuvailta ke 24.2. 
18–21, Keskustan srk-talossa, ks. tarkemmin s. 11. 
Seuraava Luukas-messu pidetään pe 26.2. klo 19. Sen 
suunnittelu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luu-
kas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommenttisi yh-
teiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet paikal-
le jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat val-
miiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen ja 
yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, koska 
juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seurat to 
25.2. klo 19, Rukoushuone, Koulukatu 10, Oulu. Teema-
na kristittyjen yhteys.  Puhujina Mikko Himanka, Johan-
nes Wentin ja Ari Savuoja (iltahartaus). Vastuutahoina 
Rauhan Sana ja Uusheräys.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 20.2. klo 18.30, Keskustan seu-
rakuntatalo Teemana: vaikeuksien edessä – Jobin kirja. 
Puhe: Samuel Korhonen. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 22.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Teemana: kristillinen sym-
boliikka. Puhe: Elina Vieru.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 24.2. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: uskon 
puolustus. Puhe: Tomi Koho. 
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 25.2. klo 18 Tol-
vasilla, os. Nuolihaukantie 3 B 23, Oulu. Seurat. Siionin-
virsiä ja yhdessäoloa iltakahvin äärellä. 

Viikoittaiset
kerhot 

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin klo 13–14 

Saarenkartanossa.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 
keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 17 

kirkolla.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja Avoinna ma, ti, ke, pe 
klo 10–14 Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen 
vieressä) p. 044 3161 720. Astioita, kirjoja, cd-levyjä ym 
kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja ja puutöitä se-
kä kahvila lähetyksen hyväksi. Keräiletkö kirjoja, et-
sitkö vauvalle neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän 
kaikkeen ja moneen muuhun voit saada vastauksen 
Siivestä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. Lahjoituksia 
otetaan vastaan. Tervetuloa! 
Lähetystovi pe 19.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö mahdol-
listaa koulunkäyntiä ja opiskelua? Tarja Oja-Viirret.
Lähetystovi pe 26.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? …vaikuttaa oikeudenmu-
kaisuuden toteuttamiseksi, teol. yo. Heikki Pesämaa.

Kuollut: 
Heikki Ilmari 
Mähönen 60 
(Pyhäntä)

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 21.2. klo 15.30 Liisa ja 
Jaakko Holmilla, Vesanpol-
ku 9.
Raamattu- ja rukousilta ti 
23.2. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64. 
Saarenkartanon hartaus to 
25.2. klo 14.

KEHITYSVAMMAISET
Olkkari-ilta ke 17.2. klo 17–19 Heinätorin srk-talo, ala-
sali. Mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa nuorille kehi-
tysvammaisille aikuisille (18–40-v.). Lisät. Christalta, p. 
040 5156 935.
Keskustelukerho ti 23.2. klo 17–18.30  Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 
Perhepiiri to 25.2. klo 12–13.30 Vanha pappila, Jössen 
sali. Kehitysvammaisten vanhemmille tarkoitettu ver-
taisryhmä. 
Tainan tahdit pe 26.2. klo 13, Tahkokangas, juhlasa-
li. Musiikki ja hartaushetki kanttori Taina Voutilaisen 
johdolla. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 18.2. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Tule lukemaan maailman suosituinta ja vaikuttavin-
ta kirjaa! Juomme myös kahvit. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen pääoven läheisyydessä.  
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä la 20.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle 
n. klo 17.45. Opasystävä vastassa kirkon edustalla klo 
17.30 alkaen. Messun jälkeen tarjoilua ja yhdessäoloa. 
Näköpiiri ti 23.2. klo 13–14.30, Keskustan srk-talo. Vie-
raana pastori Hanna Fähnrich. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 sisäpihalla pääoven lähellä. Jos tulet taksilla, 
aja os. Asemakatu 6, sisäpihalle.

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 12.2. klo 11, Oulun pääkirjasto, 
os. Kaarlenväylä 3. Suomen kuurojen äidinkielen, suo-
malaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen päivä, 
ja kuurojenopetuksen isän, Carl Oskar Malmin synty-
mäpäivä. Päivän vietto alkaa omakustanteisella lou-
naalla kirjastolla klo 11. 
Lähetyspiiri ma 22.2. klo 14, Keskustan srk-talo. Kuuro-
jen viittomakielinen lähetyspiiri. Hartaus, kahvit ja ar-
vontaa kummilapsen koulunkäynnin tukemiseksi.
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 24.2. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. Kahvit, hartaus ja ohjelmaa.
"Hyvä tietää", viittomakielelle tulkattu luento pe 
26.2. klo 9.30, Keskustan srk-talo. Luento- ja keskuste-
lutilaisuus ajankohtaisista ja mieltä askarruttavista asi-
oista. Vieraana tähti- ja avaruusharrastaja Väinö Rau-
tio. Tarjolla aamukahvit klo 9.30 ja luento alkaa klo 10. 

