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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Välittämistä 
ei saa ulkoistaa

Lähimmäisen hätä on aina selvitettävä, 
Martti Luther opettaisi nykypäivän ihmisiä

Lutherilla 
riittäisi yhä 
sanottavaa

Keskiajalla eläneen Mart-
ti Lutherin opille armos-
ta on tilausta yhä edelleen, 
sanoo Kirkkohallituksen 

vs. kirkkoneuvos Kari Kopperi 
varmana.

Väitteensä perustaksi Kopperi 
lähtee liikkeelle tästä ajatuksesta: 
ihminen on aina rakennellut ti-
kapuita taivaaseen. 

– Lutherin aikaan ihmiset 
yrittivät tavoittaa Jumalan vii-
saudella, filosofialla ja hyvillä 
teoil la. Tänään keinot hyvän elä-
män saavuttamiseksi ovat toisen-
laisia kuin keskiajalla. Yksi hakee 
onnellisuutta ja merkityksellis-
tä elämää työllä ja taloudellisella 
menestymisellä. Toinen rakentaa 

elämänsä maailmanparannus-
projektien varaan.

Uskonpuhdistuksen käynnis-
täneen Lutherin mukaan pelas-
tus, iankaikkinen elämä, on kui-
tenkin aina lahja. Armon ansain-
takeinoja ei ole.

Kultainen sääntö on
Lutherin opin ydintä
Luther on Kari Kopperin mu-
kaan tänä päivänä erityisen ajan-
kohtainen Euroopan tuskailles-
sa, miten selvitä pakolaisvirrasta. 

Kopperin mukaan Lutherin 
eettisen ajattelun perustana oli 
kultainen sääntö Raamatusta: 
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten 
tekevän teille, tehkää te heille.

 Ihmisen on asetuttava lähim-
mäisen tilanteeseen ja mietittävä, 
mitä toivoisin itselleni tehtävän, 
jos olisin samassa tilanteessa. 

Lutherin mukaan lähimmäi-
sen tarpeen selvittämisessä on 
käytettävä tunteen lisäksi maa-
laisjärkeä: millä keinoin ihminen 
tulisi parhaiten autetuksi?

Osallisuus on
syvintä alttarilla
Lutherin mukaan jumalanpal-
velus ei saa olla pappien toimit-
tama näytelmä, jota kirkkokan-
sa seuraa passiivisena penkeistä. 
Kansankielisyys on tärkeää, kun 
väki kokoontuu jumalanpalve-
lukseen. 

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa monipuolisia 

palveluita. Elämässään toisten apua 

tarvitseville ne ovat tärkeä turvaverkko.

Kirkossamme tehtävä työ nähdään monilta osin 

yhteiskunnan palveluja tukevana ja täydentävänä. 

Esimerkiksi seurakuntien diakonia on saanut 

laajalti tunnustusta ja arvostusta inhimillisen 

hädän ja kärsimyksen lievittäjänä. Siitä on syytä 

vilpittömästi iloita. 

Diakoniaa koskeva kirkkojärjestyksen pykälä 

velvoittaa, että ”seurakunnan ja sen jäsenten 

tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena 

on kristilliseen rakkauteen perustuva avun 

antaminen erityisesti 

niille, joiden hätä on 

suurin ja joita ei muulla 

tavoin auteta”. 

Näin organisoitu, 

työntekijöiden johdolla 

toteutettu diakoniatyö ja 

henkilökohtainen lähimmäisvastuu kulkevat käsi 

kädessä.

Kristillinen etiikka haastaa meidät siis 

kysymään itseltämme: Riittääkö lähimmäisestä 

välittämiseen, että veroeuroillani tuen 

yhteiskunnan tarjoamia palveluita ja 

turvaverkkoja? Riittääkö, että sen lisäksi laitan 

ropoja kolehtiin ja hyväntekeväisyyskeräyksiin? 

Onko meillä tämän päivän yhteiskunnassa 

kiusaus ulkoistaa lähimmäisestä välittäminen 

tuki- ja auttamisjärjestelmien hoidettavaksi?

Järjestelmien merkitystä ei tule vähätellä. Ne 

ovat korvaamattomia kanavia yhteisen vastuun 

kantamisessa. Siinä jokainen kantaa kortensa 

kekoon.

Henkilökohtainen lähimmäisestä välittäminen 

ei useinkaan vaadi ihmeellisiä tekoja. Arjen 

keskellä voi kysyä: Mitä sinulle kuuluu? Miten olet 

jaksanut? 

Kysymys on asettumista kuuntelijaksi 

toisen rinnalle. Ei erityisesti 

auttajaksi eikä toisen 

yläpuolelle. Kyse on 

läsnäolosta, ajan 

antamisesta toiselle.

Kristillisessä 

uskossamme tällaista 

on kutsuttu 

sielunhoidoksi.

HANNU OJALEHTO

Asettuminen 
kuuntelijaksi 
toisen rinnalle 
on sielunhoitoa
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Uskonasioista 
puhuminen ei ole 
teinien ajatuksissa 
päällimmäisenä.

Viimeinen teini uunista ulos

Kolumni

Perheen kuopus aloit-
ti rippikoulun tänä tal-
vena. Vanhemmat lap-
set ovat valinneet kukin 

ihan erilaiset rippikoulut. Esi-
koinen kävi viikonloppukou-
lun, toinen kesäleirin ja kolmas 
lasketteluleirin. Neljäs valitsi 
talven aikana käytävän iltarip-
pikoulun.

Vuosien aikana on ollut mu-
kavaa seurata nuorten intoa 
rippikoulun käymiseen. 

Nuorelle seurakuntaan tu-
tustuminen käy luontevasti 
oman rippikouluryhmän kaut-
ta. Isosista, nuorisotyönteki-
jöistä, papeista ja koulukave-

reista muodostuu parhaimmil-
laan ryhmä, jossa voidaan pui-
da monenlaisia ajatuksia.

Miksi nuoret edelleen lähte-
vät rippikouluun? Uskonasiois-
ta puhuminen ei ole teinien aja-
tuksissa päällimmäisenä. En us-
ko, että nuoret ajattelevat kon-
firmaatiota uskon vahvistami-
sena tai armon saamisena.

Teinin maailmassa rippikou-
lulla on maallisempi merkitys. 
Sen kautta astutaan monta as-
kelta aikuisuuteen, saadaan su-
kulaisilta lahjoja ja pidetään 
juhlat. 

Itse kävin rippikoulun, koska 
se vapautti maalaistytön viipy-

mään iltaisin ulkona myöhem-
pään kuin ennen.

Luterilaisen kirkon mukaan 
konfirmaatiossa on kyse samas-
ta armosta kuin kasteessa. Ju-
mala haluaa vahvistaa konfir-
moitavaa uskossa ja siunata uu-
dessa elämänvaiheessa. 

Rippikoulu on myös osa kir-

kon kasteopetusta. Riparilla tei-
ni voi pohtia yhdessä muiden 
kanssa elämää ja uskoa. Nuori 
tutustuu sen kirkon uskoon, jo-
hon hänet on kasteessa liitetty.

Kuopus odottaa konfirmaa-
tiota ja rippijuhlaa pelonsekai-
sin tuntein. Isosiskot ovat pe-
lotelleet ehtoollisleivän tai vii-
nin joutumisesta väärään kurk-
kuun. Albaan voi kompastua.

Me vanhemmat odotamme 
konfirmaatiopäivää ilo sydä-
messä. Lapsista on tullut nuo-
ria ja aikuisia. Selkään on kas-
vamassa siivet ja jalkoihin juu-
ret. Elämä on edessä kaikissa vä-
reissään.

Lutherin eettisen 
ajattelun 
perustana oli 
kultainen sääntö 
Raamatusta: 
Kaikki, minkä 
tahdotte ihmisten 
tekevän teille, 
tehkää te heille.

Kari Kopperi

– Jumalasta on puhutta-
va riittävän yksinkertaisesti. 
Tätä peräsi Luther, ja asia on 
ajankohtainen edelleen. Kir-
kossa pitää olla puhetta, jon-
ka kuulijat kokevat merkityk-
selliseksi omassa elämässään. 
Sanan tulee herättää ihmisten 
välille vuorovaikutusta, Kop-
peri toteaa.

Lutherin mukaan kansan-
kielisyyteen liittyy myös se, et-
tä seurakuntalaisten on voitava 
tuntea osallistuvansa jumalan-
palveluksen viettoon. 

Kopperin mielestä osallis-
tuminen ei ole vain aktiivis-
ta tekemistä, kuten Raamatun 
tekstin lukemista. Syvimmäl-

MIRJA RINTALA
oululainen toimittaja ja 

verkkolehden tekijä 

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

Vs. kirkkoneuvos Kari Kopperi pohti Oulussa järjestetyssä Mannermaa-seminaarissa, mitkä Lutherin ajatukset ovat sellaisia, jotka voisivat olla merkityksellisiä ja innostavia myös tuleville sukupolville.

Martti Lutheria on vuosisatojen aikana usein siteerattu vää-
rin. 

Tuomo Mannermaa totesi Rauhan Tervehdyksen haas-
tattelussa vuonna 2006, että Luther pitäisi tuntea parem-

min luterilaisissa maissa.  Mannermaa koki epäoikeudenmukaisena 
muun muassa vääränlaiset tulkinnat Lutherin työetiikasta. 

Kun viljellään näkemystä ankarasta luterilaisesta työmoraalista, 
Kari Kopperinkin mukaan liikutaan heikoilla jäillä. Lutherista ei ole 
rehellistä tehdä orjamaisen työmoraalin oppi-isää.

– Lutherille työ tarkoitti ennen muuta lähimmäisen palvelemista, ar-
jen kristillisyyttä. Tämä tulee monella tapaa esille Lutherin ajattelussa. 

– Nykypäivänä on hyvä muistaa tämäkin: Lutherille palvelemista 
olisi yhtä lailla palkkatyö kuin vapaaehtoistyö. 

Kristinuskossa on aina myös puolustettu oikeutta pyhäpäivään, 
Kopperi vielä lisää.

Luther pitäisi tuntea paremmin
lään se on yhteyttä ehtoollis-
pöydässä. 

– Alttarille yhteisen aterian 
äärelle polvistuvat menesty-
vät, kunnolliset, elämää näh-
neet sekä eri tavoin kiusatut ja 
kärsineet. 

Kari Kopperi puhui Mart-
ti Lutherista Oulun tuomioka-
pitulin järjestämässä Manner-
maa-symbosiumissa viime vii-
kolla. Viime vuonna kuollut, 
Oulussa elämänsä viimeiset 
vuodet asunut, professori Tuo-
mo Mannermaa oli kansain-
välisesti tunnetuimpia Luther-
tutkijoita.

RIITTA HIRVONEN
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Oulun tuomiokirkon pi-
halle rakennetaan las-
ten kirkko. Mahdollises-
ti jo ensi kesänä valmis-

tuvaan puiseen kirkkoon mahtuu 
istumaan toistakymmentä lasta ja 
aikuinenkin seisomaan harjakor-
keudessa. Näin kertoo tuomio-
kirkkoseurakunnan lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö.

Rakennus pystytetään tuo-
miokirkon kirkkopuistoon Ison-
kadun puolelle. Rakennukseen 
tullee rekvisiittaa, jota on oikeis-
sakin kirkoissa, kuten penkit, alt-
tari ja liturgisia vaatteita. 

Lasten kirkko on käytössä sil-
loin, kun tuomiokirkon krypta 
on auki. 

Talvella kirkko on auki adven-
tin ja erilaisten tapahtumien ai-
kana. Kirkkoon pääsee talvella 

Muut mediat

ONKO MEIDÄT kansalaisina kuohittu 
jo niin pahoin, ettemme edes uskalla 
tehdä mitään? Eduskuntatalon edessä 
järjestettävät mielenosoitukset liikuttavat 
vain muutamia kymmeniä ihmisiä, 
ja heitäkin katsotaan kuin lääkkeensä 
ottamatta jättäneitä avohoitopotilaita. 

Portsari Teemu Potapoff Valomerkissä 19. helmikuuta

Sielunhoito vaatii 
työntekijässä 
levollisuutta ja tilaa 
pysähtymiselle.

Lapsille oma kirkko   Oulussa
TERVETULOO MIETAAN mettäkirkkohon. 
Näissä maisemissa sielu lepää ja elämä 
saa uuden merkityksensä. Metsä on 
minun temppelini ja vastaanottaa 
synninpäästöni. Näreikön syleilyssä itken 
itseni ehyeksi ja nauran arkeni uuteen 
vauhtiin.

Hiihtäjälegenda Juha Mieto Hymy-lehdessä 2/2016

Myös seurakuntalaisia 
tarvitaan sielunhoidossa
 Seurakuntapapeilla  sielunhoidolliset keskustelut yhä harvinaisempia

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k ,  F r e e ima g e s

Seurakuntapappien käymät 
sielunhoitokeskustelut vä-
henevät, mutta kirkon per-
heneuvonnan ja sairaalasi-

elun antama sielunhoito lisään-
tyy. Tämä käy ilmi kirkon edelli-
sistä nelivuotiskertomuksista.

Sairaalapapit kävivät esimer-
kiksi vuonna 2011 noin 66 000 
sielunhoidollista keskustelua, 
mutta seurakuntapapit huomat-
tavasti vähemmän, noin 31 000 
keskustelua vuodessa. 

Tämä tarkoittaa, että yksi seu-
rakuntapappi kävi keskimäärin 
kuukaudessa yhden sielunhoidol-
lisen keskustelun. 

Seurakuntapappien sielun-
hoidolliset keskustelut vähenivät 
pappien omien ilmoitusten pe-
rusteella vuosina 2003–2011 yli 
30 prosenttia.

– Tällaista pudotusta on pidet-
tävä erittäin suurena määränä ti-
lanteessa, jossa seurakuntapapit 
kertovat arvostavansa sielunhoi-
toa suuresti kirkollisten toimitus-
ten ja jumalanpalvelusten ohella, 
käytännöllisen teologian profes-
sori Paavo Kettunen Itä-Suomen 
yliopistosta sanoo. 

Sielunhoidolla tarkoitetaan 
ihmisen auttamista hänen elä-

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Cafe Kryptan aukioloaikoina.
Lasten kirkossa voidaan esi-

merkiksi leikkiä kastetta, hauta-
jaisia, häitä ja jumalanpalveluksia. 

Metsikön mukaan lapset voi-
vat leikkiä kirkossaan omin päin, 
mutta joskus myös johdetusti esi-
merkiksi erilaisten tapahtumien 
yhteydessä.

Talkooapu kelpaa
kirkon valmistumiseksi
Kirkon kustannusarvio on vielä 
auki. Keräys- ja lahjoitusvaroilla 
tulee olemaan tärkeä osa rahoi-
tuksessa.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
varhaiskasvatus pyrkii Metsikön 
mukaan järjestämään myös las-
ten ja perheiden tapahtumia sekä 
lasten konsertin kirkon rahoitta-
miseksi. 

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista. Myös rukous ja ripittäytyminen ovat sielunhoidossa 
mahdollisia. Seurakunnan työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus käydyistä keskusteluista. Paavo Kettunen.
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Melina Keränen rohkaisee ihmisiä tekemään asioita, jotka liikuttavat heitä. 

Ihmisiä

Kaksi intohimoa yhteen

Oululainen Melina Keränen, 22, nousee tulevana per-
jantaina lavalle gospelkonsertissa  Limingassa.  Seu-
raavana päivänä hän esiintyy Muhoksen seurakun-
nan Oulujoki tulvii -gospeltapahtumassa.

Keränen on laulaja-lauluntekijä, joka opiskelee sosiono-
miksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Opintojensa ohessa 
hän työskentelee  lasten parissa. 

Keränen soittaa pianoa ja kitaraa. Laulua hän on harrasta-
nut omaksi ilokseen. 

Musiikin lisäksi Melinaa kiehtoo kirjallisuus. Hän lu-
kee etenkin kristillistä opetuskirjallisuutta ja on kirjoittanut 
muun muassa blogia ja runoja.

Laulaja-lauluntekijänä Keränen saa yhdistää molemmat in-
tohimonsa. Hän säveltää, sovittaa ja sanoittaa.

Keränen haluaa musisoinnillaan rohkaista muitakin te-
kemään asioita, jotka liikuttavat heitä, ja joista he nauttivat.

Keränen pohtii paljon asioita ja haluaa laajentaa maailman-
kuvaansa. Tunteita hän käy läpi musiikin avulla. 

– Sanoitukseni käsittelevät asioita, joita itse pohdin. Ne ovat 
eräänlaista tarinankerrontaa.

Nuori nainen kuuntelee kaikenlaista musiikkia. 
– Vaikka musiikki ei olisi nimellisesti kristillistä, se voi sil-

ti tavoittaa jotain tosi inhimillistä ja koskettaa meitä monel-
la tavalla.

Melina Keränen luottaa Jumalaan. 
– Olen kristitty ihminen ja katson maailmaa siitä käsin. 

Jeesuksessa olen löytänyt levon Jumalan ja kysymysteni kans-
sa, Keränen sanoo.

PEKKA HELIN

Melina Keräsen konserteista Limingassa ja Muhoksella saa 
lisätietoa kyseisten seurakuntien palstoilta sivuilta 22 ja 23.

Mitä tulee mieleen sanasta sielunhoito?Gallup

Kysyimme, millaisia mielikuvia sana sielunhoito herättää, 
ja ovatko vastaajat kuulleet seurakuntien tarjoamista 
sielunhoitopalveluista.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Ensimmäisenä tulee mieleen 
rentoutuminen ja ajan viettä-
minen hyvässä seurassa. En ole 
kuullut seurakuntien sielunhoi-
topalveluista, mutta hyvä että 
on sellaisiakin.

