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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Esirukous on 
toisten rinnalla 
kulkemista

Ammatillisen erityisoppilaitoksen 
opiskelijat saavat työelämän valmiuksia 

leipomalla seurakunnalle

Täältä tullaan, 
työelämä

Karjasillan seurakunta ja 
ammatillinen erityisop-
pilaitos Luovi tekevät mo-
lempia osapuolia hyödyt-

tävää yhteistyötä.
Ryhmä Luovin opiskelijoita 

leipoo säännöllisesti Karjasillan 
kirkon keittiössä tilaustyönä säm-
pylöitä, pullia ja piirakoita seura-
kunnan kerhojen välipaloiksi, eri 
piirien tarjoiluiksi sekä kirkon lä-
hellä sijaitsevan lähetyksen puo-
din ja pajan Siiven kahvilaan.

Yhteistyö sai alkunsa, kun 
seurakunta tarvitsi tarjottavia ja 
Luovi paikan harjoitella aidossa 
ympäristössä. 

Karjasillalla leipovan ryhmän 
luokanvalvoja Heli Tihinen nä-
kee yhteistyössä paljon hyvää: 

– Opiskelijat tykkäävät, kun 
tietävät, mitä varten leipomuk-
sia tehdään. Se on palkitsevam-
paa kuin leipoa pakkaseen käyt-
töä odottamaan.

– On hienoa, että seurakun-
ta tarjoaa meille mahdollisuuden 
harjoitella oikeassa oppimisym-
päristössä. Käytännönläheinen 
tekeminen on usein paras tapa 
oppia, Tihinen sanoo.

Tutusta kouluympäristöstä 
poistuminen on tärkeää myös it-
senäisen elämän opettelussa.

Työelämätaitoja
käytännön tekemisellä
Aitoa suurtalouskeittiötä kiittävät 
myös opiskelijat Janita  Schrode-
rus ja Lilian Rantala, jotka opis-
kelevat  työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentavassa koulutuk-
sessa.

Telma-koulutus ei valmista 
ammattiin, vaan sillä harjoitel-
laan työelämätaitoja sekä asioi-
ta, jotka auttavat pärjäämään it-
senäisesti. Opintoihin kuuluu esi-
merkiksi ruuanvalmistusta, sii-
voamista sekä pyykinpesua. 

– On hyvä, että me tehdään 
paljon. Käytännön tekemisellä 
oppii, sanoo Janita Schroderus. 

– Täällä Karjasillalla on kivem-
paa leipoa kuin koululla. Koulun 
keittiö muistuttaa kotikeittiötä, 
täällä on oikea laitoskeittiön uu-
ni ja tiskikone. Rauhallisempaa-
kin on, kun ei ole koko ryhmä yh-
tä aikaa, Janina kiittää.

Karjasillan keittiöllä luovilai-
set leipovat joka toinen viikko 
keskiviikkoisin ja torstaisin.

Lilian ja Janita ovat tulleet 
keittiölle puoli yhdeksäksi, pu-
keneet ylle esiliinat ja vetäisseet 
päähän kertakäyttömyssyt, etsi-
neet esille leivontatarvikkeet, mi-
tanneet reseptin mukaiset aineet 
yleiskoneeseen ja ryhtyneet val-
mistamaan pullataikinaa.

Kello 11.30 mennessä pullat on 
leivottu, paistettu ja pussitettu se-
kä paikat siistitty. 

Janitan, Lilianin ja ohjaaja 

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Suomalaisten uskonnollisuutta käsittelevien 

tutkimusten mukaan moni rukoilee, vaikka 

muutoin on vieraantunut kirkosta ja 

yleensä hengellisestä elämästä. Rukoilemisesta 

ei kuitenkaan haluta paljoa puhua. Ilmeisesti sitä 

pidetään niin vahvasti jokaisen henkilökohtaisena 

asiana.

Käytäntöjä ja tapoja rukoilla on monia. Voi 

rukoilla yksin. Toisinaan rukoillaan yhteisöinä, 

jolloin niin omia kuin yhteisiä asioita jaetaan 

toisen tai toisten kanssa ja tuodaan ne Jumalalle. 

Tätä kutsumme esirukoukseksi.

Jumalanpalvelukseen sisältyvään yhteiseen 

esirukoukseen on kattava aihepiiri. Siinä 

muistetaan seurakunnassa kastettuja, avioliittoon 

aikovia ja kuolleita. Perinteisiä rukousaiheita ovat 

myös kirkko ja seurakunta, esivalta ja yhteiset 

asiat, vaikeuksissa olevat, sairaat, kärsivät ja 

vainotut, rauha sekä erilaiset ajankohtaiset asiat.

Vuosituhannen vaihteessa toteutetussa 

jumalanpalvelusuudistuksessa korostettiin, 

että yhteisessä esirukouksessa tulisi olla tilaa 

myös henkilökohtaisille 

elämänkysymyksille. 

Sitä varten kirkoissa 

näkee laatikoita, joihin 

esirukouspyynnöt 

jätetään. Voi myös käyttää 

seurakunnan verkkosivuja.

Esirukouspalvelu on muutoinkin laajentunut 

ja monipuolistunut seurakunnissa, kristillisissä 

järjestöissä ja kirkkomme herätysliikkeissä. 

Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että esirukoilijan 

kutsumus koskee henkilökohtaisesti jokaista 

kristittyä. Jokaisella on läheisiä, joiden puolesta 

rukoilla.

Nykyään yhä useammat näyttävät 

rohkaistuneen pyytämään esirukousta oman 

elämänsä vaikeuksissa. On 

sanottu, ettei Jumala 

tarvitse rukouksiamme, 

vaan me itse. Rukous 

on meille tärkeä, 

rukoilimmepa yksin 

tai yhdessä toisten 

kanssa.

HANNU 
OJALEHTO

Jokaisella 
on läheisiä, 
joiden puolesta 
rukoilla.
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Miten voisin 
käyttää lyhyen 
aikani oikein?

Voi ahneutta!

Kolumni

Monet Raamatun vii-
saudet ovat linjassa 
kestävän kehityksen 
ja ekologisen ideolo-

gian kanssa. Otetaan esimerk-
ki Timoteus-kirjeen 6. luvusta:

”Kun meillä on ruoka ja 
vaatteet, saamme olla tyyty-
väisiä. Ne, jotka tahtovat ri-
kastua, joutuvat kiusaukseen ja 
lankeavat ansaan, monenlais-
ten järjettömien ja vahingollis-
ten halujen valtaan, jotka syök-
sevät ihmiset tuhoon ja peri-
katoon. Rahanhimo on kaiken 
pahan alkujuuri. Rahaa havi-
tellessaan monet ovat eksyneet 
pois uskosta ja tuottaneet itsel-

leen monenlaista kärsimystä.” 
Ahne ihminen ei tuota kärsi-

mystä pelkästään itselleen, vaan 
myös monille lähimmäisilleen. 
Ahneudessaan ihminen voi tu-
hota jopa oman perheensä. 

Oravanpyörässä juoksemi-
sessa kuluu myös energiaa, jo-
ka on poissa rakkailta lähim-
mäisiltä. 

Mikä oikeasti on elämässä 
tärkeää? Miten voisin käyttää 
lyhyen aikani oikein?

HAVAHDUIN TAANNOIN oman 
5-vuotiaan poikani lauluun 
matkalla päiväkotiin. Auton cd-
soittimesta kuuluvaa hengellis-

tä laulua oli näköjään pyöritetty 
jo moneen kertaan. Oli liikut-
tavaa kuunnella, kuinka oma 
poikani oli kuin puolivahingos-
sa oppinut tuon laulun. 

Hennolla äänellä laulettu 
laulu oli minulle aamurukous. 
Minun oli helppoa ajatuksissa-
ni yhtyä siihen. Heikkoudessa 
kylvetty Jumalan sanan siemen 
kantoi yllättävällä tavalla satoa.

Musiikki onkin meille mo-

nelle kuin ilmaa, jota hengitäm-
me. 

Millaista laulumusiikkia 
kuuntelemme? Millaisia ovat 
sanat ja sävel? Mikä on kuunte-
lemamme laulun perimmäinen 
tarkoitus?

KESKI-IÄN HIIPIESSÄ elämä 
pelkistyy tärkeisiin asioihin ja 
virheiden välttämiseen. Terve 
varovaisuus ja kohtuullisuus ei-
vät saisi muuttua peloksi ja pii-
lossa olemiseksi. 

Toisinaan on hyvä tarttua ti-
laisuuteen ja astua rohkeasti uu-
teen ja tuntemattomaan. Se voi 
olla myös vastaus rukoukseen.

On hyvä, että me 
tehdään paljon. 
Käytännön 
tekemisellä oppii.

Janita Schroderus

Opinnot kestävät 1–3 vuotta ja 
jokaiselle räätälöidään oma, yksi-
löllinen opintopolku.

Iso osa opinnoista tähtää työ-
elämätaitoihin. 

– Tavoitteena on, että opiske-
lijat voivat opintojen päätyttyä 
työllistyä joko toimintakeskuk-
sissa tai oikeilla työpaikoilla avo-
työssä eli tehdä töitä 2–6 tuntia 
päivässä tuettuna tai itsenäisesti, 
sanoo Heli Tihinen.

Tihisen mukaan harjoittelu 
aidossa työympäristössä paran-
taa merkittävästi opiskelijoiden 
mahdollisuuksia tulla palkatuk-
si oikeisiin töihin.

Aitoja harjoittelupaikkoja on 
löytynytkin mukavasti. Tällä 

H e id i  M a k ko n e n

Ryhmä ammattiopisto Luovin opiskelijoita leipoo säännöllisesti Karjasillan kirkon keittiössä.  Janita Schroderus ja Lilian Rantala leipoivat viime torstaina pikkupullia Virva Liikamaa-Muikun ohjauksessa. Vapun alla 
luovilaiset pyöräyttävät Karjasillan yv-tapahtumaan 600 munkkia.

Seurakunta on avoin yhteistyölle oppilaitosten kanssa, sanoo 
Karjasillan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Nina 
Niemelä. 

– Yhteistyö Luovin kanssa on ollut kädenojennuksemme 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelulle ja työelämään pääsemiselle. 