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
18.2. klo 17–19, Asemakatu 6, sisäpiha. Kohtaamispaik-
ka huumeidenkäyttäjien omaisille. Tule saamaan voi-
mia ja vertaistukea sekä jakamaan ajatuksia yhdessä 
seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Lisätietoja: 
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022, tellervo.kianto@evl.fi.
Naistenryhmä pe 19.2. ja 26.2. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 22.2. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Vuontisryhmän kuntolenkki ma 22.2. klo 14–15 Kes-
kustan srk-talo. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talo. Käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) su 21.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen ko-
koontuminen. Weekly gathering for international peop-
le.  Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kaksi-
kielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkko-
kahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistoka-
tu 7, Linnanmaa.

Sanginsuun seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Kysy mitä vain Raamatusta 
lauantaina 20.2. klo 10–14 
piispantalon tallikappelissa, os. Hallituskatu 3. 
Keskustelua mieltä askarruttavista Raamatun kysymyk-
sistä. Mitä olet aina halunnut tietää Raamatusta? 
Tervetuloa yhdessä pohtimaan ja 
keskustelemaan. Kahvitarjoilu 
aamulla ja iltapäivällä. 
Lounas on 
omakustanteinen.
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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 18.–25.2.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 18.2. klo 10 
srk-talossa. 
Kuoroharjoitukset ke 24.2. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 19.2. klo 17.30–19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 19.2 
klo 19–20.30 srk-talossa. Lu-
vassa monenlaista toimin-
taa, kisailua, raamattuope-
tus, nyyttärit. 
Kirkkovuoden askelissa lau-
luilta to 25.2. klo 18 srk-ta-
lossa. Tarjoilua ja arvontaa 
yhteisvastuun hyväksi. 

15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: Käsikellot to 18.2. klo 18 
(johtaa Ulla Koskelo) sekä to 
25.2. kirkkokuoro klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15. srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to 25.2. klo 12, nuorisokuoro 
to klo 14.30 ja lapsikuoro to 
klo 17.45 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11 
ja lapsikuoro ke klo 15.15 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 19.2. klo 
19 sekä vuosikokous ja seu-
rat su 21.2. klo 12 ry:llä. Pulk-
kila: Ompeluseurat 19.2. klo 
19 ry:llä. Seurat 21.2. klo 13 
Koivulehdossa ja klo 14 ry:llä, 

Pekka Typpö. Pyhäntä: Seu-
rat su 21.2. klo 16 ry:llä. Lau-
luseurat ke 24.2. klo 18.30 
Maria ja Paulus Sydänmet-
sällä. Rantsila: Kotiompelu-
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Messu su 21.2. klo 10 Piippolan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Martti Viljanen, kanttorina Veijo Kinnunen.  
Messun jälkeen keittolounas ja Uusheräyksen talviseu-
rat, Martti Viljanen, Johannes Hyytinen ja Juhani Ne-
valainen. 

Iltakirkko su 21.2. klo 19 Pulkkilan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pentti Jäntti, kanttorina Jaakko Tyni.

Jumalanpalvelukset

Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 
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Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag
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Yhteisvastuun 
sählyturnaus 
lauantaina 27.2. klo 10 
alkaen koulun 
liikuntahallilla. 
Joukkueessa voi olla 
enintään 8 pelaajaa ja 
osallistumismaksu on 
30 € / joukkue. 
Ilm. 19.2. mennessä 
Marja Rantasuomelalle, 
p. 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi 

Seeli ja Sello
J. S. Bachin soolosellosarjoja

perjantaina 26.2. klo 19 
Rantsilan seurakuntasalissa.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Seeli Toivio on kansainvälinen 
sellotaiteilija ja monipuolinen muusikko. 

Seeli juontaa konsertin ja kertoo sellostaan 
ja suhteestaan Bachin musiikkiin. 

Lämpimästi tervetuloa!