Taika Rautanen, 
Oulu

Jaa, no ensimmäisenä tulee ehkä 
mieleen joku ruumiinavaus, ei 
oikein muuta. En ole kyllä kuul-
lut seurakuntien sielunhoitopal-
veluista.

Noora Kemppainen, 
Oulu

Pelastusarmeija, sehän se on nii-
den juttu. Olen kuullut seura-
kuntien tarjoamasta sielunhoi-
dosta, mutta en tiedä siitä sen 
tarkemmin. 

Timo Mätäsaho, 
Oulu

Lapsille oma kirkko   Oulussa
Kun kirkko on 
nimenomaan 
lapsille suunniteltu, 
se on viesti siitä, 
että lapsi otetaan 
huomioon: hän on 
tärkeä, hänelle on 
rakennettu oma 
kirkko.

Outi Metsikkö

H
eid

i M
akko

n
en

Myös seurakuntalaisia 
tarvitaan sielunhoidossa
 Seurakuntapapeilla  sielunhoidolliset keskustelut yhä harvinaisempia

määnsä, ihmissuhteitaan tai ju-
malasuhdettaan koskettelevis-
sa kysymyksissä. Sielunhoito on 
henkilökohtaista keskustelua kir-
kon työntekijän tai maallikon, 
seurakuntalaisen, kanssa. 

Estääkö kiire
keskustelut?
Kettunen kysyy, onko sielunhoito-
vastuu seurakunnissa siirtynyt lii-
kaa seurakuntapapeilta diakonian, 
sairaalasielunhoidon ja perheasi-
ainkeskusten viranhaltijoille.

– Onko nyt syntynyt ajattelu-
malli, että erityistyöntekijät hoi-
tavat sielunhoidon?

Jos näin on käynyt, kehitys on 
Kettusen mielestä harmillinen, 
sillä myös paikallisseurakunnis-
sa tehtävää sielunhoitotyötä tar-
vitaan.

Kettusen mukaan muutoksen 
taustalla saattaa olla seurakunta-
papin työn monitouhuisuus.

– Seurakunnan papin työ on 
nykyisin moninaista ja vaativaa. 
Myös kiire saattaa kuulua työhön. 
Jos näin on, kysymys kuuluu, on-
ko tavallisella seurakuntapapil-
la enää aikaa yksittäisen ihmisen 
hädälle. 

– Sielunhoito vaatii työnteki-
jässä levollisuutta ja tilaa pysäh-
tymiselle, Kettunen sanoo.

Mitä kuuluu -kysymys
on jokaisen tehtävä
Kettunen kuvaa, että erikoistunut 
sielunhoito – kuten sielunhoito-
keskustelu sairaalassa – tapahtuu 

usein suljetussa tilassa. Silloin ti-
lanteen yhteisöllinen ulottuvuus 
voi kärsiä, hän ilmaisee. 
Kettunen tarkoittaa tällä sitä, että 
esimerkiksi yksinäisyydestä kär-
sivä voisi saada sielunhoidosta 
enemmän apua, jos häntä voitai-
siin auttaa samanaikaisesti seura-
kuntayhteisön jäseneksi. 

– Jos jotakuta kuormittaa hä-
nen yksinäisyyteensä, seurakun-
nassa hänet tulisi voida ohjata 
muiden pariin. Jotta näin tapah-
tuisi, haaste ottaa todesta jokai-
nen ihminen kuuluu kaikille seu-

rakuntalaisille. Miten sinä jaksat? 
-kysymys tulisi luonnistua meil-
tä kaikilta.

– Tästä näkökulmasta sielun-
hoitoa eivät ole vain sielunhoi-
dolliset keskustelut vaan yhä tär-
keämmäksi nousee kysymys, mi-
ten seurakunta voisi olla sielun-
hoidollinen yhteisö, jossa ihmi-
nen kokee tulevansa välitetyksi ja 
hyväksytyksi.

JAANA SKYTTÄ
RIITTA HIRVONEN

Onko nykyihmisten tietämys seurakuntien tarjoamista pal-
veluista niin ohut, että ihmiset eivät yksinkertaisesti tie-
dä, että oman elämänsä taakkaa voi jakaa myös seurakun-
nan papin kanssa? 

Pastori Juha Maalismaa Kempeleestä saattaa vain kysellä, mis-
tä johtuu, että monen muun seurakunnan papin tavoin hänen pu-
helimeensa soitetaan harvakseltaan sielunhoitokeskustelua varten.

– Pienikin viestinnällinen lisähoksautus tästä mahdollisuudes-
ta voisi riittää, jotta ihmiset rohkaistuisivat ottamaan pappiin yh-
teyttä henkisten voimavarojen vähetessä. Toisaalta jos henkilö ei ole 
kiinnostunut kirkon tarjoamista palveluista, sytyttäisikö mikään il-
moittelu hänet kääntymään seurakunnan puoleen.

Kaikki seurakuntapappien käymät sielunhoitokeskustelut eivät 
tule kirkon tilastoissa näkyviin. Maalismaa toteaa, että sielunhoi-
toa tehdään esimerkiksi toimituskeskustelujen, kuten kaste-, vih-
ki- ja hautajaistilaisuuksia yhteydessä, mutta niitä ei aina kirjata ti-
lastoihin. 

Tiedotus sielunhoidosta 
on tarpeellista

Ihmisten toivotaan osallis-
tuvan kirkon pystyttämiseen 
tai vaikkapa ompelemaan ja 
kutomaan kirkkoon tekstiilejä. 

Outi Metsikkö painottaa, et-
tä kirkko on lapsille suunnattu 
viesti.

– Lapsi kysyy, olenko hy-
väksytty ja rakastettu, kuun-
nellaanko minua ja kohdataan-
ko minut. Kun kirkko on ni-
menomaan lapsille suunnitel-
tu, se on viesti siitä, että lapset 
otetaan huomioon: he ovat tär-
keitä, heille on rakennettu oma 
kirkko.

Lapset ovat Metsikön mu-
kaan äärettömän tarkkoja siitä, 
millä tavoin asioista puhutaan 
heille. Tärkeää ei ole, mitä sa-
notaan vaan mikä viesti välit-
tyy sydämestä sydämeen. 

Lasten kirkko on viesti, jo-
ka koskettaa, Metsikkö uskoo.

PEKKA HELIN
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Kolmas kerta toden sanoo
 Alma Tuiskula on kahden tutkinnon jälkeen matkalla papiksi

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Tulevaisuudessa papiksi 
valmistuvilla on takanaan 
yhä enemmän ikävuo-
sia ja työkokemusta muil-

ta aloilta. Suuntaus on sama ko-
ko maassa.

Oulun seurakunnissa on pa-
rasta aikaa harjoittelussa kuusi 
teologian opiskelijaa. Heistä suu-
rin osa on vaihtamassa kokonaan 
alaa. Yksi opiskelijoista on Tuiran 
seurakunnassa harjoitteluaan te-
kevä Alma Tuiskula. 

Hänen kalenterissaan perjan-
tain viimeinen merkintä on kel-
lo 13. Silloin Tuiskula pitää Lähe-
tyksen puoti ja paja Siivessä har-
tauden. 

Kolmannen vuoden opiskelija 
odottaa innokkaana pääsevänsä 
puhumaan lähetystyöstä naisten 
aseman parantajana. 

Pappeus tuntuu kutsumuk-
selta, johon hän on päättänyt nyt 
tarttua. 

– Kun mietin lukiossa, mi-
tä lähtisin opiskelemaan, teolo-
gia oli yksi vaihtoehdoista, mut-
ta historia vei silloin voiton, Ro-
vaniemeltä aikoinaan Ouluun 
opiskelemaan muuttanut Tuis-
kula kertoo. 

Harjoittelussa vietetty alku-
vuosi onkin tuntunut hänestä 
eräänlaiselta aikamatkalta, sillä 
Oulu on tuttu ja tuntuu toiselta 
kotikaupungilta.

Filosofian maisteriksi valmis-

tuttuaan Alma Tuiskula aikoi 
suuntautua arkistoalalle. Työn al-
la oli kuitenkin jo toinen tutkin-
to kansantaloustieteestä. Kauppa-
tieteiden maisteriksi hän valmis-
tui 2011.

Seuraavana vuonna hän muut-
ti Oulusta Seinäjoelle. Neljän 
kuukauden projektityö Seinäjo-
en seurakunnassa venyi liki nel-
jään vuoteen, kun Tuiskula siir-
tyi arkistojen järjestelystä suo-
raan töihin taloustoimiston puo-
lelle. Seurakunnan radiotoimin-
nassa hän on edelleen mukana va-
paaehtoisena. 

– Olen nähnyt kirkon toimin-
taa monesta eri vinkkelistä, hän 
naurahtaa.

Harjoittelussa kirkastuvat 
kiinnostuksen kohteet
Höyhtyän ostoskeskuksen ja Kar-
jasillan kirkon välissä sijaitsevas-

sa Siivessä Karjasillan seurakun-
nan lähetyssihteeri Paula Ros-
backa toivottaa tulijat tervetul-
leiksi ja kehottaa ottamaan kah-
via. Pöydissä istuu jo kymmen-
kunta aktiivista Siivessä kävijää. 

Aluksi teologiharjoittelija Al-
ma Tuiskula kertoo itsestään. Ly-
hyt hartaus pitää sisällään raama-
tunkohtien ja virsien lisäksi poh-
dintaa lähetystyön vaikutuksesta  
naisten asemaan kehitysmaissa. 

Lopuksi Tuiskula kannustaa 
kysymään ja kommentoimaan. 
Joukossa on lähetyskentillä käy-
neitäkin, ja useampi kertoo koke-
muksistaan.

– Olipa kiva, että tuli noinkin 
paljon keskustelua, tuleva pappi 

intoilee tilaisuuden jälkeen. 
Teologiharjoittelu pitää sisäl-

lään paljon erilaisiin seurakun-
nan tapahtumiin osallistumista. 
Tuiskula kertoo olleensa edellise-
nä päivänä laitoshartaudessa ja 
maahanmuuttajapiirissä. 

– Harjoittelussa pääsee testaa-
maan, mikä voisi olla oma tule-
vaisuuden työala seurakunnassa. 

– Minua kiinnostavat seniori-
työ ja kansainvälinen työ. Hiljai-
suuden toimintakin, kuten retrii-
tit, voisi olla minun juttuni.

Papin työssä Tuiskulaa kiehtoo 
se, että jokainen päivä on erilai-
nen. Se on myös arkisto- ja toi-
mistotöihin verrattuna ihmislä-
heistä. 

Omat kokemukset 
jakoon puheessa
Seuraavan viikon sunnuntaina 
Alma Tuiskula tutkii Tuiran kir-
kon sakastissa kirkkokäsikirjaa 
yhdessä ohjaajansa, kappalainen 
Lauri Kujalan kanssa. 

Iltamessun alkuun on puo-
li tuntia, ja marssiaskeleet alka-
vat olla selvät. Tuiskula pitää mes-
sussa puheen ja avustaa ehtoolli-
sen jaossa. Kujala toimii liturgi-
na. Seuraavaksi etsitään päälle 
valkoiset albat. 

Kymmenen minuuttia ennen 
messun alkua paikalle saapuvat 
myös kanttori ja seurakuntames-
tari. On yhteisen rukouksen aika. 

– Aloin lukea tämän sunnun-
tain tekstejä heti, kun tiesin vuo-
roni, ja mietin mikä olisi kantava 
teema. Muistivihko on kulkenut 
mukana koko ajan, Tuiskula ker-
too ennen kirkkosaliin astumista.

Messun jälkeen hänellä on taas 
aihetta iloon, sillä eräs kuulija tu-
lee kiittämään puheesta, jonka 
idea lähti Anthony Dorrin kir-
jasta Kaikki se valo, jota emme näe. 

– Palautetta on aina kiva saa-
da. Tuleva palaveri ohjaajan kans-
sa sen sijaan vähän jännittää. Hy-
vä kuitenkin, että kaikki käydään 
tarkasti läpi, sillä nyt on se het-
ki oppia. 

ELSI SALOVAARA

Oulun seurakuntien lähetyksen puoti ja paja Siipi sijaitsee Höyhtyällä. Teologian harjoittelija Alma Tuiskulan pitämän hartauden aiheena oli lähetystyö naisten aseman parantajana.

Alma Tuiskula käy sakastissa läpi iltamessun kulkua Tuiran seurakunnan kappalaisen 
Lauri Kujalan kanssa, joka on hänen ohjaajansa.

Tulevaisuudessa 
papiksi valmistuvilla 
on takanaan yhä 
enemmän ikävuosia ja 
työkokemusta muilta 
aloilta. Suuntaus on 
sama koko maassa.
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Chimes- eli putkikellot ovat 
toistaiseksi harvan suo-
malaisen seurakunnan 
käytössä.

Tällä seudulla niitä käytetään 
Karjasillan, Oulunsalon, Hailuo-
don ja Ylikiimingin seurakun-
nissa.

Ylikiimingin kelloja ovat soi-
telleet laulukerholaiset, lapsikuo-
rolaiset, rippikoululaiset sekä 
nuorten soittajien ryhmä.

Kanttorilla on haaveena sään-
nöllisesti harjoitteleva ryhmä.

– Mainostamisessa on ollut 
vähän suvantovaihe, mutta sovi-
taanpa tässä nyt saman tien, et-
tä chimes-kellojen soittamiseen 
voi tulla tutustumaan 3. maalis-
kuuta kello 18 Ylikiimingin seu-
rakuntatalolle, kanttori Leo Rah-
ko innostuu.

Toiveena on saada kokoon vä-
hintään 7–10 soitannasta kiin-
nostunutta.

– Huippua olisi, jos heitä löy-
tyisi toistakymmentä. Nuotinlu-
kutaito on eduksi, mutta ei vält-
tämätön.

Opetella ehtii
vaikka pääsiäiseksi
Oulunsalon kanttorin Pirjo Män-
tyvaaran mukaan chimes-kellot 
sopivat esimerkiksi ihmiselle, jo-
ka haluaa olla mukana seurakun-
nan musiikkitoiminnassa, mutta 
ei pidä laulamisesta.

Tähän mennessä Oulunsaloon 
pari vuotta sitten hankittuja kel-
loja on käytetty pienimuotoises-
ti lähinnä lapsi- ja poikakuorossa 
sekä musiikkikerhossa. 

– Olisi loistavaa kehitellä jokin 
kertaluonteinen projekti, johon 
harjoitella. Ehtiihän tässä opetel-
la jotakin vielä vaikka pääsiäisek-
si, Mäntyvaara suunnittelee.

Soittajilta odotetaan innostuk-
sen lisäksi auttavaa nuotinlukutai-

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

karitoimintaa. Erillistä chimes-
ryhmää ei ainakaan toistaiseksi 
perusteta.

– Kelloja on käytetty jopa kas-
tejuhlissa: kaikki halukkaat kum-
meista ja isovanhemmista alkaen 
ovat harjoitelleen kerran juuri en-
nen tilaisuuden alkua tutun vir-
ren, joka sitten on laulettu chime-
sien säestyksellä kastetilaisuudes-
sa, kertoo kanttori Juha Soranta.

Soittimen etuna hän pitää si-
tä, että harjaantumatonkin soit-
taja saa kelloista soimaan kauniin 
äänen.

– Ja kun kelloja on neljän ok-
taavin sarja, yhteensä 49 kappa-
letta, niistä riittää isollekin jou-
kolle. Yhdessä on aina mukava 
soittaa.

Seuraavaksi chimes-kelloja voi 
kuulla 22. toukokuuta, kun Kar-
jasillan kirkossa järjestetään Kai-
ken kansan virsikisan valtakun-
nallinen finaali.

MINNA KOLISTAJA

toa ja hippusta musikaalisuutta.
Kiinnostuneet voivat ilmoit-

tautua kanttorille. 
– Aloitamme harjoittelun, jos 

vähintään 5–6 ilmoittautuu. 

Chimes-kelloilla vaikka
kastetilaisuudessa
Karjasillan seurakunnassa chi-
mes-kellojen soittoon on koulu-
tettu paitsi kanttorit, myös koko 
lapsityön tiimi ja yksi pappikin.

Chimesien soittaminen on va-
kiintunut luontevaksi osaksi kuo-
rojen ohjelmistoa, samoin mus-

Chimes-kelloilla 
soittamaan

Sovitaanpa tässä nyt 
saman tien, että chimes-
kellojen soittamiseen 
voi tulla tutustumaan 
3. maaliskuuta kello 18 
Ylikiimingin 
seurakuntatalolle.

Leo Rahko

• 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

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Chimes- eli putkikelloja pääsee soittamaan Hailuodon, Karjasillan, Oulunsalon ja 
Ylikiimingin seurakunnissa.

Paikkoja avoinna

Siikalatvan seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu mm. suntiona toimiminen 
jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi tehtä-
viin sisältyy hautaustoimen ja kiinteistönhoidon tehtäviä. Työn 
luonteen vuoksi tehtävät sijoittuvat myös viikonloppuihin ja il-
toihin.

Siikalatvan seurakunnassa on kaksi seurakuntamestarin virkaa 
ja lisäksi käytetään sijaisia. Seurakunnassamme on viisi kirkkoa ja 
seurakuntataloa sekä kuusi hautausmaata. Käytössämme on säh-
köinen ajanvarausjärjestelmä ja olemme jo KIPA:ssa.