– Jatkosta ei ole vielä sovittu, mutta en näe syytä miksi leipomi-
nen tilauksesta ei voisi jatkua. Luovi on ollut meidän kannaltamme 
joustava ja luonteva yhteistyökumppani.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa on Niemelän mukaan ollut ai-
emminkin. 

Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa on järjes-
tetty hyvinvointipäiviä, joissa opiskelijat ovat saaneet harjoitella 
esimerkiksi terveysneuvontaa ja vanhusten verenpainemittauksia.

Kädenojennus erityistä 
tukea tarvitseville

hetkellä luovilaisia on Karjasil-
lan kirkon lisäksi muun muassa 
huoltoasemalla ja marketissa. 

– Huoltoasemalla pyyhitään 
pöytiä ja myyntitiskejä, huoleh-
ditaan vessojen siisteydestä, tiska-
taan, täytetään pullokaappeja ja 
karkkihyllyjä, tehdään lumitöitä 
ja vastaavaa. Marketissa tehdään 
hyllytystä, Tihinen listaa.

Lilian ja Janita ovat oppineet 
työelämästä yhtä ja toista hyödyl-
listä.

– Esimerkiksi sen, että kan-
nattaa kiinnittää huomiota nuk-
kumaanmenoaikaan, että ehtii 
ajoissa töihin.

MINNA KOLISTAJA

PEKKA TUOMIKOSKI
Raahen seurakunnan kappalainen

Virva Liikamaa-Muikun päivä 
jatkuu vielä koululla.

Harjoittelulla paremmat
mahdollisuudet päästä töihin
Telma-koulutuksessa opiskele-
vat ovat erityistä tukea tarvitse-
via nuoria.
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vien kesken.
Koulutukseen osallistuvat ha-

lusivat tietää lestadiolaisuuteen 
kuuluvasta ripistä, tavasta pyytää 
ja antaa synnit anteeksi.

Naatuksen mukaan käytäntö 
on iso ja tärkeä asia lestadiolai-
sessa liikkeessä, perheissä ja ko-
deissa.

– Synnit kuuluu antaa pyytä-
jälle anteeksi. Jos synninpäästöä 
ei julisteta, silloin mielestäni toi-
mitaan toisin kuin liike opettaa.

Uusi julkaisu puhuu
uskontojen huomioimisesta
Asiantuntija Virpi Sipola Kirk-
kohallituksesta kertoo, että ensi 
syksyksi on valmistumassa verk-
kojulkaisu, jossa paneudutaan 
aiempaa laajemmin uskontojen 

Kello on vain muutaman 
minuutin yli aamukuu-
den, kun Leena Laukka 
polvistuu Kempeleen Py-

hän Kolminaisuuden kirkon alt-
tarille rukoilemaan. 

Keskiviikon aamurukous on 
kuulunut Laukan elämään lä-
hes 20 vuotta. Rukous sisältyi aa-
muun myös työvuosina. Eläkeläi-
senä Laukka kiirehtii rukoukses-
ta takaisin kotiin auttaakseen las-
tenlapsensa koulutielle.

Leena Laukka ei tule kirkkoon 
vain omien rukouksiensa vuok-
si. Kirkkosalissa hän kokoaa yh-
teen ne rukoukset, joita on lähe-
tetty esimerkiksi seurakunnan 
sähköisen esirukouspalvelun vä-
lityksellä.

Rukoushetki päivän sarastaes-
sa ei kerää montaakaan ihmistä 
paikalle Laukan lisäksi.

Muut mediat

IHMISET ALKAVAT HILJALLEEN 
ymmärtää, että materiaalisen hyvän 
kasvattaminen ei ole enää tulevaisuutta 
enempää ihmiskunnalle kuin Suomelle. 
Tämä pohjustaa uutta vaihetta, jossa 
immateriaalisuus, henkisyys ja hengellisyys 
ovat nykyistä vahvemmassa asemassa.
– – –
Seuraavien 15 vuoden aikana näemme, 
että ihmiset ottavat kirkon uudestaan 
käyttöön. Todennäköisesti tämä tarkoittaa 
uudenlaisia kokoontumisen muotoja.
Hengellinen yhteys voi rakentua vaikka 
kasvatuskeskustelun tai puunhakkaamisen 
ympärille.

Espoolainen tulevaisuudentutkija ja valmentaja 
Ilkka Halava Esse-lehdessä 25. helmikuuta

Uskontosensitiivisyys on 
tärkeää erityisesti silloin, 
kun potilas ei esimerkiksi 
muistisairauden tai 
psyykkisen sairauden 
vuoksi voi itse kertoa 
toiveistaan.

Virpi Sipola

Kovat ajat näkyvät ruko usaiheissa

Vakaumuksesta 
on puhuttava 
arkailematta
Hoitohenkilökunta päivitti tietojaan 
vanhoillislestadiolaisuudesta

Nuorisopsykiatrian osas-
tonhoitaja Matti Vainio-
kangas toivottaa henki-
lökunnan tervetulleeksi 

koulutukseen, jossa päivitetään 
tietoja vanhoillislestadiolaisesta 
herätysliikkeestä. 

– Yritämme olla ajan hermolla 
ja siksi tarvitsemme työssämme 
ajanmukaista tietoa. Hoitohen-
kilökunnalla ei voi olla ennakko-
asenteita tai vääriä mielikuvia sii-
tä, mitä liike on tänään, hän aloit-
taa tilaisuuden.

Vainiokangas korostaa, ettei 
koulutuksessa ole kyse siitä, et-
tä Oulun yliopistollisen sairaalan 
nuorisopsykiatrian osastolla olisi 
erityisen paljon potilaita lestadi-
olaisesta liikkeestä. Koska herä-
tysliike on iso Pohjois-Suomessa, 
lestadiolaisuus näyttäytyy myös 
sairaalassa, hän sanoo.

Myös muita uskonnollisia taus-
toja kuin  lestadiolaisuus tulee po-
tilastyössä vastaan, mutta niin vä-
hissä määrin, että ne eivät ole Vai-
niokankaan mukaan aiheuttaneet 
tarvetta tiedon lisäämiselle.

Suora kysymys
on paras vaihtoehto
Puhujavieraana koulutuksessa 

on Oulun seurakuntayhtymän 
tiedottaja Rebekka Naatus, joka 
esittelee itsensä etniseksi lestadi-
olaiseksi.

– Olen elänyt kolmikymppi-
seksi asti liikkeen sisällä. Tällä 
hetkellä suhteeni vanhoillislesta-
diolaisuuteen on etäisempi. Käyn 
seuroissa yhä silloin tällöin. 

Naatuksen mielestä lestadio-
laisuudesta tulisi uskaltaa puhua 
potilaan ja läheisten kanssa avoi-
mesti, mikäli hoitajaa askarruttaa 
jokin asia, jonka hän arvelee liit-
tyvän hengelliseen taustaan. 

– Eikö suora kysymys voisi olla 
esimerkiksi tällainen: Ajatteletko 
näin, koska olet lestadiolainen? 

–  Pelkäämätön puhe on paras 
vaihtoehto. 

Avautuminen vieraalle
voi oudoksuttaa
Naatus arvioi kokemuksensa pe-
rustella, ettei vanhoillislestadio-
laisen ole välttämättä helppo pu-
hua henkilökohtaisista asioista ei-
lestadiolaisille. 

Siksi keskustelu hoitajien tai 
lääkäreiden kanssa saattaa olla 
jopa pelottava kokemus. 

– Syvimmät asiat jaetaan 
yleensä vain liikkeessä sisällä ole-

R
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– On meitä joskus kuusikin, 
Mirja Voutilainen ja Saara Sand-
berg kertovat.

Rukousaiheissa näkyy,
miten yhteiskunta voi
Rukousaiheita ei Kempeleessä 
kirjata ylös millään tavoin, mut-

ta Laukka sanoo pitkän koke-
muksensa perusteella, että vaike-
at ajat, kuten suuri nuorisotyöttö-
myys ja taloushuolet, näkyvät ru-
kouksien sisällöissä. 

Rukouksissa puhutaan kenties 
tavallistakin enemmän juuri nyt 
ahdistuksesta ja masennuksesta. 

Leena Laukka, Mirja Voutilainen ja Saara Sandberg kuvaavat rukoilemistaan 
seurakunnan taustatyöksi ja -tueksi. Julkisuudessa oleminen on heille vierasta.

Osastonhoitaja Matti Vainiokangas nuorisopsykiatrian osasto 77:ltä ja Oulun seurakuntien   tiedottaja Rebekka Naatus toteavat, että avoimuus on hyvä pohja onnistuneelle hoidolle. Avoimuutta ja keskinäistä kunnioitusta tarvitaan 
hoitohenkilökunnan, potilaan sekä hänen läheistensä väliseen työskentelyyn.

Sipolan mukaan niin kutsuttu 
uskontosensitiivisyys on tärkeää 
erityisesti silloin, kun potilas ei 
esimerkiksi muistisairauden tai 
psyykkisen sairauden vuoksi voi 
itse kertoa toiveistaan.

Uskonnot muutakin 
kuin kieltoja
Sipolan mukaan hengellisyyden 

huomioimiseen hoitotyössä.
– Kirjassa ei käydä läpi eri us-

kontoja järjestelmällisesti, mutta 
siinä on otettu huomioon myös 
herätysliikekorostuksia.

– Tarkastelussa on sekin näkö-
kulma, että esimerkiksi vammai-
sen avustajana saattaa olla henki-
lö, joka edustaa jotain muuta us-
kontoa kuin avustettava. 



5Rauhan Tervehdys  |  Nro 8  |  3.–10.3.2016

Pertti Taimisto vetää miesten juttutupaa Pateniemessä.

Ihmisiä

Uusi juttutupa on miehille

Oulun Pateniemessä alkaa maaliskuussa juttutupa 
pelkästään miehille. Sitä vetävät Pertti Taimisto ja 
Kalevi Huovinen.

Kolmisen vuotta eläkkeellä ollut Taimisto haavei-
lee ryhmästä, jossa ketään ei lyödä totuuksilla. Hän karsastaa 
sitä, että asioista ollaan ehdottoman varmoja. Se, miten ihmi-
set kohtelevat toisiaan, on olennaisempaa kuin tuputtaa muil-
le sitä, millaista elämä on ja miten sitä pitäisi elää.