YV-lipaskeräys
pe 19.2. klo 14–16 

Ukonojan ja Pyhännän 
keskustan alueella.

pe–su 19.–21.2. 
Pyhännän sivukylillä.

Kerääjinä 
rippikoululaiset.

Kirkkovuoden askelissa 
-lauluilta 

torstaina 25.2. klo 18 srk-talossa. 
Tarjoilua ja arvontaa yhteisvastuun hyväksi.

Tervetuloa!
Musiikkia Hailuodon kirkossa: 

Seeli ja Heikki; Virrasta Vivaldiin 
torstaina 25.2. klo 19. 

Heikki Sassi, bassolaulu ja 
Seeli Toivio, sello, sähkösello, laulu ja taustat. 

Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Kirpputori 

torstaina 25.2. klo 12–17
perjantaina 26.2. klo 12–17 
lauantaina 27.2. klo 10–15

Pyhännän seurakuntatalossa Partiokolossa.

Järjestää kirkonkylän diakoniatiimi.

P
ixab

ay

Raamattupiiri ti 1.3. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tess.1
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.3. klo 14.
Rauhanyhdistys: Pe 19.2. klo 
19.30 raamattuluokka pienet 
Simunalla ja isot Pernulla. Su 

Kirkosta on löytynyt 
sormus, joka on toden-
näköisesti pudonnut sin-
ne joulukuun tapahtumi-
en yhteydessä. Sormus 
löytyy tuntomerkkejä 
vastaan kirkkoherranvi-
rastolta, p. 044 7750 600.

21.2. klo 12 pyhäkoulu I Koi-
vukarilla II Simunalla III Niko-
lalla ja seurat klo 15.30 Lumi-
lyhdyssä. Päiväkerho ry:llä ti, 
ke ja to klo 17–18.30. Ke 24.2. 
klo 19 ompeluseurat T&I Kä-
märäisellä.
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Perherieha 
sunnuntaina 28.2. klo 14–16 Kokkokankaan 
srk-keskuksen sisä- ja ulkotiloissa. 
Ohjelmassa Tuija Nuojuan Sutun setti 2 x, 
toimintapisteitä, lumipuuhamaa, askar-
telua ja kasvomaalausta, hevosajelua ja 
poniratsastusta, ongintaa, onnenpyörä 
ja arpajaiset, yhteisvastuutuotteita, buf-
fet, makkaranpaistoa. Toimintapisteis-
tä ja tarjoilusta pieni maksu Yhteisvas-
tuun hyväksi.

Virkeyttä hyvinvoinnista, ilta naisille 
Kahvila Kolmessa Tähdessä 
tiistaina 8.3. klo 18.  Lippu iltaan 10 euroa yhteisvas-
tuulle (sis. ohjelman, iltapalan ja kahvit sekä arvontali-
pukkeen). Asiaa hyvinvoinnista mm. talvi-ihonhoidos-
ta ja tietoa kauneudenhoidosta. Myytävänä lisäksi yv-
tuotteita sekä leivonnaisia. Lippuja saa Kahvila Kolmes-
ta Tähdestä ja diakoniatyöntekijöiltä.

Kastettu: Jenna 
Josefiina Puhakka

Messu su 21.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Tee-
mu Riihimäki, messudia-
koni Jaana Helisten-Heik-
kilä, kanttori Taru Pisto. 
Musiikkiavustus Raimo 
Paaso, laulu. Lasten kirk-
kohetki saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  18.–25.2.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

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

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10-12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: Py-
hän Kolminai-
suuden kirkko: 
to klo 9.30–11. 
Vanha Pappi-
la ti klo 9.30–
11. Keskustan 
srk-talo: ti klo 
9.30–11. Kokko-
kankaan seura-
kuntakeskus: ti klo 
9.30–11 ke klo 9.30– 11 ja pe 
klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä).  

patellen ja kahvitellen. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 25.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 25.2. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Vietetään Ka-
levalan päivän juhlaa.
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 24.2. klo 18 Vanhassa 
pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Myyjäisruokailu pe 19.2. klo 
17 ry:llä. Talvimyyjäiset pe 
19.2. klo 18 ry:llä. Raamat-
tuluokka 4.–5.-lk pe 19.2. 
klo18 Laurila, Noidankuja 