Virkaan valittavalla tulee olla soveltuva ammatillinen koulutus 
tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen. Suoritetun sun-
tion ammattitutkinnon katsomme eduksi. Virkaan valittavan tu-
lee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Atk:n pe-
rustaidot ovat tehtävässä tarpeelliset. Viran hoitaminen edellyttää 
oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaisesti. Virkaan 
valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan ja virassa on neljän kuukauden koeaika. Virka täytetään 
1.7.2016 alkaen. Tehtävän voi ottaa vastaan jo 1.5.2016.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 0400 164 
675 tai kirkkoherra Merja Jyrkkä 040 5181 181. Hakemukset ansio-
luetteloineen ja todistusjäljennöksineen on jätettävä 11.3.2016 klo 
13 mennessä os. Kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6, 92620 Piip-
pola. Kuoreen tunnus ”Seurakuntamestari”.

KansanlääKintäKesKus
Hotelli Kaustinen, puh. 06 865 0200 

Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

www.kansanlaakintakeskus.com

Tervetulua 
kylhän!

Kaustinen -paketti 2 vrk 
alk. 120,- / hlö / 2 vrk
• puolihoitoruokailut noutopöydästä,  
 viikoittain myös perinneruokia ja  
 pelimannimusiikkia
• päivittäinen sauna ja kuntosali
• hieronta 30 min tai kaustislainen  
 perinteinen jäsenkorjaus 20 min 
Kasso isse tarkemmin...

Palveluja tarjotaan 

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Oulun seurakunnissa teh-
dään korjaustöitä ke-
vään ja kesän aikana yli 
miljoonalla eurolla.

Oulujoen kirkossa uusitaan 
käyttöikänsä päähän tullut läm-
mitysjärjestelmä. 

Samassa yhteydessä uusitaan 
vesi- ja viemäriputket ja muute-
taan yleisö-wc esteettömäksi.

Yläpohjaan lisätään sprinkle-
rijärjestelmä, sakastissa tehdään 
pieniä tilamuutoksia ja pääpor-
taat saavat uudet lisäkaiteet.

Huhti–kesäkuussa toteutet-
tavan remontin kustannusarvio 

on 420 000 euroa. Korjaukseen 
haetaan Kirkkohallitukselta val-
tion rahoittamaa avustusta, joka 
on tarkoitettu kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden rakennusten 
korjauksiin.

Tuiran kirkossa tehdään kesäl-
lä 400 000 euron kattoremontti, 
jossa uusitaan vuonna 1991 teh-
tyjen laajennusosien kermikat-
teet.  Lisäksi yläpohjan lisäläm-
möneristeet uusitaan, katon kal-
listuksia korjataan nykyistä jyr-
kemmiksi ja asennetaan sula-
napitokaapelointia. Räystäs- ja 
katepellitykset uusitaan.

Haukiputaalla uusitaan Kellon 
seurakuntakodin vesikate, joka 
on uusinta laajennusosaa lukuun 
ottamatta 1980-luvulta.

Samalla yläpohjaan asennetaan 
lisälämmöneristys, katon sadeve-
sijärjestelmä uusitaan ja kirkkosa-
lin kattorakenteen tuulettuvuut-
ta parannetaan. Tulevaan kesään 
ajoittuvan remontin kustannusar-
vio on 300 000 euroa.

Seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto teki rakentamis-
päätökset ja myönsi kustannusar-
vioiden mukaiset määrärahat vii-
me viikolla.

Oulun seurakunnissa tehdään
remonttia yli miljoonalla 
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Balsamia sielulle ja mielelle
Uusi Ääni jakaa sanomaa iloisesti ja innostuneesti

Tuomiokirkko-
kuoroon koelaulu
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
taan kootaan uutta sekakuoroa. 
Kuoro on tarkoitettu kuorolau-
lua jo aikaisemmin harrasta-
neille laulajille. 

Kuoro rikastuttaa tuomio-
kirkkoseurakunnan jumalan-
palveluselämää ja laulaa erilai-
sissa seurakunnallisissa tilai-
suuksissa. 

Kuoro on ensisijaisesti tar-
koitettu työikäisille laulajille. 

Kuorolaisilta odotetaan koh-
tuullista nuotinlukutaitoa. 

Koelauluista voi sopia kuo-
ronjohtaja, kanttori Henna-
Mari Sivulan kanssa, henna-
mari.sivula@evl.fi, p. 040 7450 
160.

Uusia virsiä ja
Taizé-lauluja 
radion aamu-
hartauksissa
Yleisradion käyttöön on nau-
hoitettu uutta musiikkia, jo-
ta kuullaan aamuhartauksissa 
kevään aikana.

Kanttori Teija Tuukkanen 
keskustelee muusikoiden kans-
sa uusista virsisovituksista ra-
dion tiistain aamuhartauksissa.

Virsikirjan nykyisen liite-
osan kappaleita esittelevä sar-
ja alkaa Yle radio 1 -kanaval-
la tiistaina 1.3. ja jatkuu touko-
kuun puoliväliin.

Uudet Taizé-laulujen nau-
hoitukset soivat aamuhartauk-
sissa maanantaiaamuisin maa-
liskuun ajan. 

Radion aamuhartaus kuul-
laan maanantaista lauantaihin 
kello 6.15 ja toinen lähetys kel-
lo 7.50.

Seppo Härkösen 
muistokonsertti 
Kempeleen 
kirkossa
Viime kesänä edesmenneen 
kempeleläisen musiikkimie-
hen Seppo Härkösen muisto-
konsertti pidetään Kempeleen 
kirkossa 28. helmikuuta. Här-
kösen säveltämiä, sanoittamia, 
sovittamia, kääntämiä ja joh-
tamia lauluja kuullaan kolmen 
eri kuoron esittäminä.  Härkö-
nen on aikoinaan johtanut näi-
tä kuoroja.

Kuorot ovat Kamarikuoro 
Aiolos johtajanaan Satu Korpi, 
Kempeleen Nuorisokuoron en-
tiset laulajat johtajanaan Elina 
Könönen sekä Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat johtajanaan Ah-
ti Sepp.

Kiitos ystävistä!- muisto-
konsertti alkaa kello 15. Kon-
sertin tuotto menee Yhteisvas-
tuukeräykselle. Ohjelma mak-
saa kymmenen euroa.

Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa kuuluu 
virkeä puheensorina. 

Uusi Ääni -kuoron 
aloittaessa harjoitukset ennen 
viimesunnuntaista Balsamia-
konserttia tunnelma on iloinen 
ja innostunut. 

Oulunsalon seurakunnan se-
kakuoro haluaa harjoitella tin-
kimättömästi ja tosissaan, mut-
ta ei tosikkona.

Ennen konserttia lihakset on 
saatava rennoiksi ja lämpimiksi. 

Kun kroppa on auki, on hel-
pompi laulaa. Sen jälkeen ää-
nenavaukset päristelyineen ja 
hymistelyineen.

Kuoronjohtaja, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara tietää, että aina en-
nen konserttia vatsassa on per-
hosia. 

– Pieni jännitys kuuluu 
asiaan. Kuorolaisilla on 
tsemppi päällä ennen 
esiintymistä. Se luo 
hyvän skarppa-
uksen ja konser-
tissa ollaan te-
rävämpiä ja tar-
kempia kuin 
harjoituksissa.

– Ensimmäi-
sessä laulussa voi 
kuulua jännitys-
tä, mutta sen jäl-
keen on rennom-
paa. 

Pianon ja ur-
kujen ääres-
tä löytyy musii-
kin moniosaaja 

Miikka Lehtoaho. Nuorella mie-
hellä on meriittejä musiikin pa-
rista sekä kotimaassa että ulko-
mailla.

Esikoislevy ilmestyi
viime vuonna
Vuonna 2008 alkoi Oulunsa-
lon seurakunnassa soida, helis-
tä ja kaikua uusia ääniä, kun lau-
lunhaluiset ja uusi kanttori Taru 

Pisto löysivät toisensa. Elokuus-
ta 2015 alkaen kuoronjohtajana 
on toiminut Pirjo Mäntyvaara. 

Uusi Ääni -kuoron ohjel-
misto koostuu eri tyylilajeis-
ta. Aikajana ulottuu grego-

riaanisesta laulusta nyky-
aikaan ja tyylilajit teks-

timusiikista gospeliin. 
Mukana on kes-

keistä perinteis-
tä kuorokirjalli-

suutta, juma-
lanpalvelus-

käyttöön 

sävellettyjä ja sovitettuja uusia 
teoksia, afrikkalaisia rytmejä ja 
Taizé-lauluja.

Kuoron esikoislevy Balsamia 
julkaistiin 2015. Levylle on koot-
tu lauluja, jotka ovat tulleet kuo-
rolle tärkeiksi matkan varrella. 

Tavoitteena on ollut tarjota jo-
takin uutta kuultavaksi. Levyltä 
löytyykin kaksi Mikko Sidorof-
fin ja neljä Juha Piston teosta, jot-
ka äänitettiin ensimmäisen ker-
ran.

Balsamia-nimi kertoo kieliku-
vana jostain parantavasta ja loh-
duttavasta. 

Balsamia-konsertilla kuoro 
halusi kulkea laulujensa kanssa 
hetkisen kuulijan rinnalla sekä 
jakaa sitä voimaa, lohtua ja iloa, 
jota laulajat itsekin ovat näitä lau-
luja laulaessaan kokeneet.

AULIKKI ALAKANGAS

Harjoitusten alussa lihakset on verryteltävä rennoiksi ja lämpimiksi.

Pirjo Mäntyvaara tietää, 
miten ääni avataan. 
Kropan on oltava 
avauksessa mukana.

Uusi Ääni- kuoro on kasvanut pienestä lauluryhmästä monipuoliseksi sekakuoroksi. 

Ku va t :  Au l i k k i  A la ka n g as
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Ilmoitusaineistot osoitteeseen: 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 24.3.
Varaukset ja aineistot 

16.3. mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Terveys ja Hyvinvointi

5x161 mm

Kaijonharjun apteekki
on 1.2. lähtien Linnanmaan 

apteekki! Muutimme 
Prisman yhteyteen.

Tervetuloa!

Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

UUSI OSOITE: Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi
 

Yhdistykset

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 25.2 klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Pattijoen Pappilassa, su 28.2 klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, 
su 28.2 klo 18.30 Aino ja Heikki Kaikkosella, Kangastie 23, Kempele,  
ti 1.3 klo 18.30 Utajärven seurakuntatalossa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 25.2 klo 18.00 Tolvasilla,  
Nuolihaukantie 3 B 23.   Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 25.2. klo 19 Nuortenilta.
Su 28.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.
Su 28.2. klo 18 Vuosikokous.
Ke 2.3. klo 14 Toimintapiiri.

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

TALVIPÄIVÄT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 27.–28.2.2016
La 27.2. klo 18 alustus aiheesta ”Daniel ja hänen ystävänsä”
 keskustelu, iltahartaus
Su 28.2. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa
 klo 13 päiväseurat  
 klo 14.30 puheenvuoro aiheesta  “Minä annan teille levon”
 klo 17 viikkomessu Oulun tuomiokirkossa
 klo 20.30  iltahartaus
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ti 1.3. klo 18 ”Messiaan juurille”, 
raamattutunti: Pääsiäinen

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  80 -lukulaisen Suomigos-
pelin menestyjiin kuu-
lunut Heureka esiintyy 

Oulussa perjantaina 26. helmi-
kuuta kello 18 Keskustan seura-
kuntatalolla.

Heureka palasi lavoille viime 
kesänä ja comeback-keikka in-
nosti yhtyettä tekemään alkuvuo-
desta muutaman lisäkeikan. Bän-
di on julkaissut myös uudelleen 
debyyttialbuminsa.  

Heurekan ensimmäinen, yh-

tyeen maineeseen siivittänyt le-
vy julkaistiin 1987. Aikamedian 
musiikkipäällikkö Harri Hele-
nius on kuvaillut Heurekan en-
siäänitettä aikansa yhtenä mer-
kittävimpänä levynä suomalai-
sen hengellisen nuorisomusiikin 
puolella. 

Julkaisu poiki bändille rutkas-
ti mainetta.

Levyn hittikappaleiksi nousi-
vat Sodan jälkeen, Rakkauden kul-
kuri ja Sun voimas jää. Levy myy-

tiin jo alkuvuosina loppuun.
Heurekan alkuhistoria poh-

jautuu pitkälti kajaanilaisten Le-
vyn veljesten keskinäiseen musi-
sointiin. Rumpali Juha ja koske-
tinsoittaja-laulaja Jari aloitteli-
vat yhteissoiton omassa olohuo-
neessa Kajaanissa, kaveripiirissä 
ja seurakuntaympyröissä.

Oulun keikan jälkeen Heureka 
esiintyykin lauantaina 27. helmi-
kuuta Kajaanissa. Sen jälkeen uu-
sia  keikkoja ei ole tulossa.

Heureka palaa lavalle

Lisäapu diakonialle tervetullutta
Oulun Valkonauhayhdis-

tys järjesti sunnuntai-
na konsertin senioreil-
le asumispalveluja tarjo-

avassa Aurinkokodissa. Tilaisuu-
dessa esiintyivät Oulun ammat-
tikorkeakoulun musiikkiopiske-
lijat Jenni Hietala, Anna Saarit-
sa ja Tiina Hyväri (pianossa). Ti-
laisuuden tuotto meni Oulun Tuo-
miokirkkoseurakunnan diakonia-
työn hyväksi. Diakoniatyölle lah-
joitukset ovat tervetulleita, sillä ne 
mahdollistavat osaltaan ihmisten 
paremman auttamisen, tuomio-
kirkkoseurakunnasta todetaan. 

H e id i  M a k ko n e n
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Hautauspalveluja

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

Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa diakoniatyöntekijä 
Anu Fedotoff kertoo matkas-
taan Ugandaan. Yhteisvastuu-
keräyksen tuotolla pyritään es-
tämään nuorten syrjäytymistä 
Ugandassa ja Suomessa. Uusin-
ta ke 2.3. kello 15.15. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 28.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seurakun-
nan pastori Heikki Karppinen 
kertoo Jeesuksesta, pahan val-
lan voittajasta.
Klo 10 pappisvihkimysmes-
su Oulun tuomiokirkosta. Eh-
toollisen aikana kuullaan  D. 
Buxtehuden kantaatti: Nichts 
soll uns scheiden (BuxWV 77). 
Virret: 111; 310:1-3,8; 416; 438; 
357 ja 600:3-5.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 28.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seura-
kunnan pastori Heikki Karp-
pinen kertoo Jeesuksesta, pa-
han vallan voittajasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 509; 273; 510; 
316; 503:1-2

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 28.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta ja 
Oulunsalon 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 28.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta. Virret: 
273; 310: 1,5,8; 299; 342: 1,4.
To 3.3. aamuhartauden pitää 
pastori Satu Kreivi-Palosaari 
Oulusta.
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05. 

Katastrofialttiita maita 
autetaan EU-varoilla

Kirkollisten avustusjärjes-
töjen verkosto, ACT-al-
lianssi, on käynnistänyt 
työn, jolla pyritään tehos-

tamaan paikallisten ihmisten val-
miutta katastrofien ehkäisyssä.   

Kirkon Ulkomaanapu ryh-
tyy järjestämään koulutuksia 
Kambodžassa, Myanmarissa, Ne-
palissa, Etelä-Sudanissa ja Ugan-
dassa.

– Ilmastonmuutoksen seu-
rauksena maapalloa koettelevat 

yhä voimakkaammat myrskyt, 
arvaamattomammat ilmasto-
mallit ja pitkittyneet kriisit. 

– Kuitenkin katastrofien ja 
tuhojen vähentämiseksi voidaan 
tehdä paljon. Kun yhteisö on val-
mistautunut, se selviää, sanoo 
Ulkomaanavun humanitaarisen 
avun päällikkö Eija Alajarva.

Tämän ja ensi vuoden aika-
na kymmenen ACT-allianssin 
jäsenjärjestöä kouluttaa 64 pai-
kallisjärjestöä kahdeksassa ka-

tastrofeille alttiissa maassa. Työ 
tehdään EU:n rahoituksen avul-
la. Koulutuksissa kehitetään esi-
merkiksi hätätilanteisiin valmis-
tautumista, toimintaa katastrofi-
en aikana ja niiden jälkeen ihmis-
henkien pelastamiseksi.

Ulkomaanavussa uskotaan, et-
tä nimenomaan paikallisyhteisö-
jen kouluttaminen katastrofeihin 
auttaa tehokkaasti alueiden ih-
misiä.

Muut seurakunnat

To 25.2. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, ylistys: Jukka Kauppila.  
Pe 26.2. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 Helmi (nuortenilta).  
Su 28.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Sirpa Saarela,  
Hannu Murhu, aihe: Efesolaiskirje osa 3, ylistys: Tuomas Keskitalo & band. 
Ke 2.3. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. La 5.3. klo 10.30–17 Naisten-
päivä, Jenny Barnes Iso-Britanniasta, hinta 20€ sisältää lounaan ja kahvin, 
ilmoittaudu: oulu.svk@live.fi. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 27.2. klo 18 Valo-Cafe. Su 28.2. klo 11 
Jumalanpalvelus, Katja Castillo, Nuoret. 
Lastenkokoukset ja seimi. Su 28.2. klo 17 
International Service. Ke 2.3. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta. To 3.3. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 27.2. klo 11-13 Leipää 
ja evankeliumia. T-C. Ma 29.2. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 1.3. klo 18 
Majakka-ilta.  TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri, klo 18 Opiskelijapiste.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander, aihe: Jeesus on ylös-
noussut. Rukouspäivä lasten puolesta, klo 13 Kannatusryhmä.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.