Taimisto toivoo, että miesten juttutupa välittäisi ympä-
rilleen toivoa ja positiivisuutta. Hän itse työskenteli pitkään 
Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen toiminnanohjaajana ja 
tietää, että toivo on äärimmäisen tärkeää.

Juttutupa on avoin vain miehille, koska Taimiston mu-
kaan miehet tarvitsevat paikan, jossa he voivat keskenään 
pohtia asioita. Kun naisia ei ole paikalla, on helpompaa ju-
tella vaikeista asioista, niistäkin, joista kotona ei voi puhua. 
Myös suhteesta naisiin miesporukassa voidaan keskustella.

Joukon vetäjä haluaa ottaa ryhmässä huomioon myös yk-
sinäiset miehet. Heidän osaansa Taimisto murehtii. 

Seurakuntien toiminta on usein hyvin naisvaltaista. Silti 
miehilläkin on kaipuu uskonnolliseen elämään. Miehet vain 
puhuvat uskosta toisella tavalla kuin naiset.

Taimisto toivoo, että juttutuvassa voitaisiin keskustella 
konkreettisista asioista. Jutustelun sisältö selviää, kun ryh-
mä aloittaa toimintansa.

Alunperin Vaasasta kotoisin oleva Pertti Taimisto muutti 
Ouluun 1970-luvun lopussa. Hän on koulutukseltaan diako-
ni ja on työskennellyt pitkään myös kuurojen parissa.

Miesten juttutupa alkaa Palokan seurakuntakodissa 9. 
maaliskuuta. Se kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin kello 16.

PEKKA HELIN

Mikä vetäisi leirikeskukseen?Gallup
Minkälaista toimintaa toivoisit seurakuntien
leirikeskuksiin ja mihin vuodenaikaan?
RT kyseli näkemyksiä Oulussa.

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA, 
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Tärkeintä on, että järjestetään 
toimintaa lapsille ja nuorille. It-
seäni kiinnostaisi naisten liikun-
tapainotteinen leiri, jolla olisi oh-
jattua tekemistä ja ehkä jokin tee-
ma, vaikka luomuruoka. Loka–
marraskuussa on muuten kurjaa, 
leiri toisi siihen iloa. 

Minna Syväkuru
Oulu

Minua kiinnostaisi esimerkik-
si viikonlopun mittainen hiih-
toleiri, vaikkapa Rokualla. Myös 
Kuusamo on sopivan etäisyyden 
päässä. Itsellä on mökki, siksi pa-
ras ajankohta leireille olisi talvi. 
Ohjelmassa saisi olla sekä ohjat-
tua että vapaata tekemistä.

Kyllikki Koskimäki 
Oulu

Leiritarjontaan ei ole ollut vie-
lä ajankohtaista tutustua, kos-
ka Aleksi täyttää vasta 4 vuotta. 
Mutta kunhan hän kasvaa, var-
masti leirejä katselen. Ohjelma 
voisi painottua ulkoiluun, liikun-
taan, peleihin ja leikkeihin. Pelk-
kä hengailu ei riitä.

Mervi Valta ja Aleksi Ojala
Oulu

Kovat ajat näkyvät ruko usaiheissa
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huomioiminen hoitotyössä ei 
tarkoita ensisijaisesti jonkinlaista 
luetteloa siitä, mitä eri uskonnot 
sallivat tai mitä ne kieltävät esi-
merkiksi ravinnon suhteen. 

– Uskonnot ja niihin kuuluvan 
kulttuurin huomioon ottaminen 
on mielestäni ennen kaikkea si-
tä, että ymmärretään henkisten ja 
hengellisten asioiden tärkeä mer-

kitys hyvässä hoidossa. 
– Jos jokin uskontoon kuulu-

va käytäntö tai tapa on uusi ter-
veydenhoidon henkilöstölle, avoi-
muus ja potilaan kunnioitus vie-
vät eteenpäin. Jokainen tilanne 
opettaa lisää. 

Ylihoitaja Eila Alavahtolan 
mukaan Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa toimintaa ohjaa sel-

– Nykyaika tuntuu erityisen 
epävarmalta. Uutisissa pyörivät 
ilta illan jälkeen isot, vaikeas-
ti ratkaistavat asiat, esimerkik-
si kansainvaellus. Päättäjätkin 
tuntuvat kinastelevan keske-
nään.

– Tämä kaikki heijastuu ru-
kousaiheisiin. Ihmiset tuovat 
murheensa Jumalalle.

– Rukouksissa on aina pu-
huttu myös sairauksista ja ih-
missuhdeongelmista.

Äidit ja isoäidit
rukoilevat
Hengellisessä Askel-lehdessä on 
ollut rukouspalsta yli 30 vuot-
ta. Päätoimittaja Pirjo Wesa-
niemi kertoo, että rukouspyyn-
töjä palstalle saapuu kuukausit-
tain 300–400. 

Rukouksista ei tehdä tilasto-

ja, mutta Wesaniemen mukaan 
rukoileminen on ennen muuta 
äitien ja isoäitien asia.

– Äidit kantavat rukouksissa 
valtavan määrän lastensa ja lä-
heistensä huolia Jumalalle.  

Wesaniemi sanoo iloitsevan-
sa siitä, että ihmiset turvaavat 
Jumalaan.

– Kun rukouksen kirjoit-
taa tekstiksi, jo se saattaa ava-
ta ymmärrystä asiaan, joka vai-
vaa  mieltä. 

Wesaniemen mukaan ru-
kousaiheita ovat ennen muu-
ta huolet ja paha olo. Selkeästi 
harvemmin rukouksen sävy on 
kiitollisuus.

Lehteen tulevat rukoukset 
välitetään Helsingin Tuomas-
yhteisön rukoiltaviksi.

RIITTA HIRVONEN

Osastonhoitaja Matti Vainiokangas nuorisopsykiatrian osasto 77:ltä ja Oulun seurakuntien   tiedottaja Rebekka Naatus toteavat, että avoimuus on hyvä pohja onnistuneelle hoidolle. Avoimuutta ja keskinäistä kunnioitusta tarvitaan 
hoitohenkilökunnan, potilaan sekä hänen läheistensä väliseen työskentelyyn.

keä periaate siitä, että henkilö-
kunta antaa hyvää hoitoa, vaikka 
hoidettavan tausta, arvot ja näke-
mykset, poikkeaisivat suuresti-
kin hoitoa antavan omasta maa-
ilmankuvasta.

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n
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Todisteita maan alta
 Arkeologia voi vahvistaa Raamatun kertomuksia todeksi 

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

Voiko Raamatun kerto-
musten tapahtumia to-
distaa tieteellisesti? Teo-
logian tohtori Eero Junk-

kaalan mukaan voi, mutta todis-
teiden löytyminen on melkoista 
sattumankauppaa. 

Todisteita tuo esiin arkeologia, 
joka tutkii ihmiskunnan vaihei-
ta muinaisjäännösten pohjalta. 
Raamatun kertomusten toden-
peräisyys alkoi kiinnostaa Lem-
päälässä varttunutta Junkkaalaa 
jo nuorena poikana hänen tulles-
saan uskoon. 

Omalle uskolleen Junkkaala 
ei ole tarvinnut vahvistusta tie-
teellisistä todisteista. Hänen mu-
kaansa Raamattua voi ymmärtää 
hyvin myös ilman arkeologista 
tietoakin. 

– Arkeologian avulla voidaan 
kuitenkin selvittää, onko kyse 
todellisesta vai kuvitellusta his-
toriasta, Eero Junkkaala tote-
si luennoidessaan viime viikol-
la Oulussa.

20 kesää 
kaivauksilla
Vuosien varrella Junkkaala luki 
paljon arkeologisista tutkimuk-
sista, ja kun ystävän kautta avau-
tui mahdollisuus lähteä arkeolo-
gisille kaivauksille, hän tarttui 
siihen heti. 

Sittemmin Junkkaala on kir-
joittanut useita teoksia Raamatun 
historiasta ja arkeologiasta. Yli-
opistossa tehtyjä opintoja enem-

män hän on omasta mielestään 
pätevöitynyt arkeologiksi 20 kai-
vauksilla vietetyn kesän aikana. 

Ensin nuorisotyöohjaajaksi 
ja sitten papiksi opiskellut Eero 
Junkkaala väitteli teologian toh-
toriksi vuonna 2006. Kanaanin 
maan kolmesta valloitusretkes-
tä kertova väitöskirja on hänen 
oman luonnehdintansa mukaan 
”puhtaasti arkeologiaa”. 

Väitöskirja käsittelee egypti-
läisten faaraoiden 1400- ja 900-lu-
vuilla eKr. tekemien valloitusret-
kien arkeologisia todisteita se-
kä Joosuan johdolla tapahtunut-
ta israelilaisten maanvalloitusta. 
Junkkaala ajoittaa tämän tapah-
tuneeksi 1200–1100-luvuilla eKr. 
juutalaisten vapauduttua Egyptin 
orjuudesta.

– Raamattu on siitä poikkeuk-
sellinen teos, että se ankkuroi-
tuu vahvasti ajan historiaan toi-
sin kuin monet muut uskonnolli-
set kirjat, Junkkaala huomauttaa.

Maailman suuret johtajat ovat 
Raamatussa läsnä, mutta sivu-
henkilöinä. Heidän kauttaan ta-
pahtumia voidaan sijoittaa his-
torialliselle aikajanalle myös 
kirjallisten lähteiden perusteel-
la. Esimerkiksi Jeesuksen synty-
mä ajoittuu kuningas Herodek-
sen valtakaudelle ja hänen kuole-
mansa Pontius Pilatuksen maa-
herra-aikaan.

Luomistarinan ja 
geologian yhteys
Luomisuskon ja tieteellisen maa-
ilmankuvan jännitys on läsnä 
jo Raamatun alkukertomuksis-
sa, joiden luotettavuutta ei voida 
osoittaa normaalein tutkimus-

menetelmin. Mutta jos esimer-
kiksi Raamatun luomiskerto-
musta seitsemänpäiväisestä maa-
ilman synnystä ei ota kirjaimel-
lisesti, tieteelliset todisteet ja Py-
hän kirjan tapahtumat ovat yhte-
neväiset.