Rippikoululaisten Kesä 1 
-ryhmän YV-keräysilta kir-
konkylällä to 18.2. klo 17 
Pappilan salissa.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 19.2. srk-talolla. Aa-
mupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Ystävärengas pe 19.2. klo 12 
Lähetysvintillä.
Lähetysvintti ma 22.2. klo 
12 Lähetysvintillä. 
Niittypirtin kerho ma 22.2. 
klo 13 Vanhustentalossa. 
Perhekerho ti 23.2. klo 9.30 
–11 srk-talolla.
Hyvän mielen päiväkahvit 

ti 23.2. klo 12 Kotikololla. 
Avoin mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä. Mukana esh 
Maire Taikina-Aho, p. 050 
430 2023.
Siioninvirsiseurat ti 23.2. 
klo 18 Maarit ja Antti Paavo-
lan kodissa, Seppäläntie 12, 
Tupos.
Gospel Gym ti 23.2. klo 19 
Vanamon salissa. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa pääsy.
Perhekerho ke 24.2. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Kerhokuvaus.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 24.2. klo 12 srk-talol-
la. Mukana seniorineuvolas-
ta Liisa Mettovaara ja Päivä-
toimintaohjaaja Katja Sangi. 
Kuorot ke 24.2.: klo 17 Ce-
leste kirkossa ja Tähdet srk-
talolla, klo 18.30 Minka kir-
kossa ja Kirkkolaulajat srk-
talolla.
Rippikoululaisten YV-
keräys ilta Kesä-2 leiri to 
25.2. klo 17 srk-talolla.

Messu su 21.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Maisa 
Hautamäki, saarnaa Veik-
ko Kärnä Oulun Pipliaseu-
rasta,  kanttorina Han-
na Korri, jumalanpalve-
lusryhmä Tupos. Messun 
jälkeen seurakuntatalolla 
kahvit ja Oulun Pipliaseu-
ran vuosikokous. Ehtoolli-
nen Niittypirtillä messun 
jälkeen.
Muskarikirkko su 21.2. 
klo 15 Seurakuntatalolla. 
Ks. ilmoitus.
Gospelmessu pe 26.2. klo 
20 kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula apunaan nuor-
ten bändi. Ks. ilmoitus.

Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 26.2. klo klo 
9 alkaen. 
Varhaisnuorisotyö: 11–14-v. 
Perjantai-ilta 19.2. klo 18–20 
Nurkassa srk-talolla. Oleilua, 
pelailua ja herkuttelua. 
Sururyhmä kokoontuu 5 
kertaa to 17.3. alkaen. Il-
moittautumiset 10.3. men-
nessä: p. 044 7521 226 tai p. 
044 7521 224.
Partio:  15.–21.2. Rovastikun-
nan nuorisotyön palveluviik-
ko. Partioryhmät tekevät pal-
velutempauksen ryhmittäin 
ja lähettävät siitä kuvan Ma-
kelle viimeistään 22.2. Ke 17.2. 
Päivystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Ruoktulle lähtevien ko-
kous Kotikololla klo 17–18. 
Mafeking ja eräpartioluok-
ka Kotikololla klo 18–20.30. 
To 18.2. Ruoktujohtajat Par-
tiotoimistossa klo 17.15–18.15. 
Pe 19.2. Samovaarit Partio-
kämpällä klo 18.30. Sauno-
misvarustus ja nyyttärieväät. 
La 20.2. Sudenpentujen hiih-
toretki. Ti 23.2. Lippukunnan 

Musiikki-
painotteinen 
muistiryhmä 

ti 23.2. klo 12.30 
Kokkokankaan 

srk-keskuksessa.

Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 22.2. 
klo 9–11.30. Hinta 5 €/ ker-
ta, maksetaan paikan pääl-
lä. Omat eväät mukaan. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni Ra-

vander,  p. 0400 279 881 
ja Satu Alaluusua, p. 

044 7790 037.
Kirkkokuoro to 
18.2. ja 25.2. 
klo 18 Kirkon-
kylän srk-ko-
dissa.
Musiikkipai-

notteinen muis-
tiryhmä ti 23.2. klo 

12.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Tule virkis-

tämään muistiasi vanhojen 
laulujen parissa ja yhdessä ru-

Varhaisnuorten keväinen lumileiri 
1.–7.-luokkalaisille Luurinmutkan leirikeskuksessa 9.–11.3.
Ilmoittautumiset sähköisesti kunnan nettisivujen 
kautta 15.–23.2. Lisätietoja kunnan nuorisotoimesta 
tai seurakunnan nuorisotyönohjaaja Matias Jurmulta, 
p. 040 7790 372.