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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 28.2.klo 18 Sunnuntain kokous
Su 6.3. klo 18 Ehtoolliskokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 28.2. klo 11.00
YHDISTYkSEN VuoSIkokouS

kE 2.3. klo 19.00
SANAN JA RukoukSEN IlTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja 
te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juude-
assa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Ap.t.1:8)

Pe 26.2.2016  klo 18 ”Seurakunnan tulevaisuus” Suomen Adventtikirkon johtajan Kalervo 
Aromäen johdolla. La 27.2.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti ja saarna 
Kalervo Aromäki, klo 13 seurakuntakokous ja ruokailu, klo 14 ”Seurakunnan tulevaisuus” 
Kalervo Aromäki. La 5.3. klo 11  sapattijumalanpalvelus, saarna ja raamattutunti Kari  
Nikkarinen. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Matti Pikkarainen on 
eläkkeelle jäämisen 
vuoksi sanoutunut ir-
ti Oulun tuomiokirk-

koseurakunnan kirkkoherran ja 
Oulun tuomiorovastin virasta 1. 
joulukuuta 2016 alkaen. 

Uuden tuomiorovastin haku 
käynnistyy kevään aikana. Tuo-
miorovastilta vaaditaan kirkko-
herran pätevyyden lisäksi ylempi 
pastoraalitutkinto.

Pikkarainen on ollut virkava-
paalla tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoherran virasta viime 
vuoden lokakuusta saakka.

Tuomiorovasti on tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherra ja 
tuomiokapitulin jäsen.

Hiippakunta ryhtyy etsimään 
uutta tuomiorovastia

Pappisvihkimys 
28. helmikuuta
Oulun hiippakunnan tuomioka-
pitulin kuurojen papin virkaan 
ajalle 1.8.2016–31.7.2018 on valit-
tu pastori Päivi Liiti. 

Pastori Harri Isopahkalal-
le on annettu viranhoitomää-
räys Kiimingin seurakunnan 
vs. kappalaiseksi ajalle 1.3.–
31.8.2016 ja pastori Marika Hu-
tulle Kiimingin seurakunnan 
vs. seurakuntapastoriksi ajalle 
1.3.–31.8.2016.

Tuiran seurakunta saa uuden 
määräaikaisen seurakuntapasto-
rin, Soili Pitkäsen, maaliskuus-
ta alkaen. 

Pitkäsen lisäksi 28. helmikuu-

ta pappisvihkimykseen osallis-
tuu kuusi muuta teologian mais-
teria.  

Matti Pikkarainen jää loppuvuonna 
eläkkeelle.

A r k i s t o  /  S a nna K r o o k
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Hyvyys saa viimeisen sanan 
Nykyinen virsikirjamme otettiin käyttöön 30 vuotta sitten. Uusista virsistä yksi eniten vei-
satuista on virsi 600. 

Virren alkuperäisen runon on kirjoittanut saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer. 
Tuon runon sanoma on hyvyyden, toivon ja rakkauden viesti. Teksti oli viesti vankilasta 
omaisille uutena vuotena 1945. 

Muutama kuukausi myöhemmin Bonhoeffer teloitettiin keskitysleirillä. Sieltä, äärim-
mäisen pahuuden keskeltä, hän oli lähettänyt viestinsä rakkailleen. 

Runon suomennos alkaa näin: ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki 
hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.”

Kamppailuja ja taisteluja: monenlaista sotaa on käynnissä myös tänään. Tiedotusväli-
neet kertovat pelottavia viestejä päivittäin. 

Mutta eikö kamppailu ole käynnissä myös meissä, sinussa ja minussa? Siitä tiedotusvä-
lineet eivät kerro, mutta me tiedämme ja tunnemme sen. 

Millaista viestiä sinä ja minä sanoillamme, teoillamme ja asenteillamme tuomme esille? 
Virren 600 suomalaisessa käännöksessä on pyyntö Jumalalle: ”Kun pahan valta kasvaa 

ympärillä, vahvista ääni toisen maailman”. Paha haluaa pitää meidät hallussaan. Joka päivä 
on kilvoituksen ja parannuksen päivä. Omin voimin ja omin asein emme pärjää meissä ja 
tässä maailmassa olevaa pahaa vastaan. 

Ensi sunnuntain sanoma kertoo, että Jeesus hyökkää pahaa vastaan. Jeesus Kristus on 
luvannut olla kanssamme kaikki päivät. Hän yksin synnyttää ja ylläpitää uskoa sekä toi-
voa Jumalaan, joka kaiken keskellä suojelee ja varjelee, antaa anteeksi ja rakastaa. 

Kristus on tullut, että hän tekisi tyhjäksi Saatanan teot meissä, meidän keskellämme ja 
meidän maailmassamme. 

Jumalan rakkauden voimat ovat kaikkia voimia väkevämmät. ”Hyvyyden voiman ihmeel-
liseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt.”

MATTI NUORALA
Herättäjä-Yhdistyksen aluesihteeri,

rovasti Nivalasta

Sunnuntai 28.2.2016
Psalmi: Ps. 25:11-20
1. lukukappale: Sak. 3:1-5
2. lukukappale: Ef. 5:1-11
Evankeliumi: Luuk. 11:14-23 (24-26)

Luuk. 11: 14-23 (24-26)
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan 
hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä 
mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. 
Muutamat kuitenkin sanoivat: ”Belsebulin, 
itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja 
henkiä karkottaa.” Toiset taas halusivat 
panna hänet koetukselle ja vaativat 
häneltä merkkiä taivaasta.
    Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli 
mielessä, ja sanoi:
    ”Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja 
taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja 
talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos 
nyt Saatana taistelee itseään vastaan, 
kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? 
Tehän sanotte, että minä ajan pahoja 
henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta 
jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä 
Belsebulin avulla, kenen avulla sitten 
teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te 
saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä 
vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä 
Jumalan sormella, silloinhan Jumalan 
valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.
    Kun väkevä mies vartioi linnaansa 
ase kädessä, hänen omaisuutensa on 
turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi 
hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa 
hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä 
aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja 
jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun 
puolellani, on minua vastaan, ja joka 
ei yhdessä minun kanssani kokoa, se 
hajottaa.”
    (”Kun saastainen henki lähtee ulos 
ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla 
ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. 
Silloin se päättää: ’Minä palaan kotiini, 
josta lähdin.’ Kun se sitten tulee ja 
löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä 
järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä 
pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään 
ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen 
ihmisen tila on lopussa pahempi kuin 
alussa.”)

Sanan aika
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Pako 
loukusta

Saaralla ei ollut enää voimia paeta 
perhehelvetistä, mutta onneksi ystävä 

uskalsi kysyä, mitä hänelle todella kuuluu.
Ilman ystävän apua Saara olisi 

nyt todennäköisesti kuollut.
TEKSTI: ELSI SALOVAARA

Ystävä otti kiinni Saaran 
kädestä. 

– Nyt kerrot, mi-
kä sua vaivaa. Miksi säi-

kyt jokaista puhelua ja tekstivies-
tin piippausta? Ja miksi sä käve-
let noin vaivalloisesti? Jotain on 
vialla ja sun on kerrottava mikä!

Saara meni ystävänsä kysy-
myksistä sanattomaksi. Hän oli 
muutamassa vuodessa oppinut, 
että kotona tapahtuvista asiois-
ta ei puhuta muille. Häntä pelot-
ti. Mitä jos hänen puolisonsa saisi 
tietää hänen kertoneensa väkival-
lasta kotona? Entä jos Matti kos-
taa puhumisen lapsille, kuten on 
uhannut?

Matti oli saanut Saaran usko-
maan, ettei hän olisi mitään il-
man miestä. ”Sitten et olisi enää 
pelkkä yksinhuoltaja, vaan vai-
mo” oli mies perustellut yhteen 
muuttamistakin. Tuolloin se oli 
kuulostanut jollain tapaa jopa ro-
manttiselta. Naimisiin Matti oli 
kiristänyt Saaran uhkaamalla las-
ten henkeä. Saara tiesi, että hän 
myös toteuttaisi uhkauksensa.

Kun ystävä katsoo suoraan 
kohti ja jatkaa kyselyään, Saara 
murtuu. Hän paljastaa pala pa-
lalta koko sairaan perhekuvion: 
lyönnit, lasten kurituksen, uh-
kailut, pakottamiset, riiston ja 
raiskaukset. Koko elämän, jossa 
Saara on jatkuvan valvonnan al-
la. Hän kertoo senkin, että käy jo-
ka aamu ensimmäisenä herätty-
ään tarkastamassa, ovatko lapset 
hengissä. 

Saara pääsi pakenemaan per-
hehelvetistä muutama vuosi sit-
ten. Hän haluaa kertoa tarinansa, 
jotta se rohkaisisi muita saman-
laisessa tilanteessa eläviä ja heitä, 
jotka haluaisivat kysyä ystäväl-
tään: onko kaikki hyvin? 

Ihannemies 
muuttui nopeasti
Mattiin Saara tutustui internetin 
kautta. Alussa kaikki oli ihanaa, 

mies oli huomaavainen ja Saara 
oli onnellinen löydettyään kun-
nollisen miehen. Nyt hänellä oli-
si hyvä työ, mies ja perhe. 

Kaikki muuttui sinä päivänä, 
kun he muuttivat yhteen. Nyrkki 
heilahti heti. Pitkään Saara ajat-
teli, että ongelmia olisi mahdol-
lista hoitaa parisuhdeterapialla. 
Sellaiseen menemisestä ei tosin 
koskaan edes puhuttu, sillä Ma-
tissa ei ollut hänen omasta mie-
lestään mitään vikaa. Saaran ”on-
gelmia” hän paransi uhkailemalla 
ja lyömällä. 

Mies teki pelisäännöt heti sel-
väksi: hän määräsi kaikesta. Saa-
ra ei saanut mennä minnekään 
yksin lasten kanssa. Jos Saara pu-
huisi kotiasioista muille tai yrit-
täisi karata, hän tappaisi lapset. 

Pitkään Saara uskoi, että Matti 
ei lyönyt lapsia. Kunnes hän huo-
masi toisen lapsen piilottelemat 
mustelmat pyyhkeen alla. Matti 
on lyönyt ja pistellyt paikkoihin, 
jotka eivät paidan alta näy. Ah-
distuneet lapset alkoivat oirehtia 
henkisesti kieroutuneessa ympä-
ristössä.  

Lääkkeet 
alistivat uhriksi
Ei Saara aina ollut hiljaa. Matti 
saattoi kiusata häntä niin pitkään, 
että lopulta Saara ”kilahti”. Sen 
jälkeen Matti kiikutti vaimonsa 
psykiatriseen päivystykseen. Siis-
tisti pukeutunut ja rauhallisesti 
puhuva mies onnistui vakuutta-
maan lääkärit Saaran mielenter-
veysongelmista. Saara ei uskalta-
nut kertoa, mistä todella on kyse. 

Mielialalääke piti ottaa iltai-
sin. Se oli niin vahvaa, että Saara 
ei nukkunut vaan oli tajuton. Sik-
si Matti saattoi tehdä hänelle mitä 
tahtoi. Mies raiskasi hänet joka yö 
kuukausien ajan. Aamuisin Saara 
heräsi verta vuotaen ja pystyi vai-
voin istumaan. Kävely oli eteen-
päin vaappumista. 

Saara oli nääntynyt ja ahdistu-
nut. Elämä ei ollut sellaista kuin 
hän toivoi, mutta se oli hänen 
elämäänsä. Saara ei nähnyt sii-
tä ulospääsyä, eikä hänellä ollut 
enää voimia taistella. Kaikesta pi-
ti vain selvitä. 

Turvatalokaan 
ei tuonut rauhaa
Saaran paljastettua perhetrage-
dian ystävä otti ohjat käsiinsä ja 
auttoi Saaran heti pakoon polii-
sien avulla. Lastenhuollon työnte-
kijät hakivat lapset koulusta. Hei-
dät vietiin turvakotiin. 

Uudenlaiset ongelmat alkoivat 
jo ensimmäisenä iltana. Saara is-
tui kylpyhuoneessa seurana, kun 
hänen uutta paikkaa ja tilannet-
ta vierastava lapsensa kävi suih-
kussa. Saaran mukaan turvako-

din työntekijät tekivät ”äidin ja 
lapsen yhteisen suihkun” perus-
teella lastensuojeluilmoituksen. 
Se oli herättänyt epäilyn hyväk-
sikäytöstä. 

Saara tunsi itsensä loukatum-
maksi kuin koskaan ennen. Las-
tensuojeluilmoitus näkyy Saa-
ran tiedoissa koko loppuelämän, 
vaikka viranomaisten mukaan 
jatkotoimenpiteisiin ei ollut ai-
hetta. 

Lääkkeet olivat vieneet osan 
Saaran muistista ja eläminen vä-
kivallan pelossa oli jättänyt jäl-
kensä. Siksi Saaran kertomukset 
muuttuivat sosiaalityöntekijöi-
den kanssa keskustellessa. Työn-
tekijät kyseenalaistivat hänen sa-
nomisiaan. 

He muistuttivat, että jos Saara 
harkitsikaan menemistä takaisin 
Matin luo, lapset vietäisiin hänel-
tä. Se kuulosti Saarasta uhkailul-

ta. Hän ei todellakaan harkinnut 
paluuta entiseen. Saarasta tuntui, 
että viranomaiset veivät hänen 
omanarvontuntonsa silloin, kun 
hän olisi tarvinnut vain tukea.

Saara on silti kiitollinen saa-
mastaan avusta. Lastensuojelun 
ansiosta perheen tilanne on nyt 
hyvä. Väkivallan uhrien kanssa 
toimiville hän toivoisi enemmän 
asiantuntemusta. Lastensuojelu-
ilmoituksen tekemisen hän koki 
maalaisjärjen ja empatian puut-
teeksi. 

Saara ja lapset siirrettiin asu-
maan salaisessa osoitteessa sijait-
sevaan turvataloon, jotta Matti ei 
löytäisi heitä. Siellä kaiken enti-
sen taakseen jättäneet olivat tur-
vassa. Asuminen turvatalossa oli 
rajoitettua ja myös kallista. Se 
vei melkein kaikki tulot. Säästöt 
Matti oli vienyt.

Kun Saara ja lapset muutti-

Jos Matti päätti, ettei kukaan 
perheessä syönyt, niin tapahtui. 
Saara joutui piilottelemaan lap-
sille kuivaruokaa asuntoon. Lap-
sia Matti saattoi rangaista pienis-
täkin rikkeistä esimerkiksi juok-
suttamalla heitä kaksi tuntia ul-
kona. 

Saara pystyi puhumaan lasten 
kanssa Matin kuulematta vain 
hetken töistä tullessaan. Saara 
ja lapset alkoivat kommunikoi-
da piilottelemalla lappuja kotiin. 
Heillä ei koskaan käynyt kukaan 
kylässä. Ei saanut käydä. Saaran 
vanhemmatkin saivat tietää nai-
misiin menosta vasta kuukausi-
en jälkeen. 

Pahoinpitelyjen lisäksi Matti 
ryösti Saaran jatkuvasti. Jokaise-
na palkkapäivänä hän valvoi vie-
ressä, että Saara siirsi palkkara-
hat hänen tililleen. Saara ja lapset 
olivat täysin riippuvaisia hänestä. 

Heillä ei koskaan 
käynyt kukaan 
kylässä. 
Ei saanut käydä. 

Vuosia pahoinpidelty Saara kannustaa väkivallan uhreja hakemaan apua heti ensimmäisen lyönnin jälkeen. Toinen lyönti tulee varmasti ja siitä tilanne vain pahenee. Häpeästä huolimatta on tärkeää puhua 
asiasta jollekulle ja ottaa yhteyttä viranomaisiin. Neuvoja saa myös soittamalla esimerkiksi Naisten linjalle tai Palvelevaan puhelimeen. Kuvan nainen ei liity tapaukseen.
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vat omilleen toiselle paikkakun-
nalle, hän joutui jättämään työn-
sä. Saaraa ja lapsia suojelee tällä 
hetkellä turvakielto. Heidän tie-
tojaan pääsee katsomaan vain 
pieni joukko viranomaisia koko 
maassa. Turvakielto tekee viral-
listen asioiden hoitamisesta han-
kalaa ja hankaloittaa Saaran töi-
den saantia. 

Vaikka perheen elämä on tiuk-
kaa, he ovat onnellisia jo siitä, et-
tä ovat elossa.   

Uskoa tulevaan 
kivuista huolimatta
Vaikka Matti ei tiedä, missä Saa-
ra ja lapset ovat, hän on vaikeut-
tanut kaikin keinoin perheen elä-
mää. Pahoinpitelyistä ja lasten 
heitteillejätöistä vankilassa istu-
va mies on tehnyt Saarasta useita 
perättömiä ilmoituksia. 

Saara kertoo olevansa kiitolli-

nen hyvästä lakimiehestään. Hän 
ja muutamat ystävät ovat tuoneet 
uskoa tulevaisuuteen. Terapiassa 
Saara käy joka viikko. Siellä hän 
saa purkaa vihan tunteitaan. 

Saara on kohdannut Matin oi-
keudenkäynnissä. Hän tietää, et-
tä Matilla on jo uusi vaimo. Seu-
raava uhri. Saara toivoo, että jo-
ku auttaisi tämänkin turvaan vä-
kivallalta.

Kun tapahtumista on muuta-
ma vuosi, Saara alkaa uskoa, et-
tä toipuminen on mahdollista. 
Vaikka kauheuksien muistelemi-
nen saa hänet kyyneliin ja päivit-
täiset kivut muistuttavat pahoin-
pitelyistä, se kaikki on mennyttä. 