Junkkaala havainnollistaa asi-
an laittamalla rinnakkain geolo-
giset aikakaudet ja luomiskerto-
muksen säkeet. Niistä käy ilmi sa-
ma järjestys: ensiksi syntyvät kas-
vit ja veden eläimet, sen jälkeen 
maa täyttyy eläimistä ja kaiken 
päätteeksi luodaan ihminen. 

– Voisivatko luomiskerto-
muksessa mainitut kuusi yötä ol-
la maapallon tähänastiset kuusi 
joukkotuhoa, joista viimeisin tu-
hosi dinosaurukset, hän pohtii.

Jeesus 
ei jättänyt jälkiä
Eniten arkeologista materiaalia 
löytyy luvatun maan asuttami-

Masada on vuori Israelissa, Juudean erämaassa lähellä Kuolluttamerta. Sen laella on kuningas Herodeksen rakentama linnoitusalue. Masada oli juutalaisten hallussa, kun roomalaiset valtasivat sen noin vuonna 72 jKr. 
Alue kuuluu nykyään Unescon maailmanperintökohteisiin ja on suosittu matkailukohde.

Raamattu on siitä 
poikkeuksellinen teos, 
että se ankkuroituu 
vahvasti ajan 
historiaan toisin 
kuin monet muut 
uskonnolliset kirjat.

Eero Junkkaala

Vapaaehtoiseksi kaivauksille?

Pelkästään Israelissa on vuosittain käynnissä kymmeniä kai-
vauskohteita, joissa työvoimana on pääasiassa vapaaehtoisia. 

Eero Junkkaala osallistui Israelissa arkeologisille kaivauk-
sille joka kesä vuosina 1984–2003. Noina vuosina hän myös 

järjesti Suomesta matkoja vapaaehtoisille kaivauksiin osallistujille. 
Tällä hetkellä Suomesta ei tehdä kaivausmatkoja alueelle. Vapaa-

ehtoistyöhön kaivauksille voi kuitenkin lähteä oma-aloitteisesti. Li-
sätietoja tulossa olevista kaivauksista löytyy esimerkiksi osoitteesta 
www.biblicalarchaeology.org.

Eero Junkkaala työskenteli useina kesinä 
arkeologisilla kaivauksilla.

sesta ja kuningaskuntien ajasta, 
eli vuosisadoilta 1200–500 eKr. 
Jeesuksesta tuskin löydetään ar-
keologisia todisteita. 

– Kiertävästä saarnamiehestä 
ei juuri jää jälkiä. Jeesuksen kol-
men vuoden mittainen julkinen 
ura on myös äärimmäisen lyhyt 
aika ihmisen historiassa, Junk-
kaala perustelee.

Israelissa kaivaukset tehdään 
yleensä rauniokummuilla, jois-
ta voi paljastua jopa kolmekym-
mentä asuinkerrostumaa. 

Rauniokumpuja ei hajoteta ko-
ko leveydeltä, vaan niistä kaive-
taan vain tietyt alueet. Raamat-
tuun suoraan linkittyviä löytöjä 
tulee esiin harvoin.

– Paljon jää osumatta arkeolo-
gien lapioon, Junkkaala toteaa.

ELSI SALOVAARA

S a r i  S ave la
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Kun Outi-Mari Karppinen 
sai käsiinsä Terhi-Liisa 
Sutisen laulutekstit, hä-
nen päässään alkoi soida. 

Se ei ollut ensimmäinen kerta. 
– Terhin teksteistä rytmi läh-

tee sykkimään nopeasti. Sanoi-
tukset ovat sellaisia, että mieli-
kuva laulun tunnelmasta syntyy 
heti, Karppinen kuvailee. 

Heidän yhteistyönsä tulokse-
na Tuiran kirkossa esitetään pää-
siäismusikaali INRI.

Luokanopettajana ja musiikki-
terapeuttina työskentelevä Outi-
Mari Karppinen ja Tuiran seura-
kunnan johtava nuorisotyönoh-
jaaja Terhi-Liisa Sutinen ovat teh-
neet yhteistyötä pitkään. Sutinen 
kirjoittaa ja Karppinen säveltää. 

He tutustuivat, kun Karppinen 
oli Sutisen pojan opettaja koulus-
sa. Ensimmäiseksi syntyi idea las-
tenlaululevystä. Seuraavaksi he 
tekivät yhdessä Joulun ilosanomaa 
-musikaalin. 

– Eikä joulua ilman pääsiäistä, 
niinhän se menee, Terhi-Liisa Su-
tinen hymyilee. 

Monta  
samaistumiskohdetta
INRI-musikaali on naisten mu-
kaan hyvin erilainen kuin pää-
siäisoratoriot. Tyylillisesti INRI 
on vakavan musiikin ja populaa-
rimusiikin sekoitus, joka alkaa 
”elokuvamusiikkimaisesti”. 

Pääsiäismusikaalissa Jeesusta 
ei jätetä haudan rauhaan, kuten 
passioissa, vaan mukana on myös 
ylösnousemuksen riemu. 

Äänessä ovat tavalliset ihmi-
set. Tuntemuksiaan pääsiäisen 
tapahtumista käyvät läpi muun 
muassa Jeesuksen kuolemaan 
tuomitseva maaherra Pontius Pi-
latus, opetuslapsi Tuomas ja Mag-
dalan Maria. 

– Kun kirjoittaa, miten ihmi-

Musikaalista voisi tulla 
oululainen perinne
Kaksikko toivoo, että jokainen 
kuulija voi tehdä musikaalin 
avulla hengellisen matkan Raa-
matun pääsiäiseen, ja pohtia, 
kuinka he olisivat kokeneet ta-
pahtumat. 

– Ihminen on kuitenkin saman-
lainen kuin Raamatun aikaan, Ou-
ti-Mari Karppinen toteaa.

INRI on ensimmäinen teos, 
jossa tekijät eivät itse nouse laval-
le laulamaan.

 – Olemme antaneet ”lapsem-
me” maailmalle, Karppinen ja 
Sutinen naurahtavat.

Yhteinen haave naisilla on. He 
toivovat, että vielä jonain päivänä 
musikaali olisi osa oululaisten jo-
kavuotista pääsiäisenviettoa, ku-
ten Via Crucis on helsinkiläisille.

– Olisi hienoa viedä musikaali 
Rotuaarille. Tapahtumat etenisi-
vät sieltä kulkueena tuomiokirk-
koon, jossa päästäisiin juhlimaan 
Jeesuksen ylösnousemusta. 

ELSI SALOVAARA

INRI-pääsiäismusikaalista on neljä 
esitystä la 26.3. ja su 27.3. Tuiran 
kirkossa.  Katso ilmoitus sivulta 19.

set ovat tapahtumat kokeneet, 
niin se on aina tulkintaa, Sutinen 
toteaa. 

Karppinen pohtii, että esimer-
kiksi Pontius Pilatuksesta syntyy 
kuva miehenä, joka haluaa toimia 
oikein ja sääntöjen mukaan. Hän 
pääsee helpommalla, kun menee 
yleisen mielipiteen mukana. 

– Meistä jokainen tekee joskus 
varmasti niin, hän miettii.

Säveltäjänä ja sanoittajana 
Karppinen ja Sutinen haluavat 
päivittää pääsiäisen kertomuk-
sen tämän päivän ihmiselle. Kun 
opetuslapset musikaalissa kiiste-
levät siitä, kuka heistä on suurin, 
kinassa on suora viittaus nyky-
ajan minäkeskeisyyden nousuun. 

Silminnäkijät äänessä

Olisi hienoa viedä 
musikaali Rotuaarille. 
Tapahtumat etenisivät 
sieltä kulkueena 
tuomiokirkkoon, 
jossa päästäisiin 
juhlimaan Jeesuksen 
ylösnousemusta. 

K a l l e  Hau t amä k i

Pääsiäismusikaali INRI on Tuiran kirkon 100-vuotisjuhlateos. Outi-Mari Karppinen ja 
Terhi-Liisa Sutinen pitävät kirkkoa tunnelmallisena esityspaikkana. 

Paikkoja avoinna

Siikalatvan seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu mm. suntiona toimiminen ju-
malanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi tehtäviin si-
sältyy hautaustoimen ja kiinteistönhoidon tehtäviä. Työn luonteen 
vuoksi tehtävät sijoittuvat myös viikonloppuihin ja iltoihin.

Siikalatvan seurakunnassa on kaksi seurakuntamestarin virkaa ja 
lisäksi käytetään sijaisia. Seurakunnassamme on viisi kirkkoa ja seu-
rakuntataloa sekä kuusi hautausmaata. Käytössämme on sähköinen 
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 tulee 
olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Atk:n perustai-
dot ovat tehtävässä tarpeelliset. Viran hoitaminen edellyttää oman 
auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaisesti. Virkaan 
valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-
taan 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 ansioluette-
loineen ja todistusjäljennöksineen on jätettävä 11.3.16 klo 13 mennes-
sä os. Kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6, 92620 Piippola. Kuoreen 
tunnus ”Seurakuntamestari”.

Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun seurakunta-
yhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, yhtymän 
johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 400. Oulujoen seurakunnassa on 
n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. 
Palveluksessa on yli 40 työntekijää. Seurakunnan 
alue on laaja, suurelta osin maaseutumainen.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana 

Oulujoen seurakunnan

KAPPALAISEN VIRKA

Hakuaika päättyy 22.3.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PALVELUSIHTEERIN
pysyväisluonteinen työsuhde,

sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut

Hakuaika päättyy 17.3.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Itä-Afrikan kuivuus synnytti 
vetoomuksen kolehdeista

Kirkon Ulkomaanapu ja 
Suomen Lähetysseura ovat 
lähettäneet seurakuntiin 
yhteisen vetoomuksen, 

jossa toivotaan, että seurakunnat 
voisivat kerätä kolehteja Itä-Afri-
kan kuivuudesta kärsivien ihmis-
ten auttamiseksi.

– Koko itäinen Afrikka kär-
sii pahimmasta kuivuudesta kol-
meen vuosikymmeneen. Katast-
rofi näkyy mediassa valitettavan 
vähän. Apuanne tarvitaan, jär-
jestöjen toiminnanjohtajat Jouni 

Hemberg ja Seppo Rissanen to-
teavat vetoomuksessa.