Paastonajan raamattuluentosarja 
Hebrealaiskirjeen äärellä 
keskiviikkoisin klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodilla: 24.2.  2.3.  9.3. ja 16.3. 
Mukana Juha Maalismaa ja Teemu Riihimäki.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 21.2. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Illan aihe: Rukous ja usko. Puhujina Ari Juntunen ja 
Juha Maalismaa. Musiikki ylistysryhmä Versot. 
Illan juontaa Hilkka Kaikkonen. 
Illan lopussa rukouspalvelu ja iltapala.

1. Raamattuluokka 6.–8.-lk 
pe 19.2. klo 18 Peteri, Har-
jutie 6. Pyhäkoulut su 21.2. 
klo 12 Hanhela, Teppolan-
tie 222 Keskusta-Ollila.Vänt-
tilä, Paituri. Kreivi, Ketun-
pesä 8, Kokkokangas-Haa-
pamaa. Korkatti, Neikanku-
ja 3A Santamäki. Peteri, Har-
jutie 6, Linnakangas. Seurat 
su 21.2. klo 16 ry:llä. Tiistai-
kerho ti 23.2. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 24.2. klo 10 
ry:llä. Vuosikokous to 25.2. 
klo 18:30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Diakoniailta pe 19.2. klo 19 
ry:llä. Veljesilta la 20.2. läh-
tö ry:ltä klo 16. Vuosikokous 
su 21.2. klo 16 ry:llä.

MUSKARIKIRKKO
su 21.2. klo 15 seurakuntatalolla.
Musiikki- ja leikkipainotteinen 
kirkkohetki kaikenikäisille 
lapsille ja aikuisille
Toim. Maisa Hautamäki,  
Avust. Ari Natunen, 
Helena Hakkarainen ja 
Sirkka Puusaari
Messupassiin saa merkin. 
Lopuksi kirkkokahvit, mehut ja sämpylät.

muistelemis- ja lähetysilta seu-
rakuntatalolla klo 18–20. Oh-
jelmassa mm. turvapaikanha-
kijoiden rastit, joissa he ker-
tovat kotimaistaan ja kulttuu-
reistaan. Ota mukaan 1 euro 
lähetystyön hyväksi. Ke 24.2. 
Päivystys Partiotoimistossa klo 
15–17. To 25.2. Ruoktujohtajat 
Partiotoimistossa klo 17.15–
18.15. 5.–9.3. Talvileiri Ruoktu 
XXXIII Taivalkosken Siiranjär-
vellä. Leirikirje ja ilmoittautu-
mislomake lippukunnan koti-
sivulla. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-

karpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 19.2 
klo 18.30 raamattulk. (7.–8.) 
ry:llä. Su 21.2 klo 12 pyhä-
koulut ja klo 14 seurat Niitty-
pirtin palvelutalolla sekä klo 
17 vuosikokous ry:llä. Ke 24.2 
klo 19.30 aluetoimikunnan 
virkistysilta ry:llä. To 25.2 klo 
10.30 perhekerho ry:llä.

Kastetut: 
Aada Maria Pitkänen,
Eevi Eedit Sofia Liuska
Vihitty: 
Ville Valtteri Pauna ja 
Elisa Johanna Kaakinen, 
Kari Mikko Johannes 
Tuomiranta ja
Riikka Maria Päkkilä
Kuollut: Lea Annikki 
Räihä s. Kälkäjä 74, 
Maria Leena Männikkö 
68, Jukka Antero Lind-
qvist 62, Eino Pellervo 
Pesonen 72
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Sanajumalanpalvelus su 
21.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.

Messu su 21.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Riitta Ojala. Gideontyön 
esittely. Capella-kuoro.

Kauneimmat hengelliset 
laulut to 18.2. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Ossi 
Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen to 
18.2. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 18.2. klo 
18.30 seurakuntatalossa, Os-
si Kajava, Simo Pekka Pek-
kala. Halutessasi voit tuoda 
pienen arvottavan.
Aikuisten raamattupiiri su 
21.2. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 22.2. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa. Kaikille avoimet lähetyk-
sen ja diakonian ompeluseu-
rat, tule mukaan seurustele-
maan, kahvittelemaan ja ja-
kamaan tekemisen ja autta-
misen iloa!
Porinapirtti ti 23.2. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Tervetuloa juttelemaan ja kes-
kustelemaan, kahvitarjoilu!
Hartaus ti 23.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.