Enää Saaran ei tarvitse joka 
aamu herätessään tarkistaa pelko 
sydämessä, ovatko lapset hengis-
sä. Nyt hän voi herätä rauhassa.

Saaran ja Matin nimet on muutettu.

”Lähisuhdeväkivallan uhrien tuki on riittämätön-
tä, pirstaleista ja lyhytkestoista.” 

Näin todetaan Oulun kaupungille osoi-
tetussa kansalaisaloitteessa, joka syntyi 
Oulun naisunionin järjestämän, pari-
suhdeväkivallan uhrien kokemuksia kä-

sitelleen tilaisuuden pohjalta. Aiheesta oli kerto-
massa Pelastusarmeijan Oulun osaston johtaja, 
luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander. 

Hän kohtaa työssään usein väkivallan uhreja, 
pääasiassa naisia. 

– Usein he hakevat meiltä taloudellista avus-
tusta. Väkivalta tulee esiin sivulauseissa.

Lähisuhdeväkivalta onkin Suomessa yhä vai-
ettu asia, vaikka tuoreen tutkimuksen mukaan 
jopa 30 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut 

väkivaltaa perheessä. 
Mäkelä-Tulander kokee olevansa kohtaamil-

leen naisille enemmän ystävä kuin terapeutti tai 
sosiaalityöntekijä. Naiset kaipaavat kuuntelijaa, 
jolle voivat puhua avoimesti ja joka ei tuomitse 
vihantunteitakaan. 

– Moni ei uskalla puhua väsymyksestään vi-
ranomaisille, koska pelkäävät esimerkiksi lasten 
huostaanottoa.

Mäkelä-Tulanderin mukaan olisi tärkeää kes-
kustella myös sosiaalitukijärjestelmän puutteista. 
Moni lähisuhdeväkivallan uhri voi jäädä esimer-
kiksi tuloloukkuun, varsinkin jos hän on ollut ta-
loudellisen hyväksikäytön kohteena. 

– Suomessa on paljon hyviä lakeja ja palvelu-
ja, mutta ne eivät aina toimi niin kuin niiden pi-
täisi, hän harmittelee. 

H e id i  M a k ko n e n

Näin autat väkivallan uhria1. Ota vaikeat asiat puheeksi, kysy rohkeasti 
oudosta melusta, käytöksestä tai mustelmista.
2. Anna uhrin kertoa tarinansa. Se on tärkeää. 
Sinun tehtäväsi on kestää. Se, että tarina 
on uskomaton, ei tee siitä kuvitelmaa. Älä 
päivittele. 
3. Uhri tekee itse omat ratkaisunsa. Niin 
pahalta kuin se ulkopuolisesta saattaa tuntua, 
uhri ei aina ole valmis lähtemään väkivaltaisesta 
suhteesta heti. Sinä voit vahvistaa häntä ja olla 
valmiina, kun hän lähtee. Huomaa hyvät asiat 
ja kehu häntä niistä. Hänen itsetuntonsa on 
nitistetty. 
4. Tue lapsia. Ole turvallinen aikuinen, jonka 
kanssa voi tehdä arkisia, kivoja asioita. Anna 
myönteistä palautetta. 5. Huolehdi, että rikosilmoitus tulee tehtyä, 
vammat kuvataan ja poliisiin sekä lastensuojeluun 
ollaan yhteydessä. Turvakotiin pääsee. Sinun on 
ehkä syytä myös salata omat yhteystietosi. 6. Kuulemasi asiat ovat luottamuksellisia. Älä 
puhu uhrin tilanteesta ulkopuolisille. Se voi 
saattaa uhrin ja sinut itsesi vaaraan. 

Lähde: Kaisa Mäkelä-Tulander

Uhrien auttamisessa on parantamisen varaa

Vuosia pahoinpidelty Saara kannustaa väkivallan uhreja hakemaan apua heti ensimmäisen lyönnin jälkeen. Toinen lyönti tulee varmasti ja siitä tilanne vain pahenee. Häpeästä huolimatta on tärkeää puhua 
asiasta jollekulle ja ottaa yhteyttä viranomaisiin. Neuvoja saa myös soittamalla esimerkiksi Naisten linjalle tai Palvelevaan puhelimeen. Kuvan nainen ei liity tapaukseen.
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Partion voi aloittaa aikuisenakin
Menot Oulun seurakunnissa 25.2.–3.3.2016

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

Loppuiko partioharras-
tus ennen kuin se eh-
ti edes kunnolla al-
kaa? Vai jäikö partio-

harrastus opiskelun, ruuh-
kavuosien tai työkiireiden 
alle? Oletko miettinyt, et-
tä sitten joskus? Nyt on sen 
aika!  

Sunnuntaina 28.2. kel-
lo 18–19.30 Lämsänjär-
ven leirikeskuksessa jär-
jestettävä Tervetuloa par-
tioon! -tilaisuus on tarkoi-
tettu kaikille partioharras-
tuksesta kiinnostuneille 
aikuisille. Mukaan voi tul-
la yksin, yhdessä ystävän tai 
perheen ja ihan pientenkin 
lasten kanssa. Aikaisempaa 
partiokokemusta ei tarvit-
se olla. 

Tarkoitus on tarjota ai-
kuisillekin mahdollisuus 
aloittaa tai jatkaa partio-
harrastustaan. Mukaan 
voi tulla, jos tykkää liikkua 
luonnossa ja retkeillä, mut-
ta kaipaa muita seuraksi tai 
kokee, että omat erätaidot 
eivät siihen riitä. 

– Se, mitä aikuisten 
partiossa tehdään, riippuu 
mukaan tulevien mielen-

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Rilla Sofia 
Luttinen, Oili Halla Hilpuri 
Ojansivu, Viljami Heikki Ju-
hani Sarviaho, Sofia Vickto-
ria Youkhanna.
Haukipudas: Lilja Jenni Emi-
lia Oikarainen, Antton Oliver 
Saarnio.
Karjasilta: Renne Lucas Aho-
nen, Jalal Alradi, Piela Mee-
ri Marikki Bastman, Isla Ma-
tilda Jokitalo, Topi Henrik 
Karppinen, Linus Alvaro Nis-
sinaho, Lotta Eerika Palosaa-
ri, Kimi Lauri Juhani Pärssi-
nen, Vinsent Otava Rasmus-
sen, Eevi Anni Aurora Ryti-
lahti, Leo Viljami Savikko.
Kiiminki: Einari Aslak Ala-
kärppä, Silva Ilona Luokka-
nen, Kaisa Anna Sofia Kemp-
painen.

Oulujoki: Aava Aleksan-
dra Harvio, Ahmad Hosein 
Ali, Mohammad Jenabza-
deh, Emilia Johanna Karppi-
nen, Topias Anton Benjamin 
Korkiakoski, Linnea Aurora 
Manninen, Teymoor Norali-
zadeh.
Oulunsalo: Hugo Aapi Jor-
makka, Luukas Onni Leonel 
Konttila, Lidia Sofia Moila-
nen, Emilia Henriikka Mylly-
koski.
Tuira: Livi Elisabeth Hahto-
nen, Robin Benjamin Heik-
kilä, Toivo Oskar Jaakkima 
Kopperoinen, Elsa Eliisi Nii-
nimaa, Arttu Ilmari Ohe-
noja, Topias Jukka Samuel 
Ruha, Emilia Alexandra Si-
munaniemi, Olavi Samuel 
Väisänen.

kiinnon kohteista. Jos tal-
viretkeily kiinnostaa, voi-
daan tehdä vaikka retki 
Rovaniemelle ja yöpyä lu-
miluolassa, kertoo Oulun 
seurakuntien partiotoi-
minnasta vastaava Sanna 
Parkkinen. 

– Minulle partio on an-
tanut valtavasti: uusia ys-
täviä, elämyksiä, erätaitoja 
ja rohkeutta kokeilla uusia 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Vihityt
Karjasilta: Ville Juhani Kö-
nönen ja Anna Kerttu Mus-
takallio, Juha-Matti Liten-
dahl ja Salla-Maarit Tuo-
maala. 
Tuira:  Arto Jukka Samuli Ru-
ha ja Leena Annukka Pasa-
nen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lilli Agne-
ta Ollila 91, Hannu Tapio Pii-
rainen 57, Anna Hilja Kerttu 
Rönkä 83, Marko Tapani Jo-
hannes Virtanen 42.

Haukipudas: Erkki Ensio Tor-
ro 87, Anja Ilta Toinetti Suo-
mela, 85, Asta Anneli Siurua 
57.
Karjasilta: Irja Annikki Haa-
raniemi 77, Seppo Antero 
Kaikkonen 70, Jaakko Juha 
Perttola 77, Seppo Antero 
Tolonen 55.
Kiiminki: Toini Katariina Ny-
man 95, Rauno Henrikki Suo-
janen 76.
Oulujoki: Eila Annikki Nissilä 
85, Antero Jalmari Siurua 85, 
Aira Marjatta Tikkanen 75.
Tuira: Eino Johannes Ahon-
pää 86.

asioita, jatkaa ikänsä par-
tiotoiminnassa mukana ol-
lut Parkkinen.

Aikuispartion on tar-
koitus kokoontua 1–2 ker-
taa kuussa, ja kokoontu-
misaikoja voidaan sovittaa 
osallistujien elämäntilan-
teen mukaan. Mikäli mu-
kaan saadaan perheitä, pe-
rustetaan heille oma perhe-
partio-ryhmä. 

9–12-vuotiaiden 

maanantaina 7.3.

Reissun hinta on 19€ (sis. bussimatkan, hissilipun ja 
vakuutukset Oulun ev.lut.seurakuntien jäsenille). 

Lisäksi mahdolliset välinevuokrauskulut. Ruokailut 
omakustanteisesti. Etusijalla ovat Oulujoen ja 

Tuiran seurakuntien jäsenet.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat ja hakusanalla 

”lasketteluretki”

Ilmoittautuminen on avoinna 17.–29.2.

laskettelureissu
Iso-Syötteelle  

Suosio on
kasvussa
Partio on edullinen harras-
tus. Vuosimaksu on 60 eu-
roa. Makuupussin, makuu-
alustan, teltan ja retkikeit-
timen ja muita retkeilyva-
rusteita saa tarvittaessa lai-
naan. 

Partioharrastuksen suo-
sio on kasvanut tasaises-
ti viime vuosien aikana. 
Vuonna 2015 Suomen Par-
tiolaisten jäseniä oli 53 398, 
kun vuonna 2014 jäseniä 
oli 52 204 ja vuonna 2013          
48 840. Pohjanmaan alu-
eella – johon Oulukin kuu-
luu – partiolaisia oli 5227 
vuonna 2015, kun vuonna 
2014 jäseniä oli 4754. 

Partiolippukunnat ovat 
rekisteröityjä yhdistyksiä, 
eli ne toimivat itsenäisesti. 
Evankelisluterilaiset seura-
kunnat ovat usein partion 
taustayhteisö, joka toimii 
partion taustalla ja tuke-
na, mutta ei määrittele toi-
mintaa. Oulun seurakun-
nat tekevät yhteistyötä Ou-
lun seudulla 13 partiolip-
pukunnan kanssa.

J ann e S e p p än e n
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Perhekerhot 
torstaina 25.2. klo 10–11.30 Keskustan srk-talossa 
ja tiistaina 1.3. klo 10–11.30 Heinätorin srk-talossa. 
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. Kerho

 alkaa yhteisellä hartaushetkellä, jonka jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja leikitään. Päätämme
 kerhon pieneen yhteiseen laulu/ lorutuokioon. 

Osallistuminen on maksutonta.  
Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi /
lapset ja varhaisnuoret / tapahtumat.

Ehtookellot ja iltarukous 
(Vesper) lauantaina 27.2. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Tule 
hiljentymään  lauantain ehtookelloihin
ja kirkon ikivanhaan laulettuun 
iltarukoushetkeen, vesperiin.  Kesto noin 20 minuuttia. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 28.2. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Péter Marosvári.  
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 27.2. klo 18, Vanha pappi-
la, Rovastinsali.

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

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.  

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

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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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

Ordinaatiomessu 
sunnuntaina 28.2. klo klo 10 

Oulun tuomiokirkossa. 

Messun toimittaa piispa Samuel Salmi,  
liturgina Kari Tiirola, saarna Ilkka Tornberg, 

avustaa Urpo Luokkala,  kanttorina Peter Marosvari 
ja urkurina Lauri-Kalle Kallunki, 

Sofia Magdalena kamarikuoro, johtaa Taru Pisto, 
projektikuoro, johtaa Paulus Kälkäjä.

Lähetys: Radio Pooki ja www.virtuaalikirkko.fi

Keskiviikkoseurat 
klo 18 
Vanhassa Pappilassa
Puhujina:
2.3 Pentti Huhtinen
9.3 Pekka Siljander
16.3 Ilkka Mäkinen
30.3 Markku Niku

perjantaina 26.2. klo 10–11 
Keskustan srk-talossa. 

Laulupiiri on kaikille avoin ja siellä 
lauletaan yhteislauluja erilaisista laulukirjoista 

mm. virsiä ja vanhoja hengellisiä lauluja. 
Tervetuloa nauttimaan yhteislaulun riemusta! 

Elossa-kahavila 
perjantaina 26.2. 
klo 19–23.30 
Keskustan srk-talossa. 
Kaikille avoin yhteinen 
perjantai-illan kahavila.

Nuorten kahavila 
lauantaina 27.2. 
klo 14–16 
Keskustan srk-talossa. 
Eikö lauantaina ole 
mitään tekemistä? 
Käy kahavilla. 
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Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamu ti 1.3. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ja kai-
kenikäisten juttutupa. Aa-
mupala tarjolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 2.3. klo 11–12 
Heinätorin srk-talo. Työttö-
mien, vähävaraisten ja elä-
keläisten ruokailu hinta 2 €.

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
ma 29.2. klo 9–11, p. 044 
3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan 
srk-talossa, Isokatu 17. 
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Pyhäkoulu su 28.2. klo 12 
Kirkkopirtillä

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 29.2. klo 
10–13 Jäälin kappelilla
Naisten kasvuryhmä ti 1.3. 
klo 13 Jäälin kappelilla.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 4.3. klo 18.30–22  
Kirkkopirtillä
Naisten lenkkiryhmä lenk-
keilee maanantaisin klo 18–

kuksessa ja to 25.2. klo 13 
Kellon srk-kodilla. 

Diakonia- ja lähetys-
piiri ma 29.2. klo 

14.30 Kellon srk-
kodilla. Neulo-
taan ja kah-
vitellaan dia-
konian ja lä-
hetystyön hy-

väksi. Piirissä 
on hartaus.

Eläkeläisten mu-
siikkipiiri to 3.3. klo 

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

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan van-
halla koululla. Lisätietoja p. 
040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi.
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 
14–16 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-

19. Lähtö Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. Lenkit on 
tarkoitettu kaikenkuntoisil-
le ja vaikka lastenvaunujen 
kanssa. Lenkin kesto n. tun-
ti. Tule mukaan ja tuo kave-
risikin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 28.2. klo 
17 seurat ry:llä, Harri Hyväri 
ja Kauko Säkkinen.

Menot Oulun seurakunnissa 25.2.–3.3.2016

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 28.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Sari Wallin, radi-
ointi Radio Dei.
Suomalainen messu su 
28.2. klo 18 Jäälissä. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo, Rus-
kakööri.
Lähetyspiiri ti 1.3. klo 13 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 3.3. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 29.2. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Lou-
nas 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 29.2. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella.

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.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 28.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Jari Flink, dia-
konina Minna Similä, kant-
torina Eeva Holappa. Pyhä-
koulu. Mukana isoskoulutet-
tavat. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimit-
taa Pekka Musta-
kallio, diakoni-
na Minna Simi-
lä, kanttorina 
Eeva Holappa. 
Jumalanpalve-
luksen jälkeen 
kirkkokahvit ja 
Viis veisaan var-
tin yli viis -virsilau-
luhetki. Laulamme klo 
17.15 yhteislauluna viisi virt-
tä, joiden taustoista kertoo 
kanttori Eeva Holappa. Ter-
vetuloa jumalanpalveluk-
seen, kahveille ja lauluhet-
keen! 
Rukouspiiri to 25.2. ja to 3.3. 
klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 2.3. klo 18 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten ilta pe 26.2. ja 4.3. 
klo 18–21 Wirkkulassa. Rippi-
koululaiset saavat merkin ol-
tuaan tunnin nuorten illassa. 
Illoissa aina jotain ohjelmaa. 
Tule ja katso, mitä milläkin 
kerralla tehdään! 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 25.2. klo 13 srk-kes-

mintaa ja tarkoitettu ala-
kouluikäisille tytöille ja pojil-
le.  Tuvassa voit viettää aikaa 
tehden läksyjä, leikkien, pe-
laten ja pientä välipalaa syö-
den. Tupaan ei tarvitse etu-
käteen ilmoittautua ja se on 
maksutonta toimintaa. Li-
sätietoja Elisa Manninen, p. 
050 5133 225. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 29.2. klo 9.50 aamu-
hartaus, klo 10 tarjolla puu-
roa, leipää ja kahvia. Aamu-
puuro-akatemiassa Parisuh-
teen palikat. Ks. ilmoitus. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 28.2. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kir-
kossa. Kello: myyjäiset la 
27.2. klo 16 ry:llä, seurat su 
28.2. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
seurat su 28.2. klo 17 ry:llä.

Nuorten ilta 
pe 26.2. ja 4.3. 

klo 18–21 
Wirkkulassa. 
Illoissa aina 

jotain ohjelmaa.