Ulkomaanapu ja Lähetysseu-
ra ovat molemmat jo tukeneet 
hätäaputyötä myöntämällä Itä-
Afrikan kuivuusalueille yhteen-
sä  100 000 euroa katastrofiapua.

Ulkomaanavun apu kohdiste-
taan Etiopiaan ja Somalimaahan, 
joissa rakennetaan muun muassa 
uusia kaivoja. Eniten kuivuudesta 
kärsivät maanviljelijät sekä kar-
jankasvattajat. 

Vesipisteillä turvataan heidän 

elinkeinonsa ja perheiden ruoka-
turva. Vesipisteet auttavat myös 
varautumista tulevia kuivia kau-
sia varten.

Lähetysseuran apu kohdis-
tetaan ensisijaisesti Mekane Ye-
sus -kirkon kautta Etiopiaan lap-
sille ja raskaana oleville naisille. 
Ruoka-avun lisäksi kirkot tuke-
vat kuivuudesta kärsineen maata-
loustuotannon elpymistä. Ne toi-
mittavat kotitalouksille siemen-
viljoja sekä eläinrehua.
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Nuoret aikuiset 
kaipaavat  toimintaa
 Kirkossa on runsaasti tarjontaa eri-ikäisille, mutta   
 opiskelunsa päättäneet nuoret sillä on usein hukassa

Oulun uruista
kattava selvitys
Oulun ev.lut. seurakuntien kai-
kista uruista tehdyt esittelyt 
löytyvät seurakuntien verkko-
sivuilta. 

Tiedot ovat Oamkin musii-
kin tutkinto-ohjelmasta kant-
toriksi valmistuvan Ilmari Oi-
karaisen opinnäytetyöstä Säes-
tyssoitinten vuosisata. Oulun 
seurakuntayhtymän urut. 

Esittely listaa muun muas-
sa urkujen edustaman soinnil-
lisen tyylikauden ja äänikerta-
luettelon.

Oulun seurakunnissa on ur-
kuja kaikkiaan 27. Vanhimmat 
käytössä olevat ovat vuodelta 
1907 Jäälin kappelissa, uusim-
mat vuodelta 2013 Karjasillan 
kirkossa.

Oulun seurakuntien uruista 
ei ole aiemmin tehty näin laa-
jaa tutkimusta ja esittelyä. Tie-
dot kuvineen löytyvät koostee-
na Kirkot ja tilat -pääsivulta os-
oitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/kirkot-ja-tilat.

Yliräisänen
kirkkoherraksi
Rovaniemen kirkkoherraksi on 
valittu rovasti Kari Yliräisänen. 
Hän sai vaalissa 1678 ääntä.

Kirkkoherran vaalissa an-
nettiin kaikkiaan 3971 ääntä. 
Äänestysprosentti oli 10,7. 

Sauvo-Karunan kirkkoherra 
Kalle Elonheimo sai 1174 ään-
tä ja Kemijärven kirkkoherra 
Pentti Tepsa 1107 ääntä.

Rovaniemi on Suomen yk-
si suurimmista seurakunnista.

Seurakuntalaiset 
valitsevat
tuomiorovastin
Viime viikon Rauhan Terveh-
dyksessä oli epätarkkuus tuo-
miorovastin vaaliin liittyen. 
Tuomiorovasti ja tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherra 
valitaan suoralla kansanvaalil-
la, jossa äänioikeutettuja ovat 
täysi-ikäiset Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan jäsenet. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvosto voi ehdot-
taa vaalitavaksi myös välillis-
tä vaalia, mutta päätöksen tuo-
miorovastin vaalin vaalitavasta 
tekee tuomiokapituli.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherra, jota kutsutaan 
tuomiorovastiksi, toimii hiip-
pakunnan toimintaa ja hallin-
toa johtavan tuomiokapitulin 
varapuheenjohtajana. Puheen-
johtajana on piispa. Tuomioro-
vasti toimii tarvittaessa myös 
piispan sijaisena.

Oulun nykyinen tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen jää 
eläkkeelle Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherran 
ja Oulun tuomiorovastin vi-
rasta 1.12.2016.

Yhteisöpedagogiopiskelijat Jussi Louhinen (kuvassa vasemmalla), Iida Eerola, Sonja Paaso sekä Antti Meetteri kaipaavat konkreettista tekemistä seurakunnan kokoontumisiin. 

A nn i  J y r i n k i

Mielestäni seurakunnan 
ja kirkon pitäisi toimia 
kuin junarata, josta ei 
saa puuttua yhtään 

palasta, kuvailee Antti Hyytinen.
Mutta yksi palanen tuntuu täl-

lä hetkellä puuttuvan, ja se on toi-
minta ja tekeminen nuorille ai-
kuisille.

– Lapsille, nuorille, opiskeli-
joille, perheille ja vanhuksille löy-
tyy vaikka mitä kirkosta, mutta 
opiskelunsa päättänyt nuori ai-
kuinen on väliinputoaja. Entä jos 
ei vielä ole omia lapsia tai ei ole 
tarvetta osallistua esimerkiksi 
seurakuntien ero-ryhmiin? 

Mitä silloin seurakunnissa on 
tarjolla meille? Hyytinen haastaa.

Väliinputoajien 
ikäluokka
Helmikuun toisena viikonloppu-
na Keskustan seurakuntatalossa 
Oulussa täyttyi nuorista aikuisis-
ta, joita kiinnosti kirkon toimin-
ta. Viikonloppuna vietettiin nuo-
rille aikuisille tarkoitettua Jumala 
2.0 -tapahtumaa.

Paneelikeskustelujen, musii-
kin ja puheiden lomassa oli tar-
peellista pohtia sitä, onko noin 
kolmikymppisille tilaa seura-
kunnissa.

– Usein se menee niin, että 
nuori, jota seurakunta ja Jumala 
puhuttelevat, hakeutuu oman rip-
pikoulunsa jälkeen isoseksi. Hän 

toimii niissä piireissä, kunnes on 
aika lähteä opiskelemaan. 

– Sitten on edessä esimerkik-
si muutto uudelle paikkakunnal-
le ja vieraaseen seurakuntaan. Sii-
nä vaiheessa kirkossa toimiminen 
jää helposti, Jumala 2.0 -tapahtu-
man yksi taustavaikuttajista, Ou-
lun hiippakunnan kansainvälisen 
työn hiippakuntasihteeri Matti 
Laurila harmittelee.

Lisää tilaisuuksia
nuorille aikuisille
Laurila kiittelee kristillisten opis-
kelijajärjestöjen toimintaa ja ak-
tiivisuutta nuorten parissa, mut-
ta opiskeluaika ei kestä ikuisesti. 

– Me olemme ilmeisesti jon-
kinlaisia väliinputoajia, koska 
emme enää opiskele, tapahtu-
maan osallistuvat Anna Kivelä ja 
Vuokko Kyösti miettivät.

– Tällaisia tapahtumia, kuten 
tämä, olisi syytä olla useammin. 

– Silloin pääsisi kuulemaan 
monipuolisesti seurakunnan ja 
järjestöjen tarjonnasta omalle 
ikäluokalle.

Erityisesti Anna ja Vuokko 
kiinnostuvat paneelikeskuste-
lusta, jossa nuoret kertovat niin 
oman paikkansa kuin Jumalan 
löytämisestä. 

Tehdään yhdessä 
enemmän
Nuorten aikuisten tapahtuman 
juontajat Antti Hyytinen ja pas-
tori Jenni Siljander innostuvat 
miettimään, mitä nuoret eniten 
kaipaavat tällä hetkellä.

– Vaihtoehtoja. Jumala 2.0 ta-
pahtuman rikkaus on siinä, että se 
on evankelisluterilaisen seurakun-
nan ja monen muun kristillisen 
järjestön yhdessä järjestämä koh-
taamispaikka, vastaa Hyytinen. 

Hänen mielestään eri järjestöt 
jatkavat usein siitä, mihin varsi-
nainen seurakunnan nuorisotyö 
päättyy.

Mikä olisi se mahdollisimman 
kynnyksetön tapa ja paikka kuun-
nella nuoria aikuisia? Siljander ky-
selee.

Hän tietää opiskelijapastorina 
toimineena, että nuoret tarvitse-
vat erityisesti kokemuksia kuul-
luksi ja nähdyksi tulemisesta.  

– Nuorilla on suuri tarve sille, 
että heidät huomioidaan, pysäh-
dytään vierelle. 

Kirkkovaltuustoon on
pitkä matka
Yhteisöpedagogi-opiskelijat Jus-
si Louhinen, Iida Eerola, Sonja 
Paaso ja Antti Meetteri kaipaavat 
kirkolta konkreettista tekemistä. 

– Ei siis mitään raamattupiire-
jä, Jussi sanoo suoraan.

Onko nuorilla aikuisilla mah-
dollisuuksia vaikuttaa seurakun-
nissa päätöksentekoon?

– Pienillä paikkakunnilla ei 
niinkään. Nuoren on usein mah-
dotonta päästä esimerkiksi kirk-
kovaltuustoon. Myös rohkeus 
yrittää saattaa uupua, Meetteri 
pohtii.

Nuoret tietävät, että kirkossa on 
mahdollista vaikuttaa muutoinkin 
kuin luottamushenkilönä.

– Uusia, nuorille tarkoitettuja 
tapahtumia voi ideoida jokainen, 
Antti Hyytinen muistuttaa.

Yksi varteenotettava vaikutta-
misryhmä nuorille aikuisille tot-
telee nimeä NAVI – nuori aikui-
nen vaikuttaa kirkossa. 

Ryhmä kokoaa yhteen kir-
kon nuoria luottamushenkilöitä, 
joukon tarkoituksenaan on lisä-
tä nuorten vaikutusvaltaa seura-
kuntien päätöksenteossa. 

– NAVI on yksi tärkeistä yh-
teistyökumppaneista Oulun 
seurakunnille, muistuttaa Mat-
ti Laurila.

ANNI JYRINKI

Mikä olisi se 
mahdollisimman 
kynnyksetön tapa 
ja paikka kuunnella 
nuoria aikuisia? 

Mervi Siljander
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Yhdistykset

Turvapaikanhakijoihin 
kohdistuva vieraanvarai-
suus nousi esille viime vii-
kolla Haaparannassa jär-

jestetyssä Barentsin kirkkojen 
neuvoston kokouksessa.