Kastettu: 
Edla Leonoora Parviainen, 
Rasmus Elian Österberg,
Lassi Severi Suorsa
Kuollut: Pentti Jaakko 
Pikkarainen 88

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 18.2. klo 17.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 23.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Seurakuntakerho ti 23.2. 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla. Huom! kerhopaikka 
muuttuu.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 23.3. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Aamukammari ke 24.2. klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Huom! kerhopaikka muut-
tuu.
Hartaus ke 24.2. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Talvirippikoulun teemailta 
to 25.2. klo 17 Tyrnävän srk-
talon kerhohuoneessa.
Nuttupiiri aloittaa kokoon-
tumiset to 25.2. Tyrnävän  
srk-talolla. Tervetuloa tutus-
tumaan uuteen tilaan enti-
seen aikaan eli klo 17.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 18.2. klo 19 
Ikolalla, Keskikyläntie 26. 

Herättäjän seurat ti 23.2. klo 
18 Marja-Leena Savolaisella, 
Vainiotie 5. Puhujina Matti 
Nuorala ja Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 24.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki ja Soile Tuusa pitävät hy-
vän mielen kerhon. Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
24.2. klo 13.30 Laurinkodissa 
ja klo 14 Matinkodissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 24.2. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Soile Tuusa.
Hartaus/kerhohetki ke 24.2. 
klo 14 Ainolan perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 24.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 25.2. klo 11 kappelis-
sa. Hannan aiheena Yhteis-

vastuu 2016. 
Musiikki-ilta to 25.2. klo 
18.30 Laitasaaren rukous-
huoneella, Ossi Kajava ja päi-
väkuoro.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 24.2. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.  
Lapset/perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa tiistai-
sin klo 9.30–11.30, Päivärin-
teen seurakuntasalissa tiis-
taisin klo 10–12 ja Laitasaa-
ren ry:n tiloissa keskiviikkoi-
sin klo 12.30–14.30 sekä Lai-
tasaaren rukoushuoneella 
torstaisin klo 10–12. Kylmä-
länkylän kappelissa perhe-
kerho perjantaisin klo 9–11 
vapaaehtoisvoimin.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
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Sakastissa puhutaan.....
Keskustelu- ja raamattuiltasarja
tiistaisin klo 18–19.30 
seurakuntatalon olkkarissa, käynti pääovesta.

Sakastissa puhutaan…
23.2…kohtuullisuudesta Timo Liikanen 
1.3…..synnistä Outi Pohjanen

Vuosikokous su 21.2. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Diakoniailta pe 19.2. klo 19 

ry:llä. Veljesilta la 20.2. lähtö 
klo 16 ry:ltä. Vuosikokous su 
21.2. klo 16 ry:llä.

-gospeltapahtuma
lauantaina 27.2. klo 15 alkaen 

Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa.
Esiintyjät: Melina Keränen, Pella, Park7 ja Hertz.

Liput 7 €.
Tapahtuma kuuluu Muhoksen rippikoululaisten ja isos-

koulutettavien opetukseen,
rippikoulukortilla vapaa pääsy.

Oulujoki tulvii

Toritapahtuma
torstaina 18.2. klo 11–14 Tyrnävän torilla.

Keittolounas seurojentalolla. 
Ulkona myydään arpoja ja makkaroita 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lisäksi lapsiystävällistä ohjelmaa, jota järjestävät 

seurakunnan lastenohjaajat.
Tule tapaamaa seurakunnan työntekijöitä.

HOX! seurakuntatalon toimistot ovat suljettuina 
kyseinä aikana.

Kastettu: 
Matjus Eevertti Kokkonen, 
Veeti Jan Krister Laurinaho
Kuollut: 
Elli Ester Hoikkala 
s. Salminen 102, 
Anna Liisa Markus 
s. Marttila 98

Murron lenkki- ja saunailta
keskiviikkona 24.2. klo 17.30 

Murron kerhotilassa, os. Kauttaranta 12 A 2

Ohjelmassa: tunnin verran kävelyä sauvoilla 
tai ilman. Sen jälkeen saunomismahdollisuus, 

iltapala ja iltahartaus.
Tulehan mukaan liikkumaan, saunomaan

ja viettämään yhteistä iltaa!
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klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Isoskoulutus to 18.2. 
klo 18–20 Koortilassa. Nuor-
tenilta pe 19.2. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Yökah-
vila Valopilikku la 20.2. klo 
19–24 nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 23.2. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 18.2. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. Pe 19.2. klo 19 
nuortenilta ry:llä. La 20.2. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk Kangastie, 7.–