Vapaaehtoisten kokoontuminen 
maanantaina 29.2. klo 18–20 

seurakuntakeskuksessa. 

Aluksi lepoa ja hiljaisuutta kappelissa, 
sen jälkeen iltapalaa ja kuulumisten vaihtoa.

Aamupuuro 
maanantaina 29.2. seurakuntakeskuksessa.
Klo 9.50 aamuhartaus, klo 10 tarjolla puuroa, 
leipää ja kahvia. Aamupala on maksuton, 
halutessaan voi antaa vapaaehtoisen maksun. 

Syönnin jälkeen 
Aamupuuro-akatemiassa Parisuhteen palikat, 
Johanna Kerola. 
Kokoontuminen päättyy viimeistään klo 11.30. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

  Suomalainen 
   messu

sunnuntaina 28.2. klo 18 Jäälin kappelilla   

Tervetuloa yhdessä Ruskaköörin kanssa 
suomalaisten sävelmien ja suomalaisen 
sielunmaiseman tarinoiden täyttämään 

jumalanpalvelukseen!
Ruskakööri Risto Ainalin johdolla 

toteuttaa reippaan Suomalaisen messun 
jumalanpalvelusversiona. 

Messua toimittamassa ovat myös Miia Seppänen 
ja Jarkko Metsänheimo.

Tue nuorta – osallistu 
Yhteisvastuukeräykseen
Tulevaisuus on kasvavissa ihmisissä.

”Liian moni suomalaisnuori on vaarassa pudota 
yhteiskunnan kelkasta. Ugandassa työn ja 
koulutuksen puute ajaa nuoria epätoivon partaalle.”

Yhteisvastuukeräystä on vaikea toteuttaa 
vain työntekijävoimin, joten vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin. Sinulla on mahdollisuus 
toimia lipaskerääjänä kauppojen edessä tai 
pankkisiirtojen jakajana postilaatikoihin.

Kiimingissä jaamme postilaatikoihin muutamilla 
alueilla pankkisiirtoja. Mikäli et ole saanut 
pankkisiirtoa postilaatikkoosi, voit osallistua 
Yhteisvastuukeräykseen näillä tiedoilla:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 (NDEAFIHH) tai 
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 (OKOYFIHH)
Saaja: Kirkkopalvelut Ry / Yhteisvastuukeräys
Viitenro: 303231

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Seija Lomma, p. 040 5793 247, seija.lomma@evl.fi tai
Jaana Kontio, p. 040 5793 248, jaana.kontio@evl.fi 

Lämmin kiitos avustasi – 
olet enkeli! 

Hengellisen musiikin toivekonsertti 
torstaina 25.2. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita 
toteuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 

seurakunnan lapsikuoro ja oman pitäjän solistit. 
Juontaa FM Rauno Kinnunen, 
iltahartaus Pekka Mustakallio. 

Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
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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.
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Isä-lapsi 
-sählykerho

Perjantaisin klo 18–19.30 
Lintulammen koululla

1.–6.-luokkalaisille 
ja isille

Tiedustelut: 
Juha Kivirasi, 

p. 040 5752 713,
juha.kivirasi@evl.fi

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 28.2. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Rii-
na Moilanen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Messun jälkeen 
on mahdollisuus henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Messu su 28.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, saarnaa teolyo. 
Niko Salminen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 28.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kts. 
ilmoitus. 
Messu su 28.2. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Rii-
na Moilanen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit.
Kolehti raamatunkäännös-
työhön Eriopiassa, Kaakkois-
Aasiassa ja Papua-Uudella-
Guinealla Suomen Evankelis-
luterilaisen Kansanlähetyk-
sen kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
28.2. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 25.2. 
klo 18, Kastellin kirkon pap-
pilan kamarissa. Ryhmä ko-

koontuu joka toinen torstai. 
Ryhmän vetäjänä toimii Ma-
ri Vakkilainen p. 050 3035243. 
Maikkulan raamattupiiri to 
25.2. ja to 3.3. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Lähetyspiiri ti 1.3. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Illois-
sa on rukousta, ajankohtais-
ta lähetystyöstä, vierailijoita, 
kahvit ja yhdessäoloa yhtei-
sen asian äärellä.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 1.3. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Raamattupiiri ke 2.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko, koulutus-
sali. 
Raamattupiiri to 3.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat to 25.2. klo 18, Kauko-
vainion kappeli ja pe 26.2. klo 
19, Maikkulan kappeli. Kirk-
koseurat ti 1.3. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Puhujina Jorma 
Kiviranta ja Juha Kanniainen. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo13, Kastellin kirkko. 
Nuorten avoimet ovet to 

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.

25.2. ja 3.3. klo 17–20, Kau-
kovainion kirjasto.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 29.2. klo 13, Karjasil-
lan kirkko. Avoin ryhmä Kar-
jasillan seurakunnan alueella 
diakonian vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneille. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 29.2. klo 
18.15, Maikkulan kappeli.
Diakoniaryhmä ti 1.3. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. klo 
13, Karjasillan kirkko.  

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
28.2. klo 10, Kastellin kirkko.
LuontoPyhis su 28.2. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus.
Pyhän Andreaan kirkon per-
hekerho Kaakkurissa ti 1.3. 
klo 10 ja ke 2.3. klo 9.30. 
Lattiakuvailta ke 24.2. klo 
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 3.3. klo 

13, Kastellin kirkon pappilan 
päiväkerhotilassa. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 26.2. klo 9, 
Pyhän Andreaan kirkko. Aa-
mupuuro työttömille ja pie-

nituloisille. 
Aamupuuro to 3.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. Tule 
mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä ja kahvia / teetä. 
Tervetuloa!

Sururyhmä
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.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

sunnuntaina 6.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
 
Aiheena ”Elämän leipä”. Messun toimittaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen yhdessä vapaaehtoisten seurakunta-
laisten kanssa. Avustajana Heikki Karppinen. Musiikista 
vastaa Varikkobändi. Sanaosan aikana lapsille pyhäkou-
lu. Messun jälkeen kirkkokahvit. Tervetuloa Varikolle.

”Lempeys on
 syli rakkauden” 

-runoilta 
sunnuntaina 13.3. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 

Yhteisvastuukeräykselle. Vapaa pääsy.
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koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 joko p. 
040 703 3690 tai käymällä 
paikan päällä kyseisenä päi-
vänä Myllyojan srk-talossa, 

Kyläkamari 
ma 29.2. klo 11 seurakunnan 
uusi toimitila, Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Paikalla myös SPR:n Terveyspointti, 
jossa voit käydä esim. mittautta-
massa verenpaineesi. 

Diakonian 
aamupuuro 
ti 1.3. klo 9.30–11. 
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille 
ja yksinäisille 
oulunsalolaisille. 
Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee.

Kässykerho
ke 2.3. klo 13–15. 
Ohjaaja Sirkka Jalonen.
Lisätietoja: Katriina, 
p. 044 7453 853.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 28.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, Olavi Isokoski, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Messu su 28.2. klo 12, Huo-
nesuon srk-koti. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa teologian opiske-
lija Heikki Pesämaa, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 28.2. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
na Heikki Pesämaa, kantto-
ri Lauri Nurkkala. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 26.2. klo 
11 Ylikiimingin asukastu-
pa, Harjutie 18.  Lähetyksen 
puoti ja kahvila. 
Porinakerho ma 29.2. klo 10 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne, Meijerinranta Yli-
kiiminki.  
Sanginsuun elä-
keläisten ker-
ho ma 29.2. 
Vierailemme 
Hintan eläke-
läistenkerhos-
sa. Bussi lähtee
klo 12.30 Sangin-
suun seurakuntako-
din pihalta
Eläkeläisten kerho ma 29.2. 
klo 13, Hintan srk-talo.  Yh-
teisvastuutilaisuus. Oulun 
Seudun Lausujat esittävät 

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 25.2.–3.3.2016

runoja ja musiikkia. Ohjel-
ma (sisältää kahvin 

ja arvan) 5 euroa. 
Tuotto menee 
Yhteisvastuu-
keräyksen hy-
väksi.
Raamattu- 
ja lähetyspii-

ri ma 29.2. klo 
18.30, Oulujoen 

pappila. 
Eläkeläiskerho ti 1.3. 

klo 10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 1.3. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 2.3. 

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 28.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Han-
nele Heinonen, kanttori Ee-
va Maija Sorvari, Juuma A+B 
-rippikoulu mukana, kirkko-
väärtinä isoset, kirkkokahvit. 
Hartaus ke 2.3. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa, 
Eeva Maija Sorvari.  
Seurakuntakerho to 3.3. klo 
11 seurakunnan Toimitalol-
la, Petri Satomaa, Eeva Mai-
ja Sorvari.  
Hartaus to 3.3. klo 11.30 Tep-
pola, Jukka Joensuu,  Eeva 
Maija Sorvari. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
29.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 3.3.  klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 3.3. 
klo 9. 
Lapsiparkki to 3.3. klo 12.30-
15 Varjakan kylätalolla. 
Ilmoittautuminen saman vii-
kon keskiviikkoon mennes-
sä. Lisätietoja/ilmoittautumi-
set: Susanna Kairamo, p. 044 
3161 467 ja Anne-Mari Koivu, 
p. 044 7453 869.

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 27.2. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalolla. 

klo 17, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho to 3.3. klo 
10, Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 3.3. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 4.3. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

Muut
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Su 28.2. klo 16 seu-
rat (kolehtimyyjäiset) ry:llä, 

Yhteisvastuulauluilta 
to 25.2. klo 17 Asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5. Terve-
tuloa laulamaan yksin tai yhdessä ystäväsi kanssa. Pil-
ke-kuoro esiintyy johtajana Raija Ranua. Lauluja säes-
tää kanttori Sanna Leppäniemi. Iltahartaus. Kahvitar-
joilu alkaa klo 17. Myytävänä arpoja. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Minun virteni – toivevirsien laulutilaisuus 
su 28.2. klo 14 Yli-Iin seurakuntatalossa. Tule yhteis-
laulutilaisuuteen ja tuo virsi tullessasi! Lauletaan Anja 
Hyyryläisen johdolla virsiä, joita osallistujat saavat toi-
voa. Kahvit ja arvontaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kassiahastus 
su 28.2. klo 18 Oulujoen pappilassa.  Kalevalan päivän 
iltana Iloista virolais-suomalaista kansanmusiikkia joh-
tajana Jouko Maijala. Kahvimaksu 5€ ja arpoja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

Runoja-ja musiikkia 
ma 29.2. klo 13 Hintan seurakuntatalossa.  Runoja-ja 
musiikkia yhteisvastuun hyväksi esittävät Oulun Seu-
dun Lausujat. Hartaus ja kahvitarjoilu. Arpa ja kahvi-
lippu 5 euroa. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen 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€ / litra.
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen

Kahvilapuoti 
torstaina 25.2. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Kahvittelupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa Pienellä rahalla saa 
kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Lisäk-
si löytyy valikoima käsitöitä ja lahjatava-
roita. Tuotto jaetaan puoliksi diakonian ja 
lähetyksen kesken. Kevään aikana kahvilapuodissa  
otetaan vastaan nimiehdotuksia. 

Laulukerho 
to 25.2. klo 10, 

Ylikiimingin kirkko.  
Yhteislaulutilaisuus, 

jossa laulamme 
yhdessä ja 

kuuntelemme 
musiikkia. 

Freeim
ag

es

Koivumaantie 2. Keskustelu- 
ja muissa asioissa voi ottaa 
yhteyttä alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 29.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Kalakerhon 
Pilkkileirileiri 
Juumassa 1.–3.4. 
Leirin järjestää Oulujoen 
seurakunnan kalakerho.
Ohjelmassa pääosin pilkkimistä 
ja leirielämää runsaan ulkoilun kera. 
Myös pelailemme erilaisia pelejä ja tietysti luvassa on ka-
lajuttuja. Jokaisessa ilmoittautuneessa ryhmässä pitää 
olla olla vähintään yksi kouluikäinen lapsi tai nuori. Al-
le 12-vuotias tarvitsee mukaan täysi-ikäisen peräänkatso-
jan. Leirimaksu  aik. 45 €, lapset ja opiskelijat 31 €. Sis. mat-
kat, majoituksen, ruokailut, leiriohjelman ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut seurakuntien jäsenille. Lauantai-iltana sau-
nomme. Tied. ja ilm. 10.3. mennessä pertti.putila@evl.fi, 
p. 040 5062 883. Kerro leiriläisten nimet, ikä, ruoka-aineal-
lergiat ja ruokavaliot, huoltajan yht. tiedot mikäli huolta-
ja ei ole mukana leirillä, osoite tai erityistä huomioitavaa.

Afrikkalainen koti 
Vietä hetki pienessä afrikkalaisessa kodissa 

seurakunnan Toimitalon yläsalissa 28.2. 
jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvien aikaan. 

Näe, kuule ja maista pala maailmaa jossain kaukana, 
mutta niin lähellä. Kokeile miten saat 

radion toimimaan ilman sähköä. 
Mukana pieni Lähetyspuoti, mistä voit ostaa neuleita, 

kirjoja, yllätyksiä.             Tervetuloa tutustumaan.

Freeim
ag

es / Sim
o

n
a B

alin
t

Pertti Lahtinen, Jari Kupsala.
Salonpää: Su 28.2. klo 16 
seurat ry:llä. To 3.3. klo 18.30 
kotiseurat M & J Ilolalla.

Freeim
ag

es
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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

Luukas-messu pe 26.2. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, saar-
naa Alma Tuiskula, avustaa 
diakonissa Saila Luukkonen. 
Kirkkokahvit ja iltapala.
Messu su 28.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttori Anu Arvola-
Greus. 
Messu su 28.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Lauri Kujala, teol. kand. 
Alex Ylinärä, saarna, kanttori 
Tommi Hekkala ja urkuri To-
mi Heilimo. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa teol. yo Al-
ma Tuiskula, kanttori Heik-
ki Jämsä.  
Messu su 28.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Minna Salmi, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttori Tomi Hei-
limo. 
Sanajumalanpalvelus su 
28.2. klo 12, Koskelan srk-ko-
ti. Koskelan seurakuntako-
dilla järjestettävä Kevätrie-
ha aloitetaan sanajumalan-
palveluksella Koskelan tuvas-
sa. Toimittaa ja saarnaa pas-
tori Jaakko Syynimaa, kant-
tori Tommi Hekkala. 
Messu su 28.2. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros. 
Iltamessu su 28.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toi-
mittaa Riikka 
Honkavaara, 
avustaa teol. 
kand. Alex 
Ylinärä, pu-
he, kantto-
ri Heikki 
Jämsä. 
Viikkomes-
su ke 2.3. klo 
19, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kantto-
ri Heikki Jämsä. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 25.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.
Herännäisseurat su 28.2. klo 
15, Tuiran kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 25.2. ja 3.3. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen. 
Seniorien laulupiiri to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä, kahvittelua ja har-
taus. Mukana diakoni Päivi 
Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 25.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin. 
Sanaa teekupin äärellä to 
25.2. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti. Iltaryhmä, jossa 
pohditaan ja keskustellaan 
hengellisistä asioista, ja lue-
taan Raamattua. Illan aikana 
tarjotaan myös teetä. Lisä-
tietoja antaa alueen diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 25.2. ja 3.3. klo 17, Raja-
kylän srk-koti. Vetäjänä toi-

mii Jarmo Luoto. Tarkemmat 
tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 26.2. klo 
9.30-11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Puutyökerho ma 29.2. ja ke 
2.3. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja, Nokelantie 48 

B, kellaritila. 
Käsityöker-

ho ma 29.2. 
klo 12, Tui-
ran kirkko, 
Sumppu.  
Kivi- ja tif-
fanylasi-
kerho ti 1.3. 

klo 10–14, Py-
hän Tuomaan 

kirkko, kellariti-
la. Pääovelta kierre-

tään kirkkoa oikealle kun-
nes löytyy portaat kellariin. 
Käsityökahvila ti 1.3. klo 12–
15, Koskelan srk-koti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille ti 
1.3. klo 17, Koskelan srk-koti.
Miestenpiiri ti 1.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Hannu-
la alustaa.
Käsityökerho ke 2.3. klo 15, 
Rajakylän srk-koti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
2.3. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 2.3. klo 18-21, 
Tuiran kirkko. Avarit on avoi-
mien ovien toimintaa keski-
viikkoiltaisin Tuiran kirkon 
nuorisotilassa.  Illat koos-
tuvat yhdessä pelailusta ja 
hyvästä seurasta. Illat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja illoista 
Anssi Putilalta, p. 050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi.
Eläkeläisten kerho to 3.3. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Eläkeläistenkerhossa on 
mukavaa yhdessäoloa. Ko-
koonnumme kahvikuppo-
sen äärelle keskustelemaan 
päivän aiheeseen liittyvästä 
teemasta, laulamme ja hil-
jennymme yhdessä hartau-
den äärelle. Kerho on tarkoi-

tettu eri-ikäisille eläkeläisille. 
Seniorien laulupiiri to 3.3. 
klo 14, Rajakylän srk-ko-
ti. Laulamme yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä, kahvittelua ja har-
taus. Mukana diakoni Sami 
Riipinen. 
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten kirjojen ja lelujen 
vaihtopäivä to 25.2. klo 10–
12. Käynti kirkon takaa oves-
ta "Telakka". Lahjoita ehjiä, 
puhtaita, ylimääräisiä lasten 
kirjoja ja leluja vaihtopöydäl-
le ja ota ilmaiseksi mukaasi 
mitä tarvitset!  Jäljelle jää-
neet tavarat lahjoitamme 
seurakuntamme diakonia-
työn kautta alueemme tar-
vitseville perheille. Vaihto-
päivää vietetään lapsiperhei-
den Nallekahvilan yhteydes-
sä. Olet tervetullut kahville, 
mehulle, leikkimään ja jutte-
lemaan! Lisätietoja: lapsi- ja 
perhetyönsihteeri Anu Han-
nula, p. 044 3161 718, anu.
hannula@evl.fi
Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheil-
le to 3.3. klo 17.30–19.30, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Huom! Poikkeuksellisesti 
kokoontuminen kuukauden 
ensimmäisenä torstaina. Ko-
koontumisessa mahdollisuus 
keskusteluun ja vertaistu-
keen, lastenhoito järjestet-
ty. Tarjolla kahvit, mehut ja 
pientä syötävää. Lisätietoja 
ryhmästä saa Raija Yrjölältä, 
p. 040 5747 093. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian ateria to 25.2. ja 
3.3. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
Diakonian ateria to 25.2. ja 
3.3. klo 12–13, Rajakylän srk-

koti.
Seurakunnan avoin kahvila 
pe 26.2. klo 12–15, Palokan 
srk-koti. Kahvilassa on tarjol-
la kahvi/tee ja pieni purtava. 
Kahvilassa voit tavata alu-
eella asuvia eri-ikäisiä ihmi-
siä sekä Tuiran seurakunnan 
työntekijöitä. Seuraavan ker-
ran kahvila on auki 11.3.
Diakonian aamupala ma 
29.2. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. 
Juttutupa ma 29.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla aamuhartaus ja aa-
mupala. 