Tilaisuuteen osallistunut Ou-
lun seurakuntien oppilaitostyön 
ja kansainvälisen työn diako-
ni Salla Tuominen toteaa, että 
Ruotsin luterilainen kirkko käyt-
tää rahaa turvapaikanhakijoiden 
kohtaamiseen Suomen kirkkoa 
enemmän.

Vieraanvaraisuus 
kuuluu muukalaisille MUUTOT JA ASUNTOJEN

TYHJENNYKSET
P. 0400 801 406

kuljetuskeranen@luukku.com

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 6.3. klo 14 Seurat 
”Elämän leipä”, Niilo Karjalainen
Ma 7.3 klo 16 Teehuone

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113 24 34
Y-tunnus 2632068-6
www.turvatekija.fi

Toimivan ja Turvallisen kodin tekee

•  tuolihissit
•  korihissit
•  lavahissit
•  liesivahdit
•  palovaroittimet ja 

-järjestelmät
•  ovipuhelimet
•  digitaaliset ovisilmät
•  pyörätuolirampit

•  kynnysluiskat
•  tukikaiteet
•  sormisuojat saranoihin
•  sähkölaitteiden ja 

-järjestelmien huollot
•  sähkölaitekytkennät
  •  valaistuksen 

muutostyöt

Kauttani saat kotiisi esteettömyyden, henkilökohtaisen 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralle luotettavat ja 
toimivat järjestelmät yli 15 vuoden työkokemuksella: 

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

• 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

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

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

Palveluja tarjotaan 

To 3.3. klo 19 Nuortenilta.
Su 6.3. klo 16:30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 16.3. klo 14 Toimintapiiri.

Tuomisen mielestä seurakun-
nan työntekijöiden ei tarvitse  
miettiä, puhuvatko turvapaikan-
hakijat joka tilanteessa totta. 

– Lähtökohtaisesti me uskom-
me ihmisiin. Viranomaisten teh-
tävä on selvittää kertomusten to-
tuudellisuus, Tuominen sanoo.

Kenellä lopulta on
outoja tapoja?
Haaparannan tapaamisessa ko-
rostui Tuomisen mukaan myös 
se, että Ruotsissa ei haluta järjes-
tää toimintaa turvapaikanhaki-
joille vaan ennen muuta yhdessä 
heidän kanssaan. 

– Samalla tavalla olemme 
myös me ajatelleet.

–  Yhteinen tekeminen voi pal-
jastaa, että maahantulijan näkö-
kulmasta meidän tapamme ja 
käytäntömme saaattavat vaikut-
taa erikoisilta. Mehän itse tote-

amme usein sen, että tänne tul-
leen muukalaisen kulttuuri on 
vierasta ja kummallista. 

Barentsin kirkkojen neuvos-
toon kuuluvat Oulun evanke-
lis-luterilaisen hiippakunnan li-
säksi Oulun ortodoksinen hiip-
pakunta, Luulajan hiippakunta 
Ruotsista, Nord-Hålogalandin ja 
Sör-Hålogalandin hiippakunnat 
Norjasta sekä Arkangelin, Muur-
manskin ja Petroskoin hiippa-
kunnat Venäjältä.

Muurmanskin alueen ja Kar-
jalan tasavallan luterilaisia seura-
kuntia neuvostossa edustaa Inke-
rin kirkko.

Haaparannan kokouksessa oli 
tällä kertaa paikalla vain Suomen 
ja Ruotsin kirkkojen edustajia.

RIITTA HIRVONEN 

H e id i  M a k ko n e n

KE 2.3. Klo 19.00
SANAN JA RUKoUKSEN IlTA

SU 6.3. Klo 11.00
EhToollISJUmAlANpAlvElUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

– Ajattelemmeko me Suomes-
sa liiaksi sitä, että tuosta joukosta 
iso osa ei ole jäämässä Suomeen. 
Kysymmekö, miksi siis kannat-
taisi laittaa turvapaikka-asiaa pri-
oriteetteihin työssämme?

Tuominen uskoo siihen, että 
sydämellinen kohtaaminen muu-
kalaisen kanssa voi olla niin mer-
kittävä, että se palautuu hänen 
mieleensä vielä pitkän ajan pe-
rästä – ehkä kaukana kotimaassa 
tai pakomatkalla muualla.

Kokouksessa painotettiin, että 
maahantulijan uskonnollisuus ei 
saa vaikuttaa siihen, miten häntä 
kohdellaan kirkossa.

Haaparannalla järjeste-
tyssä Barentsin kirk-
kojen neuvostojen ko-
kouksessa oli mukana 

harvinaisia ortodoksivieraita, 
kun Amerikan ja Kanadan met-
ropoliitta Tikhon ja hänen seu-
rueensa osallistui tapaamiseen.

Päivää ennen Haaparan-
nan vierailua ortodoksidelegaa-
tio tutustui Oulun tuomiokirk-
koon.  Vieraiden isäntiin kuu-
lunut rovasti, isä Raimo Kiiski-
nen kertoi pitkämatkalaisten ol-
leen Suomessa ortodoksiarkki-
piispa Leon kutsusta.

Kiiskisen mukaan delegaa-
tiota kiinnosti Suomessa muun 
muassa siirtolaistyö sekä Suo-
men luterilaisen kirkon toimin-
ta saamelaisten parissa. 

– Mielenkiintoa herätti myös 
kirkon vahva osallistuminen 
Suomessa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ilman oman us-
konnollisen identiteetin menet-
tämistä. 

Ortodoksiseurue oli tavannut 
jo aiemmin Helsingissä muun 
muassa Suomen kirkon arkki-
piispan Kari Mäkisen ja Helsin-
gin piispan Irja Askolan.

Harvinaisen ortodoksidelegaation vierailuun tuomiokirkossa sisältyi rukoushetki. Koko Amerikan ja Kanadan metropoliitta 
Tikhon osallistui rukoukseen Oulun seurakuntien rekisterinjohtajan, rovasti Veijo Koivulan (kuvassa valkoinen alba) 
vasemmalla puolella.

Harvinaisia vieraita tuomiokirkossa

Yhteinen tekeminen 
voi paljastaa sen, 
että maahantulijan 
näkökulmasta 
meidän tapamme 
ja käytäntömme 
saattavat vaikuttaa 
erikoisilta.

Salla Tuominen
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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

uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kirkkoherra Satu 
Saarinen kertoo ajatuksiaan 
Marianpäivästä. Lisäksi kuul-
laan Marianpäivän kirkkokon-
sertista, jonka sävellykset ovat 
Kaj Chydeniuksen käsialaa. 
Uusinta ke 9.3. klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 6.3. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi Karjasillan seurakun-
nasta kertoo Elämän leivästä.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 6.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 6.3. klo 8.45 Radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi Karjasillan 
seurakunnasta kertoo Elämän 
leivästä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulujoen kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 

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.
To 3.3. aamuhartauden pitää 
pastori Satu Kreivi-Palosaari 
Oulusta.
Su 6.3. klo 10 Klo 10 Tornion ja 
Haaparannan seurakuntien yh-
teinen messu Alatornion kirkos-
ta. Virret: 205:1, 59, 339, 343, 462. 
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05. 
Su 6.3. klo 10 Diakonia-am-
mattikorkeakoulun 20-vuotis-
juhlamessu Paavalin kirkos-
sa Helsingissä. Liturgina Sami 
Ritokoski, saarnaa piispa Irja 
Askola. Musiikista vastaa gos-
pelkuoro Higher Ground.

Muut seurakunnat

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: ti 8.3 klo 14.00 päiväseurat Pyhännän 
seurakuntatalossa. 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 6.3. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Mikko Saukkonen, Matti Muhos, Anne Junnila. 
Lastenkokoukset ja seimi. Ma 7.3. klo 18  
Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 9.3. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu Orava,  
Pasi Markkanen. To 10.3. klo 12 Päiväpiiri. 

Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 5.3. klo 11-13 Soppa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 7.3. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 8.3. klo 18 
Majakka-ilta.  Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Markku Tulander, aihe: Kolme miestä tulee Abra-
hamin luo. Jumalanpalveluksen jälkeen yhteinen nyyttäriateria.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.
Pelastusarmeija tutuksi -kurssi. Tarkoitettu kaikille Pelastus-
armeijasta ja sen toiminnasta tietoa haluaville. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset p. 044-7577 879/ Kaisa Mäkelä-Tulander.

To 3.3. klo 19 Lähde-ilta, Henry Lindgren, Pekka Tuominen, Romanilauluryh-
mä. Pe 4.3. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 Helmi (nuorten ilta). 
La 5.3. Naistenpäivä, Jenny Baines Iso-Britanniasta, hinta 20 € sisältää lou-
naan ja kahvin, ilmoittaudu: oulu.svk@live.fi, tarkempi ohjelma www.oulu.svk.fi. 
Su 6.3. klo 11 Ehtoolliskirkko, Ei pyhäkoulua, Risto Wotschke, Jenny 
Baines, musiikki: Markus Pätsi. Tervetuloa!