8.-lk Lukka. Su 21.2. klo 12 
pyhäkoulut: Kk-Anttila Mer-
taniemi, Korivaara Kalliokos-
ki, Pälli Spets, Suokylä M. 
Räisänen. Klo 17 vuosikoko-
us ry:llä. Ma 22.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 18.2. klo 19 sisarilta 
ry:llä. Pe 19.2. klo 19 nuor-
tenilta Muhoksen ry:llä. La 
20.2. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokat: pie-
net Kinnunen, isot Lukka. 
Su 21.2. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Karhumaa, Laitasaari 
Ihme, Huovila Lehto. Klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä.

-perhetapahtuma
maanantaina 22.2. klo 18 Ponkilassa

Hankipesistä: 
Kempeleen Kirin naiset (Superpesis), 

Muhoksen Pallo-Salamat (Miesten ykköspesis)
Luistelukoulu, kioski, 

luistimien teroitusta: Muhoksen Jääklubi
Hankifutista, palloleikkejä: Ponkilan Pantterit

Kekikarhu, mehua, talvileikkejä, 
talvigolfia, luistelua, mäenlaskua.

Euron arpoja – hyvät palkinnot! 
(mm. pesiksen kausikortteja)

Tervetuloa toivottavat Muhoksen seurakunnan 
perhetyö, kunnan nuorisotoimi 

sekä yhteistyökumppanit

Liikuta mua 
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
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Päivän työ
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Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.
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Oulun seurakuntien päihde- ja kriminaalityön 
diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto on iloinen 

siitä, kun asiakas haluaa jakaa hänen kanssaan 
riemunsa raittiina pysymisestä 

Kello on soimassa puoli seitsemältä.  Poika-
ni soittaa, jos voisin viedä lapsenlapsen päi-
väkotiin.  

Katson puhelun jälkeen hetken uutisia 
telkkarista ja selaan Kalevaa. Jännään Amerikan 
presidentin esivaaleja.

Vien suloisen lapsenlapseni päiväkotiin, siellä on 
isovanhempien päivä.  

Menen tällä kertaa autolla, vaikka yleensä kävelen 
työpaikalle joen yli ja kauniin Ainolan puiston läpi. 

Työpaikalla kohtaan asiakkaan, jolla on niin sa-
notusti tilanne päällä, mutta asiat selviävät useam-
man diakoniatyöntekijän avustuksella. 

Päivystys jatkuu. Soitan yhdelle asiakkaalleni vas-
tasoiton ja sovin tulevani kolmelta vierailulle. Kodis-
sa on yksinäisyyttä, kipua ja sairautta.  

Monilla asiakkaistani ei ole juuri puheaikaa pu-
helimessaan, ja siksi he laittavat hälärin. 

Vielä tulee uusi ihminen 
vastaanotolleni.  Keskuste-
lemme taloudellisista asi-
oista sekä asunnon hankki-
misesta. 

Seuraavaksi sovin työ-
kaverini kanssa vieraili-
joista, jotka tulevat kevään 
uuteen ryhmään, kohtaus-
paikkaan huumeiden-
käyttäjien omaisille. 

Suunnittelen kalente-
rin avulla kesäajan ja ensi 
syksyn kohtaamispäivät. 

Yllättäen eräs asiakas 
tulee tervehtimään. Hän 
kertoo iloisesti olleensa 
jo monta viikkoa raittiina. Ihanaa, että ihmiset ha-
luavat jakaa onnistumisiakin.

Puoli kahdelta tulee sovitusti asunnoton ihminen 
luokseni. Juttelemme ja mietimme elämän asioita – 
ja niitä riittää. 

Lähden kello kolmen kotikäynniltä ajatuksissani 
ja mietin, miten voisin auttaa asiakastani. 

Diakonissan työ on joka päivä erilaista, ihanaa 
ihmisten kohtaamista. 

Kotona odottaa sohva ja kirja, joka jäi yöllä kes-
ken. 

Postia

Hymyilevänä
siinä olet edessäni kaiteeseen nojaten,
kuukausiin emme olleet tavanneet,
jotain olin kuullut poissaolosi syistä.

Yhteinen harrastus,
siellä sinuun tutustuin,
myönteisen kuvan olit itsestäsi antanut.
Näen lahjakkaan ihmisen,
joka auttaa, jolla on ystäviä.