Juttutupa ma 29.2. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 29.2. klo 14–15, Tuiran 
kirkko. Avoin kohtaamispaik-
ka eläkeläisille. Vierailija-
na kokemuskouluttaja Aino 
Pohjola Kuuloliitosta. Kahvit-
telua ja keskustelua. Mukana 
Paula Mikkonen. 
Diakonian aamupala Tuiras-
sa ke 2.3. klo 10–11, Tuiran 
kirkko.

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

Kevätrieha 
sunnuntaina 28.2. klo 12–15 
Koskelan seurakuntakodilla.

Tapahtumassa monenlaista toimintaa ulkona ja sisällä
Sananjumalanpalvelus klo 12, lapsille pyhäkoulu.

Ohjelma alkaa jumalanpalveluksen jälkeen 
noin klo 13.

Nukketeatteriesitykset klo 13.30 ja 14.
Perinneleikit klo 13 ja 14.

Satuhetki klo 13 ja 14.
Kahvila, nuotiolla makkaranpaistoa, 

mäenlaskua, perinneleikkejä, arpajaiset. 
Arpajaisten, onginnan, kahvilan ja makkaranmyynnin 

tuotto käytetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

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 
tekstiviestillä: Kirsi Merenheimo-Mäenpäälle, 
p. 040 574 7106

Vain 
miehille tarkoitettu 

juttutupa alkaa ke 9.3. 
klo 16 Palokan srk-kodilla. 

Kokoontuu kerran kk. 
Vetäjinä Pertti Taimisto, 

p. 045 8414 700 ja 
Kalevi Huovinen, 
p. 040 4143 263.

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

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 25.2.–3.3.2016

Iltakirkko su 28.2. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Hartaus to 25.2. klo 15 Kuu-
rankukassa.
Ehtoollishartaus su 28.2. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 29.2. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Porinapiiri ti 1.3. klo 13 Rant-
silan srk-talossa.
Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ti 1.3. klo 18 Aune 
Niilekselällä.
Naistenpiiri pe 4.3. klo 18.30 
Keskustie 29 E 4, Piippola.
Seurakuntakerho ke 2.3. klo 
10 Pyhännän, to 3.3. klo 13 
Rantsilan ja pe 4.3. klo 10 
Kestilän srk-talossa sekä tiis-
taisin klo 12 Väinölässä ja 
torstaisin klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän ja 
Pulkkilan kerhokodissa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ryhmä I ma klo 
10 ja ryhmä II pe klo 10 Pulk-
kilan kerhokodissa, to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa, pe klo 
10 ja klo 13 Pyhännän kerho-
tilassa.  

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu pe 
26.2. klo 19. Suunnit-
telu on käynnissä Fa-
cebookissa ryhmässä 
"Luukas-messu". Siel-
lä voit antaa ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! 
Parhaiten vaikutat, kun tulet paikalle jo klo 17.30, jolloin 
alamme työstää messun osat valmiiksi. Itse messu start-
taa samana iltana klo 19. Messua junailevat yliopisto-
pastori Ari Savuoja ja diakonissa Saila Luukkonen. Saar-
na teol.opisk. Alma Tuiskula. 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
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 25.2. klo 18 Tol-
vasilla, os. Nuolihaukantie 3 B 23, Oulu. Seurat. Siionin-
virsiä ja yhdessäoloa iltakahvin äärellä. 
OPKOn opiskelijailta la 27.2. klo 18.30 Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: mitä ylistäminen 
on? Puhe: Topi Viitasalo.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 2.3. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Paneelikeskuste-
lu, teemana: minä & rukous.

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 pa-
ja Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–
14 Nokelantie 48 B (Höyhty-
än ostoskeskuksen vieressä) p. 
044 3161 720. Astioita, kirjoja, 
cd-levyjä ym kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja 
ja puutöitä sekä kahvila lähetyksen hyväksi. Keräilet-
kö kirjoja, etsitkö vauvalle neuletta, kaipaatko juttu-
seuraa? Tähän kaikkeen ja moneen muuhun voit saada 
vastauksen Siivestä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurolla. 
Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa! 
Lähetystovi pe 26.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? …vaikuttaa oikeudenmu-
kaisuuden toteuttamiseksi, teol. yo. Heikki Pesämaa.
Lähetystovi pe 4.3. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä Viisikielistä. Mukana kanttori Riitta Piippo.

Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 26.2. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.
Eläkeliitto ti 1.3. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Heino Jur-
vakainen liikuntakoulutuk-
sen merkeissä. 
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set la 27.2. klo 15.15 kirkolla.
Suntio Kari Tanskanen vuo-
silomalla 9.3. saakka.

KEHITYSVAMMAISET
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. 
Varttuneiden porinapiiri ti 1.3. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin seurakuntatalo. Kerho kehitysvammaisille eläke-
läisille. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua kehitys-
vammaisille eläkeläisille. Lisätietoja diakonissa Christa 
p. 040 5156 935.
Keskustelukerho ti 1.3. klo 17–18.30 Heinätorin seura-
kuntatalo Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tar-
koitettu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvitte-
lemaan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla 
diakonissa Christa Moilanen-Hyttinen p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 3.3. 
klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarin-
katu 2. Tule lukemaan maailman suosituinta ja vaikut-
tavinta kirjaa! Keskustelun lomassa juomme myös kah-
vit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven 
läheisyydessä.

KUULOVAMMAISET
"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. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
3.3. klo 13.30 Keskustan seurakuntatalo. Vieraana sai-
raalapastori Juha Kyllönen. Päiväkahvit ja hartaus. Pii-
rissä on kerholaisen tilaamana kirjoitustulkkaus joka 
auttaa ohjelman seuraamisessa jos kuulo on alentu-
nut. Kerhosalissa on myös induktiosilmukka. Kahvituk-
sesta kerättävillä varoilla tuetaan Kuurojen Lähetyk-
sen kautta kummilapsen koulunkäyntimahdollisuuksia.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 26.2. ja 4.3. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 29.2. 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.

YV-lipaskeräys
pe 26.2. klo 14–16  

Pulkkilassa ja
Rantsilassa

Kerääjinä 
rippikoululaiset

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 28.2. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people.  Service every Sun at 4 
pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 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

Heureka-bändin konsertti 
perjantaina 26.2. klo 18–19.30 
Keskustan seurakuntatalossa.
80-lukulaisen Suomigospelin menestyjiin kuulunut 
Heureka palasi lavalle viime kesänä. Bändin mainee-
seen nostanut debyyttialbumi uudenlleenjulkaistiin te-
rästettynä kahdella uudella kappaleella. Kesän kahden 
comeback-keikan innostamana Heureka päätti ilahdut-
taa gospel-väkeä vierailemalla tammi–helmikuun aika-
na neljällä paikkakunnalla. Heurekan viimeiset Reuni-
on-konsertit pidetään Oulussa ja Kajaanissa. Käsioh-
jelma 10€.

Tervetuloa partioon! 
sunnuntaina 28.2. klo 12–13.30 
Lämsänjärven leirikeskuksessa. 

Loppuiko partioharrastus ennen kuin se 
ehti edes kunnolla alkaa? Olit jonotuslistalla 
sudenpentulaumaan, etkä koskaan päässyt siihen 
ryhmään mukaan? Jäikö partioharrastus opiskelun, 
ruuhkavuosien tai työkiireiden alle? Oletko miettinyt 
että sitten joskus? 
Nyt on sen aika! Tule suunnittelemaan toimintaan 
aikuisille partiossa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille 
partioharrastuksesta kiinnostuneille  aikuisille. 
Mukaan voi tulla yksin, yhdessä kaverin tai 
perheen kanssa. Mikäli mukaan saadaan perheitä, 
perustetaan heille oma perhepartio-ryhmä. 
Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvitse olla. 
Lisätietoja antaa seurakuntien partiotoiminnasta 
vastaava nuorisotyönohjaaja Sanna Parkkinen, 
sanna.parkkinen@evl.fi
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 25.2.–3.3.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 25.2. klo 10 
srk-talossa. 
Kirkkovuoden askelissa lau-
luilta to 25.2. klo 18 srk-ta-
lossa. Tarjoilua ja arvontaa 
yhteisvastuun hyväksi. Ter-
vetuloa!
Käsityöilta ma 29.2. klo 17–
19 srk-talossa. Illan aikana 
mahdollisuus tehdä omia 
käsitöitä, mutta myös yhtei-
siä juttuja esim. pipoja odot-
telemaan syksyn Joulun lap-
si -keräystä.
Raamattupiiri ti 1.3. klo 
18.30 srk-talossa, 1.Tess.1.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 2.3. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 2.3. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 3.3. klo 16 srk-ta-
lossa. Muista opetella jokin 
ulkoläksyistä!
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 4.3. klo 17.30-19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 4.3. 
klo 19-20.30 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Pe 26.2. 
klo 19 nuorteniltakylä Ry:n 
kodalla ja klo 19.30 raamat-
tuluokka pienet S&A Viini-
kalla ja isot K&T Vanhalalla. 

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 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 16.3. klo 17 srk-talossa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to klo 
13.30 ja Stellat klo 15.15. srk-
talossa. Pyhäntä: To 25.2.ve-
teraanikuoro klo 12, nuoriso-
kuoro klo 14.30 ja lapsikuoro 
klo 17.45 srk-talossa. Rantsi-

la: Veteraanikuoro ke klo 11 
ja lapsikuoro ke klo 15.15 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 26.2. klo 
19 Juha ja Soili Myllyojal-
la. Pulkkila: Raamattuluok-
ka ja nuortenilta 27.2. klo 
19.30 ja vuosikokous 28.2. 
klo 13 ry:llä.  Pyhäntä: Seu-
rat su 28.2. klo 16 ry:llä. Lau-
luseurat ke 2.3. klo 18.30 Kai-
sa ja Tapio Lohella. Rantsila: 
Nuorten myyjäiset pe 26.2. 
klo 19 ja seurat su 28.2. klo 
18.30 ry:llä, Pauli Karhumaa. 
Varttuneiden kerho ti 1.3. 
klo 12 ry:llä. 
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Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Ulla Koskelo, 
avustaa Kestilän mieslaulajat. Kestilän Eläkeliiton 
40-vuotisjuhla. Tarjoilu ja juhla seurakuntakodissa.

Messu su 28.2. klo 13 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Ulla Koskelo. 
Kirkkokahvit. 

Talvipäivien aloitusjumalanpalvelus pe 4.3. klo 9 
Kestilän kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa Niko Maarala.

Jumalanpalvelukset

Messu su 28.2. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. 
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Yhteisvastuun 
sählyturnaus 
lauantaina 27.2. 
klo 10 alkaen koulun 
liikuntahallilla. 

Kannustusjoukkoja 
voi tulla kentän 
laidalle!

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!

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 seurakuntatalolla Partiokolossa.

Järjestää kirkonkylän diakoniatiimi.

P
ixab

ay

Su 28.2. klo 13 vuosikokous 
ry:llä. Ma 29.2. klo 10 puuro-

Kirkosta on löytynyt 

sormus, 
joka on todennäköisesti 

pudonnut sinne 
joulukuun tapahtumien 

yhteydessä. 
Sormus löytyy 

tuntomerkkejä vastaan 
kirkkoherranvirastolta, 

p. 044 7750 600.

kerho Illikaisella. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30

Kastettu: Sylvia Aleksandra Kantola (Pulkkila), 
Jimi Veikko Olavi Mähönen (Piippola), 
Joose Eliel Karhumaa (Pyhäntä)
Vihitty: Juho Pekka Tapani Kärkkäinen ja 
Sanna Maria Viljanen (Piippola)
Kuollut: Terttu Maria Härmä 80 (Pyhäntä), 
Aino Elina Pellikka e Myllyniemi 79 (Pyhäntä), 
Tatu Terho Suokas 77 (Rantsila)

Kuollut: 
Eero Aabram 
Pehkonen 55.

Käsityöilta 
maanantaina 29.2. klo 17–19 seurakuntatalossa. 
Illan aikana mahdollisuus tehdä omia käsitöitä, 

mutta myös yhteisiä juttuja esim. pipoja 
odottelemaan syksyn Joulunlapsi keräystä.
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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.

Kiitos ystävistä! – konsertti 
Seppo Härkösen muistolle 
sunnuntaina 28.2. klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Ohjelma 10 €, tuotto Yhteisvastuukeräyksen kautta 
nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön. 
Esiintyjät: Kamarikuoro Aiolos, joht. Satu Korpi, Kem-
peleen Nuorisokuoron entiset laulajat, joht. Elina Kö-
nönen ja Oulun NMKY:n Mieslaulajat, joht. Ahti Sepp. 

Virkeyttä hyvinvoinnista, ilta naisille 
Kahvila Kolmessa Tähdessä 
tiistaina 8.3. klo 18.  Lippu iltaan 10 € yhteisvastuul-
le (sis. ohjelman, iltapalan ja kahvit sekä arvontalipuk-
keen). Asiaa hyvinvoinnista mm. talvi-ihonhoidosta ja 
tietoa kauneudenhoidosta. Myytävänä lisäksi yhteis-
vastuutuotteita sekä leivonnaisia. Lippuja saa Kahvila 
Kolmesta Tähdestä ja diakoniatyöntekijöiltä.

Kutsu sururyhmään
Limingan seurakunta tarjoaa 
läheisensä menettäneille 
mahdollisuuden  kokoontua yhteen 
keskustelemaan ja käymään läpi menetykseen 
liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti. 
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa klo 17–18.30 to 17.3., 
ke 30.3., to 21.4., ke 4.5. ja ke 1.6. Kirkonkylän diakonia-
toimistossa  (Pappilantie 6). Mukana ovat diakonissa Si-
nikka Ilmonen ja kappalainen Aino Pieskä. Ilmoittautu-
miset 10.3. mennessä: 044 752 1226 /Ilmonen tai p. 044 
752 1224 /Pieskä. Olet lämpimästi tervetullut!

Messu su 28.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Päivi 
Ollikainen, messudiako-
ni Matias Jurmu, kantto-
ri Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  25.2.–3.3.2016

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 kirkossa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talo: 
ti klo 9.30–11. Kokkokankaan 
srk-keskus: ti klo 9.30 –11 ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
(perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten ryhmä).  
Kirkkokuoro to 25.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 26.2. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Herännäisseurat su 28.2. klo 
18.30 Aino ja Heikki Kaikko-
sella, Kangastie 23.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 29.2. 
klo 9–11.30. Hinta 5 €/ ker-

Rippikoululaisten YV-keräy-
silta Kesä2 -leiri to 25.2. klo 
17 srk-talolla.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 26.2. 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.
Seurakunnan luottamus-
henkilöiden Yhteisvastuu-
tempaus pe 26.2. klo 10–16 
kauppojen ovilla. Ilmoittau-
du: p. 044 7521 243 / Marika.
Perjantaipulla S-marketin 

eteisessä pe 26.2. klo 14–17 
tai niin kauan kuin myytä-
vää riittää. 
Lähetysvintti ma 29.2. klo 
12 Lähetysvintillä.
Omaishoitaja-
ryhmä ma 
29.2. klo 
13.30 srk-
talolla. 
Omaishoita-
jien vertais-
ryhmä. Muis-
tiyhdistykses-
tä järjestövas-
taava Paula Yli-
kulju mukana. Toimin-
nallinen ryhmä hoidettaval-
le samaan aikaan, ohjaajana 
Kaisa Hartikka. Lisätietoja: p. 
044 7521 226. 

Gospelmessu pe 26.2. klo 
20 kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula apunaan nuor-
ten bändi.
Kalevalainen messu su 
28.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Olli 
Seikkula, kanttorina Mika 
Kotkaranta, musiikkiryh-
mä Kirkkolaulajat, koleh-
ti raamatunkäännöstyö-
hön Etiopiassa, Kaakkois-
Aasiassa ja Papua-Uudel-
la-Guinealla.