YHTEISKRISTILLINEN KESKUS 
OULUN MAJA, Kallisenhaara 3

Keskiviikkoisin klo 18 JUMALAN LÄSNÄOLON ILTA ja perjantaisin klo 18 
PYHÄN HENGEN ILTA. KING`S KINGDOM-illat kouluikäisille torstait 17.3. 
7.4. 18.4. ja 19.5. klo 17.30-19.30: ylistystä, opetusta, tarjoilua, pajoja: vide-
onteko, musiikki, tanssi, urheilu ja pelit, askartelu, leivonta, taide, 3 € maksu, 
pe 4.3. klo 18 Leena Turpeinen: Antamisen siunaus, la 5.3. PROFETAALISTEN 
TAITEIDEN PÄIVÄ klo 11-18: KUVATAIDETTA, MUSIIKKIA, TANSSIA, 
DRAAMAA, KIRJOITTAMISTA. Omat eväät ja työskentelyvälineet mukaan! 
Lisätietoja Elisalta p. 0443636464. SUKELLA SYVEMMÄLLE HERRAN TUN-
TEMISESSA - vkl KOIVUMÄEN MISSIONUORET: pe 11.3. klo 18 ja la 12.3. 
klo 15 ja 18: TUNNE JUMALA JA TEE HÄNET TUNNETUKSI! MATT. 28:18-20, 
ke 16.3. klo 18 JOHANNA TUNTURIPURO. TULTA OULUUN! - vkl PATRICK 
TIAINEN JA TIIMI: pe 18.3. klo 18, la 19.3. klo 10-13 ESTERIN AAMU 
NAISILLE aamupala ja hengellistä evästä, klo 18 TULTA OULUUN -ILTA: 
YLISTYSTÄ, OPETUSTA, RUKOUSPALVELUA: TULE UUDISTUMAAN JA VA-
RUSTAUTUMAAN! JOH. 11:4-6. VAPAUS JA ISÄN RAKKAUS - vkl KRISTI-
AN SAND: pe 1.4. klo 18 ja la 2.4. klo 18 ja su 3.4. klo 15 JOH: 8:36, pe 8.4. 
klo 18 JORMA JA TARJA LAPPALAINEN Kolarista LUUK. 9:1-2, ke 13.4. ja to 
14.4. klo 18 MISSIONUORET FILIPPIINEILTÄ: AGSAGANIN JA BOGSU-
LEININ PERHEET vastaavat ylistyksestä ja opettavat JOH: 10:9, pe 15.4. klo 
18 MESSIAANISET JUUTALAISET EFRAIM JA RACHEL NAGGAR, la 30.4. 
klo 10-17 RUKOUSKOULU Leenan johdolla, la 7.5. klo 16 MARIE LICCIARDO
HENGEN TUULI PUHALTAA-viikonloppu 27.-28.5. ARILD MÅSØ, TOMI VAR-
TIAINEN JA SUVI JÄRVENSIVU SARGista pohjoisen saamelaiskeskuksesta 
APT: 2:1-4: pe klo 18 ja la klo 15 ja 18. PROFEETALLISET PARANTUMIS- JA 
VAPAUTUMISPÄIVÄT MARTIN REEN pe-su 10.-12.6.2016 1 PIET: 2:25.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Lisätietoja Tarjalta p. 0445709529 ps. Leikkaa 
ilmoitus talteen!

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

2 h + kk 46 m2 keskustassa, läh. kirkkoa. 
Kunto hyvä, autop. on. Savuttomalle ja rait- 
tiille hlölle. Määräaik., edull. P. 050 431 4110

Vuokralle tarjotaan 

Oulun seurakuntayhtymä 
kartoittaa parhaillaan 
leiritoiminnan tarpeita 
ja samalla selvittää, mit-

kä yhtymän yhdeksästä leirikes-
kuksesta on järkevää omistaa jat-
kossakin. 

Tähän liittyen Keskustan seu-
rakuntatalossa (Isokatu 17, Mo-
nitoimisali) järjestetään 16.3. 
kello 18.30 keskustelutilaisuus, 
jossa halutaan kuulla seurakun-
talaisten näkemyksiä. 

Tilaisuudessa alustavat Ou-
lunsalon kirkkoherra Petri Sato-
maa ja yhtymän kiinteistöjohtaja 
Jaana Valjus.

Leiritoiminnan tarpeita kat-
sotaan Valjuksen mukaan ko-
konaisuutena, jossa vaikuttavat 
muun muassa kuljetusmatkojen 
pituus, ruokahuolto, luontoar-
vot ja leirikeskuksen lähiympä-
ristön tarjoamat muut toiminta-
mahdollisuudet. 

– Asia on aidosti auki. Nyt on 
sana vapaa ajatuksille ja toiveille. 
Ehkä tilaisuudessa syntyy aivan 
uusiakin oivalluksia, jotka autta-
vat työryhmää. 

Leiritoiminnasta halutaan 
seurakuntalaisten näkemyksiä

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 18.03.2016 
klo 8.30 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa, 
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n määräämät asiat.
                                              Hallitus

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

Kokouksia

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Selvitystyön taustalla on myös 
vuonna 2013 tehty päätös, jonka 
mukaan seurakuntayhtymä tur-
vaa talouttaan luopumalla osasta 
kiinteistöjään. 

– Ajatuksena on, että leirikes-
kuksia on vähemmän, mutta ne 
ovat seurakunnissa järjestettävän 
toiminnan kannalta tarkoituk-
senmukaisempia, Valjus sanoo.

Leirikeskusten tarveselvitys-
työryhmän toimenpide-esitys 
valmistuu kesäkuussa. Seurakun-

tiin se lähtee lausuntokierrokselle 
elokuussa. Yhteinen kirkkoneu-
vosto käsittelee asiaa lokakuussa.

Oulun seurakuntayhtymän 
leirikeskukset ovat Hietasaari ja 
Lämsänjärvi Oulussa, Isoniemi 
Kellossa, Suvela Kiimingissä, Um-
pimähkä Oulunsalossa, Juuma 
Kuusamon Käylässä, Siiranjär-
vi Taivalkoskella, Vasamo Ylikii-
mingissä sekä Rokua Utajärvellä.

MINNA KOLISTAJA

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

Viime vuonna Rokualla pidetyllä eläkeläisten leirillä paistettiin lättyjä.
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Jakaisimmeko leipämme? 
Näky Tiberiaanjärven rantapenkereellä on kuin kesäiseltä piknikiltä. Evankeliumin 
mukaan väki istuu nurmikolla jutellen ja eväitä syöden. Melkein kuulen iloisen puheen-
sorinan ja näen lapset juoksemassa pitkin nurmikkoa.

Puheenaiheet kuitenkin poikkeavat kesäisen piknikin säistä ja lomasuunnitelmista. 
Moni katsoo leipäpalaa kädessään ihmeissään. Miten on mahdollista, että pienen pojan 
eväistä riittää minullekin? Kuka on tuo Jeesus, joka on hämmästyttänyt teoillaan aiem-
minkin? Ja nyt, siunattuaan muutamat leivät ja kalat, Hän jakaa ne, ja ruokaa riittää koko 
suurelle väkijoukolle. 

Eikä siinä kaikki. Samalla kun nälkäiset tulevat ravituiksi, myös toivo täyttää heidät: 
tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.

Tutustuin muutama viikko sitten Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhön 
KambodŽassa. Yksi monista tavoitteista on ruokaturvan parantaminen. Lähes kolman-
nes maan lapsista on aliravittuja. Ruokaa ei aina ole riittävästi eikä se ole kyllin ravitse-
vaa.  Pelkän riisin voimalla lapset eivät kasva ja kehity normaalisti. Tarvitaan monipuoli-
sempaa ja ravitsevampaa ruokaa. 

KambodŽassa ja monessa muussa paikassa tarvittaisiin ruokkimisihme. Voisimmeko 
me, minä ja sinä, olla kuin tuo evankeliumin pieni poika, joka jakoi eväänsä? 

Siunattuna lahjamme voi lievittää nälkää ja tuoda toivoa. 
Niin kuin ruokkimisihmeen aikaan, olemme mekin matkalla kohti pääsiäisjuhlaa. 
Tiberiaanjärven piknikiä ihmetellessäni mieleeni nousevat kiirastorstain leipäjonot kir-

koissa. Monella tavalla nälkäiset myös täällä Suomessa vaeltavat alttarille Jeesuksen ravit-
taviksi. 

Ja kuten pienen pojan eväät aikanaan, Jeesus siunaa leivän ja viinin myös meille.
Psalmin 145 sanoin: Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruoan ajal-

laan. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää. 

ANNELI VARTIAINEN
kansliapäällikön erityisavustaja

Kirkkohallitus

Sunnuntai 6.3.2016
Psalmi: Ps. 84:6-10, 13
1. lukukappale: 5. Moos. 8:2-3
2. lukukappale: 1. Kor. 10:1-6
Evankeliumi: Joh. 6:1-15

Ps. 84: 6-10, 13 
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta,
ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle.
  Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa,
  sinne puhkeaa virvoittava lähde,
  ja sade antaa heille siunauksensa.
Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa,
ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen.
  Jumala, Herra Sebaot, kuule rukoukseni,
  älä ummista korviasi, Jaakobin Jumala!
Jumala, meidän kilpemme, katso voideltusi 
puoleen!
Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot!

Joh. 6: 1-15
Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven 
toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, 
sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita 
hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi 
vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen 
sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli 
lähellä.
    Jeesus kohotti katseensa ja näki, että 
suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi 
Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, 
että he saisivat syödäkseen?” Tämän hän sanoi 
koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, 
mitä tekisi. Filippus vastasi: ”Kahdensadan 
denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä 
palaa kullekin.” Silloin eräs opetuslapsi, Simon 
Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: ”Täällä 
on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi 
kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle 
joukolle?”
    Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua 
istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja 
ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 
viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti 
Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. 
Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin 
paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, 
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kerätkää 
tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään 
menisi hukkaan.” He tekivät niin, ja viidestä 
ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä 
korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.
    Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon 
Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se 
profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” 
Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin 
tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi 
taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Sanan aika
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Pääsiäisdraamaperinne 
jatkuu Limingassa
Limingassa jatketaan pääsi-

äisdraaman perinteitä to-
teuttamalla tänä vuonna 
jälleen Jeesuksen viimei-

siä viikkoja maan päällä kuvaava 
kärsimysnäytelmä.

Pääsiäisdraaman perinne alkoi 
Limingassa vuoden 2012 Via Do-
lorosasta. Sitä seurasivat vuonna 
2013 Via Lucis ja vuoden 2014 Via 
Caelum. Vuoden 2015 hengähdys-
tauon jälkeen ohjelmaan otettiin 
jälleen Via Dolorosa.

Ensi-ilta on sunnuntaina 20. 
maaliskuuta.

Ensimmäistä kertaa mukana 
oleva Virpi Partanen on uudesta 
kokemuksesta häkeltynyt. Draa-
man harjoitukset ovat herättä-
neet ristiriitaisia tunteita. 

si näytelmän hahmon lopullises-
ti, Pontius Pilatuksen arvokasta 
Claudia-rouvaa näytelmässä esit-
tävä Partanen sanoo.

Mukana myös
turvapaikanhakijoita
Pääsiäisnäytelmien toteuttami-
nen on suuri ponnistus koko yh-
teisölle. Monenkirjavan arjen 
keskellä on löydettävä aikaa ja ti-

laa harjoittelulle.  
Kirkkoherra Ilkka Tornbergin 

mukaan entistä käsikirjoitusta on 
työstetty palautteen pohjalta  ja 
mukaan on tullut muutama uu-
si kohtaus. 