Kerroit kuukausien epätietoisuudet,
vaivojesi moninaiset vaiheet,
pelot,
niin uskon.
Kerroit miten yksin olit apua vailla.

Yksin.

Meiltä kerran kysytään,
missä olit,
”Kun olin sairas, ette käyneet katsomassa”

Niin missä olin?

Missä olivat sinunkin auttajasi,
mitä olemme toisillemme,
olemmeko hyväksikäyttäjiä,
missä 
minä olen,
kun joku tarvitsee minua?

HILJA ALASUVANTO

Talven riemuja

Lunta, lunta vaan isäimme maa on tulvillaan. 
Talvinen aurinko paistelee, 
hankien pinnat hohtaa valkoisenaan.
Hiihtäjät suksillaan sauvovat laduillaan. 
Mäkimiehet tyhjän päällä lentävät liitäen.
Nuoriso ilmassa lautojensa kanssa pyörii ja hyörii, 
kuperkeikkoja heitellen.
Luistelijat kilpaa maaliin kiitävät. 
Pujottelijat mäkisiä kumpuja keppiensä kanssa kiertävät. 
Lapset riemuissaan mäkiä laskevat 
liukureillaan ja pulkillaan ja perille pääsevät.
Talvikin on kutsunut meidät kaikki liikkumaan 
patikoiden ja sauvojen kera, myös rollaattorien ja 
pyörätuolien kanssa.
Kaikki me saamme erilaisista liikkumisista terveyttä, 
iloista ja hyvää mieltä. 
”Ylös, ulos ja lenkille, eikä pirtin penkille.”

SENIORI CARITAKSESTA

Kolmepäiväinen gospel-
musiikin tapahtuma 
Oulugos pel järjestetään 
tuttuun tapaan pyhäin-

päivän viikonloppuna marras-
kuun alussa. Parhaillaan kootaan 
tapahtuman ohjelmaa, ja yleisöllä 
on helmikuun ajan mahdollisuus 
äänestää bändejä esiintyjiksi. 

– Äänestyksessä olevat esiin-
tyjät edustavat erilaisia musiik-

kityylejä elektronisesta tanssimu-
siikista raskaaseen rockiin. Ääntä 
kannattaa käyttää, sillä eniten ää-
niä saanut esiintyjä on varmuu-
della mukana Oulugospelissa, 
kertoo tapahtuman viestintävas-
taava Jii-Pee Nyyssönen.

Ehdolla olevat esiintyjät ovat 
Pekka Laukkarinen, Herz, Mak-
setut Viulut, G-Powered, HB, Sa-
ve ja KLS. Äänestyslomake on 

osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/oulugospel. Sivuilta löy-
tyy myös ehdokkaiden esittelyt 
ja linkkejä musiikkinäytteisiin. 
Äänestys päättyy karkauspäivä-
nä 29. helmikuuta.

Äänestäneiden kesken arvo-
taan Oulugospel-lippupaket-
ti kahdelle koko viikonlopuksi, 
kaksi elokuvalippua sekä Oulu-
gospel-materiaalia.

Karjasillan kirkossa Ou-
lussa vietetään Kaksosten 
messua sunnuntaina 3. 
huhtikuuta kello 10. 

Messuun kutsutaan erityisesti 
kaksosia, kolmosia ja heidän per-
heitään, mutta messu on totta kai 
avoin kaikille. Mukaan voi tulla 
pelkästään sanan kuulolle, mutta 

myös avustamaan messussa. 
Esimerkiksi suntioina messus-

sa toimivat kaksoset Kristiina ja 
Katariina Sanaksenaho ja kirk-
koväärteinä kaksoset Terttu Vä-
likangas ja Helinä Niskala. 

Päivän aiheesta ”Ylösnousseen 
todistajia” ja myös omasta kak-
sostaipaleestaan puhuvat keskus-

telusaarnassaan identtiset kakso-
set Satu Kreivi-Palosaari ja Sari 
Kreivi-Heikka. Messun jälkeen 
tarjotaan kirkkokahvit. 

Muutama kaksospari mahtuu 
vielä avustajiksi. Mikäli innos-
tuit, ota yhteyttä: satu.kreivi-pa-
losaari@evl.fi tai 044 788 1304.

Kaksosten messu huhtikuussa Karjasillalla 

Oulugospelin esiintyjä-äänestys käynnissä
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