Perhekerho ti 1.3. klo 9.30–
11 srk-talolla. Kerhokuvaus.
Jussilan porinatuokio ti 1.3. 

klo 13 Juttutuvassa. Kaffit. 
Mukana diakonissa 

Sinikka.
Lukupiiri ti 

1.3. klo 14 Lä-
hetysvintillä. 
Keskustelun 
aiheena Hei-
di Könkään 

kirja ”Hert-
ta”.

Gospel Gym ti 
1.3. klo 19 Vana-

mon salissa. 
Perhekerho ke 2.3. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 
Ari-lastenohjaaja laulattaa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 2.3. klo 12 srk-talol-
la. Aiheena Yhteisvastuu. 
Mukana diakonissa Marika 
Kamps. Ota halutessasi ar-
vottavaa mukaan. 
Kuorot ke 2.3.: klo 17 Celeste 
kirkossa ja Tähdet srk-talol-
la, klo 18.30 Minka kirkossa 

Hei 
ikäihminen! 

Odotatko keskustelu-
hetkeä kotonasi?

 Soitapa, niin sovitaan 
päivä: diakonissa 

Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226.

ta, maksetaan paikan päällä. 
Omat eväät mukaan. Varaa 
paikka lapsellesi: Enni Ravan-
der,  p. 0400 279 881 ja Satu 
Alaluusu,a p. 044 7790 037.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 29.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Aamukahvila Asukastuval-

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

Helinä Arola, pitkäaikainen kirkkoherran-
viraston toimistonhoitaja, on jäämässä 
eläkkeelle. Seurakunta kiittää lämpimästi 
suurella sydämellä tehdystä 27 palvelus-
vuodesta. Helinä on tavattavissa 28.2. 
messun jälkeen kirkkokahveilla. 
Tervetuloa!

ja Kirkkolaulajat srk-talolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
2.3. klo 18.30 Rönköillä, Pii-
parinaho 20 A. 
Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta To 3.3. klo 18 Pappilan 
yläkerrassa. 
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 4.3. klo klo 
9 alkaen. 
Ystävärengas pe 4.3. klo 12 
Lähetysvintillä.
Seuraavat Yhteisvastuun 
lipaskeräykset: la 5.3. se-
kä la 12.3. klo 10–16 liikkei-
den edessä. Voit olla tunnin 
tai pari, yksin tai kaksin. Ota 
yhteys 044 7521 243 / Marika.
Partio: To 25.2. Ruoktujohta-

jien kokous Partiotoimistossa 
klo 17.15–18.15. Ke 2.3. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. To 3.3. Lippukunnan 
hallitus Partiotoimistossa klo 
18–20. 5.-9.3. Talvileiri Ruok-
tu Taivalkosken Siiranjärvel-
lä. Leirikirje ja ilmoittautu-
mislomake lippukunnan ko-
tisivulla. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: La 27.2. klo 
16 talvimyyjäiset ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (5-
6) ry:llä. Su 28.2. klo 12 py-
häkoulut ja klo 14 seurat Li-
mingan kirkossa sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä.

Kastetut: 
Miko Toivo Johannes 
Karikallio
Kuollut: 
Eini Ilona Karjalainen 
s. Niskanen 83,
Rauno Ilmari Lehto 85, 
Kalle Jalmari 
Siltavirta 85

Kastettu:  Aleksi Antero Kovaniemi, 
Atte Lauri Johannes Linna, Severi Elias Pulkkanen 
ja Eerin Vanamo Typpö
Kuollut: Erkki Antero Soukka 75

Gospelkonsertti
pe 26.2. klo 18

Heikki Sarvela -salissa

Herzt & Melina Keränen
• Ei pääsymaksua!

Konsertin jälkeen 

Gospelmessu
Limingan kirkossa klo 20

• Messun päätteeksi tarjolla pientä iltapalaa

Järjestää: Limingan seurakunta

Seurakuntaretki eläkeläisille 
torstaina 7.4. Ouluun. Teatterilla Seniorisoppa ”Koulu-
tie” – tarinoita kansa-ja oppikouluajoilta laulujen tah-
tiin. Soppatarjoilu. Lopuksi vierailu Oulun katolisessa kir-
kossa. Lähtö klo 9.30 S-Marketin edestä, paluu n. klo 15.
Hinta noin  20 €. Ilm. 11.3. mennessä, p. 044 7521 226.

la 1.3. klo 10–12, Honkasen-
tie 11.
Hanna-rukouspiiri ti 1.3. 
klo 18 Keskustan srk-talon 
kokous huoneessa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 1.3. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 2.3. klo 

18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varttuneet to 3.3. klo 14 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
rin ja seurakuntapiirinen yh-
teinen kokoontuminen to 
3.3. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Vieraana teologian 
maisteri Annikki Niku, aihee-
na Raamatun naisia.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 26.2. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Vuosikokous to 25.2. 
klo 18.30 ry:llä. Raamattu-
luokka 4.–5.-lk pe 26.2. klo 
18 Pulkkinen, Cajanuksen-
tie 12. Raamattuluokka 6.–
8.-lk pe 26.2. klo 18 Romp-
painen, Tornipolku 3. Pyhä-

koulut su 28.2. klo 12 Tahko-
la, Tornikuja 2D, Santamäki, 
Kesti, Keisarinkurvi 25 Lin-
nakangas, Kälkäjä, Vihiluo-
dontie 532, Keskusta-Ollila, 
Mällinen Eeva ja Jarkko, Pai-
turi, Paananen, Teeripolku 
6, Kokkokangas-Haapamaa. 
Seurat su 28.2. klo 16 ry:llä. 
Sisarilta ke 2.3. klo 18 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 28.2. klo 13 ry:llä.
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Sakastissa puhutaan.....
Keskustelu- ja raamattuiltasarja

tiistaina 1.3. klo 18–19.30 
seurakuntatalon olkkarissa, käynti pääovesta.

.....synnistä. 
Outi Pohjanen

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

Messu su 28.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Soile Tuusa, kanttorina 
Ossi Kajava.

Perhekirkko su 28.2. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Meiju Kaakinen, 
kanttori Riitta Ojala. Lap-
sikuoro Helmikello.
Perhekirkko su 28.2. klo 
14 Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Meiju Kaa-
kinen, kanttori Riitta 
Ojala.

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.
Perhepyhäkoulu su 28.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 1.3. klo 12  rukoushuoneel-
la. Hyvän mielen kerho, Han-
na Kaisto-Vanhamäki. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 2.3. klo 12 Marja-Liisa ja 
Esko Holapalla, Leena Leske-
lä, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 2.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Perheilta to 3.3. klo 18 Koor-
tilassa.
Lähetyslauluilta to 3.3. klo 

Kastettu: Elli Adele 
Johanna Moilanen
Vihitty: Juha Heikki 
Suvanto ja Elina Katariina 
Heikkinen
Kuollut: Terttu Tellervo 
Tapio s. Myllyntaus 73, 
Seija Amanda Irmeli 
Vihattula s. 
Kolehmainen 60

Talvirippikoulun teemailta 
to 25.2. klo 17 Tyrnävän srk-
talon kerhohuoneessa.
Nuttupiiri kokoontuu to 
25.2. Tyrnävän  srk-talolla. 
Tervetuloa tutustumaan uu-
teen tilaan entiseen aikaan 
eli klo 17.
Yökahvila pe 26.2. klo 18 
Nuokkarilla.
Diakonian päivystys ma 
29.2. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Käynti takapihan puolelta. 
Mahdollisuus keskusteluun 
elämän eri tilanteissa.
Kodinsiunaus ja Herättäjän 
seurat ma 29.2. klo 19 Tarja 

18.30 Sirkka Pelkosella, Ran-
taholapantie 4 D 10, Jouni 
Heikkinen. 
Iltahartaus to 3.3. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Kuorot: Ke 2.3. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro 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. Perhe-
pyhäkoulu su 28.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Hox! Jos olet 
toista vuotta tulossa isosek-
si tai vanhempi, ilmoittau-
du nuorten kesätyöryhmään 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan heinäkuulle monipuo-
lista nuorten kesätoimintaa. 
Tied. ja ilm. Rainer, p. 040 
5851 057 viim. 29.2. 

ja Anne Bäckmanilla, Tupos-
tie 18 a. Outi Pohjanen, Ant-
to Joutsiniemi, Leila Ikonen.

Sakastissa puhutaan – kes-
kustelu- ja raamattuilta 
ti 1.3. Ks. ilmoitus.
Hartaus to 3.3. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 3.3. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 

Perinteinen 
Yhteisvastuuhiihto

tiistaina 15.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla.
Nyt voit alkaa kerätä sponsoreita itsellesi 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Lapsille on oma lyhempi latu.
Lisätietoja Salme Kinnuselta, p. 044 7372 631

A
rkisto / P

ekka H
elin

-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 isoskoulutettavien opetukseen,
rippikoulukortilla vapaa pääsy.

Oulujoki tulvii

Kuollut: 
Toivo Andreas Mällinen 93, 
Hemming Bernhard 
Norrback 84, 
Antti Ensio Rusila 80, 
Henna Elisa Karvonen 39

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
1.3. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 26.2. klo 19 talvimyyjäiset 
ry:llä. La 27.2. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
P&A. Keränen, 7.–8.-lk M&K. 
Keränen. Su 28.2. klo 12 py-
häkoulut: Kk-Anttila Mylly-
niemi, Korivaara Karjula, Pälli 
J. Pitkänen, Suokylä Tihinen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 29.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 

3.3. klo 18.30 ompeluseurat 
Pirjo ja Timo Karhumaalla se-
kä Anneli ja Pekka Rissasella.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 26.2. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 27.2. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Mattila, 
isot M&K. Keränen. Su 28.2. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Karvonen, Laitasaari Mat-
tila, Huovila Kinnunen. Klo 
17 vuosikokous ja iltaharta-
us ry:llä. Ti 1.3. klo 13 laulu-
seurakerho Helinä ja Pentti 
Räisäsellä.

Konsertti – 

Tulkoon valo!
torstaina 3.3. klo 18 Tyrnävän kirkossa. 

Keväisiä säveliä laajennetulla 
laulukvartetilla ja instrumentein.

Sampo Ojala, huilu
Lauri Pelkonen, huilu

Helena Savolainen, laulu
Riitta Ojala, piano

Vapaa pääsy!

kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-

talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 28.2. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 28.2. klo 13 ry:llä.

Kaneli ja Sokeri kutsuvat

Perheiltaan
torstaina 3.3. klo 18–20 Koortilaan.

Ulkoleikkejä, yhdessäoloa, 
rentoutusta, iltapala.

Muhoksen seurakunnan perhetyö
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Lumijoen diakonissa-kansliasihteeri 
Marjo Koski-Vähälä naputteli historiikkia.

Aloitan lumitöillä, koska seurakuntamestarimme 
on vapaalla. Vien lämmittimen kirkon eteiseen, 
kun sää turvottaa ovea.  Sitten kannan Joose-
fin sisään.

Joosefilta puuttuu jalkatuki. En osaa hitsata. Reijo lu-
pasi auttaa ja tehdä tuen. Loppiaiselta alkoivat ensi jou-
lun valmistelut – Joosef ja Maria ovat pian valmiit.

Seuraavaksi tietokone päälle. Tarkastan akkunat. En 
naapureiden, vaan koneelta Kirkon palvelukeskuksen 
Akkunan laskut ja Kirjurin jäsentietojärjestelmän ta-
pahtumat. Viikonloppu oli rauhaisa, joten tapahtumien 
syöttöjä ei ole. 

Kirjoittelen seuraavan viikon kirkolliset ilmoitukset 
ja lähetän perheuutiset sähköpostilla lehtiin. Sen jälkeen 
päivitykset seurakunnan nettisivulle. Vastailen puheli-
meen. Toisinaan ovi käy, kun joku piipahtaa virastossa 
asioilla. Palvelen ja juttelen. 

Syönnin jälkeen tu-
lee virkatodistuspyyn-
tö. Uppoudun joksikin 
aikaa arkistoon etsi-
mään tietoa todistuk-
seen. 

Kirkonkirjojen ku-
vaaja sähköpostitte-
lee. Sukututkijoiden 
iloksi tämä tieto: Lu-
mijoen yli 100 vuot-
ta vanhat kirjat ovat 
vihdoinkin tulossa 
nettiin tutkittavik-
si. Sitä tosiasiaa em-
me voi muuttaa, et-
tä tulipalo 1902 tu-
hosi kaikki sitä vanhemmat kirjat.

Teen valmisteluja Kirkkovuoden askelissa -lauluil-
taan, jota olemme kanttorin kanssa suunnitelleet tors-
taille 25.2. Tule mukaan laulamaan Yhteisvastuun hy-
väksi!

Päivemmällä askartelen kortteja seuraavaa päivää 
varten. 

Saan tehtäväkseni naputella koneelle historiikin van-
hasta ehtoollismaljastamme. Onneksi osaan kymmen-
sormijärjestelmän! 

Kunpa malja osaisi puhua ja kertoa meille koko seik-
kailun ryöväreiden matkassa Karjalaan Tsena-järvelle 
saakka ja sieltä takaisin Lumijoelle.

Virastopäivää ei kannata liikaa suunnitella etukäteen. 
Kukin päivä on omanlaisensa. 

Suljen koneen ja lähden kotikäynnille.

Oulun vanhin kirkko-
kuoro on ajettu alas. 
Syynä ei ole kuorolais-
ten määrä (noin 50) ei-

kä kuorolaisten toive.
Jo viime kesänä kuoro sijoi-

tettiin otsikon ”Musiikki Eläke-
läisille” alle seurakunnan net-
tisivuilla,  muut kirkkokuorot 
löytyivät otsikon ”Musiikki Ai-
kuisille” alta.

Tuomiokirkkokuoron tilal-
le tuli tuomiokirkon kamari-
kuoro.

Tuomiokirkkokuoro ry:ssä 
on käyty keskusteluja kuoron 
jatkosta 1,5 vuotta. Aloite muu-
tokselle tuli seurakunnasta.

Miksi Tuomiokirkkokuoro lopetettiin?

Odotettiin ilmoitusta 
laulukokeesta, mutta 
seurakuntalehdessä 
lukikin, että 
Tuomiokirkko-
seurakuntaan kootaan 
uusi tuomiokirkko-
seurakunnan 
lauluyhtye työikäisille.

Haluttiin, että kuoro jatkaa 
tuomiokirkkokuoron nimellä.

Odotettiin ilmoitusta laulu-
kokeesta, mutta seurakuntaleh-
dessä lukikin, että Tuomiokirk-
koseurakuntaan kootaan uu-
si tuomiokirkkoseurakunnan 
lauluyhtye työikäisille.

Samaan aikaan aloitti tuo-
miokirkkoseurakunnan senio-
rien laulupiiri.

Kuorolaulun sanotaan pi-
dentävän ikää ja elämänlaatua. 
Nyt tuomiokirkkoseurakunta 
sai aikaan pahan mielen suurel-
le joukolle innokkaita laulajia.

LIIAN VANHOJAKO?

Kuorolaisilta kysyttiin mieli-
pide, ja kuorolaisten enemmistö 
kannatti laulukoetta, johon voi 
osallistua kuka tahansa.

Oulun Tuomiokirkko-
kuoro on yksi Ou-
lun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kuoroista. 

Kuorossa on pitkään kuorolau-
lua harrastaneita laulajia. 

Viimeisten vuosien aikana 
olemme kuorolaisten kanssa 
hyvässä yhteistyössä miettineet 
kuoron tulevaisuutta. 

Kuorolaulua on tarkasteltu 
eri kanteilta ja kun asiasta ää-
nestettiin, kuorolaisten enem-
mistö asettui kannattamaan 
koelaulun kautta perustettavaa 

Oulun Tuomiokirkkokuoro uudistuu
että jokaisella säilyy paikka, 
jossa saa vapaasti laulaa omi-
en musiikillisten lähtökohtien 
ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Tähän tarpeeseen tuomio-
kirkkoseurakunnassa on vas-
tattu perustamalla uusi seniori-
en laulupiiri, johon kaikki lau-
lamisesta innostuneet ovat ter-
vetulleita. 

HENNA-MARI SIVULA
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

kanttori

uutta kuoroa. 
Uuden kokoonpanon pe-

rustaminen seurakunnassa on 
työn alla. Koelauluista tiedo-
tetaan muun muassa Rauhan 
Tervehdys -lehdessä, kun yksi-
tyiskohdat saadaan linjattua.   

Oulun tuomiokirkkoseura-
kuntaan ollaan perustamassa 
myös uutta lauluyhtyettä.  

Oulun tuomiokirkon kama-
rikuoro ei millään tavalla liity 
Oulun Tuomiokirkkokuoron 
uudistukseen. 

Itse pidän erittäin tärkeänä, 

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi

Helsingin seurakuntien 
Kirkko ja kaupunki, Es-
poon seurakuntien Es-
se ja Vantaan seurakun-

tien Vantaan Lauri lakkautetaan 
ja tilalle perustetaan pääkaupun-
kiseudun seurakuntien yhteinen 
lehti, jonka nimeksi tulee Valo-
merkki.

Lehti on sisällöltään osin yh-
teinen, mutta siitä ilmestyy kol-
me versiota kunkin kaupungin 
seurakuntien erityistarpeisiin. 
Uudistus astunee voimaan vuo-
den 2017 alussa. 

Lopulliset päätökset lehden 
perustamisesta tehdään kunkin 
seurakuntayhtymän luottamus-

elimissä kevään aikana.
Lehti ilmestyy joka toinen 

viikko, minkä avulla saavutetaan 
huomattavia säästöjä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä 
Kotimaa24-verkkolehti.

Pääkaupunkiseudulle 
yhteinen seurakuntalehti