– Yhteisössämme on hyvä se-
koitus vanhoja ja uusia tekijöitä. 
Mukana on myös turvapaikan-
hakijoita.  Päärooliin, Jeesuksen 
esittäjäksi, valikoitui avoimessa 

M ir ja  R in t a la

Jeesus ja opetuslapset harjoituksissa Limingan kirkossa. Draaman tapahtumat sijoittuvat pääosin Limingan yhtenäiskoulun sisäpihalle, josta vaelletaan kirkkotietä pitkin 
kirkonmäelle.  Olosuhteiden vuoksi  ulkokohtauksia harjoiteltiin 22.2. Limingan kirkossa.  Harjoitukset aloitettiin draamapiirissä syksyllä.

Keskiviikkoiltana innokas 
laulajajoukko astuu sisään 
Limingan kirkon sakastin 
ovesta. 

On alkamassa Minka-kuoron 
harjoitukset. Syksyllä 2014 Li-
mingan seurakunnan kanttori 
Hanna Korri kutsui laulutaitoi-
sia opiskelija- ja työikäisiä aikui-
sia tulemaan mukaan seurakun-
nan uuteen kuoroon. 

– Näin ilmoituksen Rauhan 
Tervehdyksessä ja heti tuntui sil-
tä, että tuolla voisin elvyttää nu-
kuksissa ollutta lauluharrastusta-
ni, kertoo alusta asti mukana ol-
lut kuorolainen Nina Österman.  

– Onnekseni muitakin uuden 
kuoron houkuttelemia innokkai-
ta laulajia löytyi. Yhdessä tuu-
mimme, että juuri jotain tällaista 

olimme kaivanneet lauluharras-
tuksen mahdollistamiseksi. 

Kuoron ohjelmisto on sopi-
van vaihtelevaa, ei liian vaike-
aa, mutta haasteitakaan ei pelätä. 
Kuoro laulaa pääosin kaksiäänis-
tä uudempaa hengellistä musiik-
kia, esimerkiksi Pekka Simojoen 
ja Jaakko Löytyn lauluja. Kuoron 
säännöllinen kävijämäärä on va-
kiintunut noin kahdeksaan laula-
jaan ja se asettaa omat haasteen-
sa ohjelmiston sisältöön ja moni-
äänisyyteen.  

Minka esiintyy säännöllises-
ti erilaisissa seurakunnan tilai-
suuksissa. 

Kuoro harjoittelee Limingan 
kirkossa keskiviikkoisin kello 
18.30–20. 

Nykyiset kuorolaiset toivovat 

joukkoon lisää laulajia. 
Lisätietoja Minkasta saa kant-

tori-Hannalta, p. 044 7521 242.  
Arvaatteko, mistä nimi Minka 
on peräisin? Luonnollisestikin 
sanasta Liminka. 

Minka-kuoro kaipaa uusia laulajia

Rantakylän hautausmaal-
le rakennettiin uurnaleh-
to viime kesänä. 

Lehto siunattiin käyt-
töön pyhäinpäivänä lokakuus-
sa ja lähiaikoina sinne haudataan 
ensimmäiset uurnat. 

Uurnalehtoon haudattujen 
vainajien nimet kaiverretaan laat-
toihin, jotka kiinnitetään muisto-
kiveen. Uurnan varsinainen paik-
ka jää nimettömäksi. 

Vainajien muistamiseksi tuo-
tavat kukat ja kynttilät jätetään 
muistokiven juurelle. Uurnaleh-
toon haudattaessa hautausmak-
su sisältää haudan kaivamisen ja 
muistolaatan. 

Muualle uurnaa haudattaes-
sa hautapaikasta peritään lisäksi 
erillinen lunastushinta.

Hautaukset Rantakylän uurnalehtoon alkavat

Seurakuntamestarit Heikki Guttorm ja Timo Onkalo (oik.) tutkailevat nimikylttien 
sijoittelua uurnalehdon muistokiveen.

Perheiden pääsiäinen
maanantaina 21.3. kello 18 Limingan kirkossa.

Kuljemme kuvaelmaa seuraten palmusunnuntaista 

pääsiäisaamuun ja laulamme yhdessä. 

Pääsiäiskuvaelma sopii kaikenikäisille lapsille 

ja aikuisille.  Kuvaelman kesto on 

noin puoli tuntia.

Toimittaa Maisa Hautamäki, 

kanttori Mika Kotkaranta 

ja kuvaelmassa lastenohjaajat.

Mukana myös Tähdet-kuoro.

Saat merkin messupassiin.

Limingan seurakunta

– Aluksi tuntui oudolta tul-
la kirkkoon harjoituksiin. Pää-
siäisen sanoma ja tapahtumat 
ovat avautuneet roolin ja esi-
tyksen kautta ihan uudella ta-
valla, hän kuvailee. 

– Kärsimysnäytelmä on an-
tanut mahdollisuuden toteut-
taa itseä ja se on hyvä vastapai-
no lähihoitajan vuorotyölle. Ta-
rinan ymmärtäminen on vaati-
nut paneutumista. Oikeastaan 
rooliasuun pukeutuminen ava-

Pääsiäisen sanoma 
ja tapahtumat ovat 
avautuneet roolin ja 
esityksen kautta ihan 
uudella tavalla.

Virpi Partanen
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Talvileirillä 
yövytään ulkona

Pääsiäisdraamaperinne 
jatkuu Limingassa

haussa seurakuntapastorimme 
Olli Seikkula.

Kärsimysnäytelmän käsikirjoi-
tuksesta ja ohjauksesta vastaa Hele-
na Tornberg. Tapahtumakokonai-
suuden tuottaa Hengellinen teatte-
riyhdistys Via Dolorosa Liminka ry.

– Kärsimystie ei pääty Gol-
gatalle, vaan jatkuu ylösnou-
semukseen. Se toteutetaan joka 
esityksessä musiikillisesti eri ta-

valla, Ilkka Tornberg kertoo.

MIRJA RINTALA

Draaman tapahtumat sijoittuvat 
pääosin Limingan yhtenäiskoulun 
sisäpihalle, josta vaelletaan 
Kirkkotietä pitkin kirkonmäelle.  
Esitysajat ovat su 20.3. kello 19, 
ti 22.3. kello 12, ke 23.3. kello 19, 
pe 25.3. kello 15 ja la 26.3. kello 21

M ir ja  R in t a la

Jeesus ja opetuslapset harjoituksissa Limingan kirkossa. Draaman tapahtumat sijoittuvat pääosin Limingan yhtenäiskoulun sisäpihalle, josta vaelletaan kirkkotietä pitkin 
kirkonmäelle.  Olosuhteiden vuoksi  ulkokohtauksia harjoiteltiin 22.2. Limingan kirkossa.  Harjoitukset aloitettiin draamapiirissä syksyllä.

Hautaukset Rantakylän uurnalehtoon alkavat

Seurakuntamestarit Heikki Guttorm ja Timo Onkalo (oik.) tutkailevat nimikylttien 
sijoittelua uurnalehdon muistokiveen.

TULEVAISUUS ON NÄISSÄ KASVAVISSA IHMISISSÄ! 
YHTEISVASTUU 2016 TORJUU NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ. 
OSALLISTU JA AUTA!

Bussilastillinen liminkalai-
sia partiolaisia lähtee lau-
antaina kohti Taivalkos-
kea, missä alkaa Limingan 

Niittykärppien talvileiri Ruoktu. 
Talvileiri on järjestysnumerol-
taan jo 33:s.

Nuoret partiolaiset johtaji-
neen aloittavat erähenkisen oh-
jelman parissa heti tulopäivä-
nä. Puolijoukkueteltat on saata-
va pystyyn, sillä jokainen leiri-
läinen nukkuu vähintään yhden 
yön ulkona.

– Osa yöpyy ulkona useam-
mankin yön – teltassa, laavussa, 
lumikuopassa tai iglussa, sanoo 
leirinjohtajana toimiva Limin-
gan seurakunnan partiotyönoh-
jaaja  Markku Korhonen.

Toinen päivän lämpimistä ate-
rioista, yleensä lounas, valmis-
tetaan itse leirikeskuksen piha-
maalla retkikeitimillä. Valinnai-
sena ohjelmana on muun muassa 
iglun tekoa, lumikenkäilyä ja pilk-
kimistä. Luvassa on myös partio-
taitokisat sekä hiihtovaellus.

Limingan seurakunta

Monien mielestä leirillä paras-
ta on koko päivän kestävä maas-
toleikki.

– Illalla on hieno tunnelma, 
kun leiriläiset päivän pihalla myl-
länneinä istuvat yhdessä lämpi-
mässä pirtissä, tekevät käsitöitä 
ja esittävät toisilleen iltaohjelmaa. 

Leirin askeettisissa oloissakin 
on oma viehätyksensä, Korhonen 
uskoo. 

– Yksi vetovoimatekijä on var-
maan sekin, että leirillä on kivoja 
aikuisia, joilla on aikaa puuhailla 

leiriläisten kanssa. 
Korhonen on kuullut monen 

kehuvan talvileiriä lippukun-
nan parhaaksi partiotapahtu-
maksi. Jotkut ovat halunneet lei-
rille, vaikka muu perhe matkus-
taisi koulujen lomaviikolla ulko-
maille. 

Leiripaikkana on Oulun seu-
rakuntien eräleirikeskus Taival-
kosken Siiranjärvellä. 

– Siiranjärvi on mahtava paik-
ka pitää leirejä: aito vanha kämp-
päympäristö, neitseellinen luon-
to, järven toisella puolella avautu-
va Syötteen kansallispuisto. Toi-
vottavasti näin hienosta paikasta 
ei luovuta.

Korhosella itsellään on taka-
naan satoja leirejä. Silti jokainen 
leiri on hänellekin yhä antoisa.

– Kun istumme vaikka pilkil-
lä tai juttelemme ruokapöydässä, 
ne ovat arvokkaita kohtaamisia. 
Ja onhan se palkitsevaa nähdä, et-
tä lapsilla on kivaa. 

MINNA KOLISTAJA

Siiranjärvi on 
mahtava paikka pitää 
leirejä: aito vanha 
kämppäympäristö, 
neitseellinen luonto, 
järven toisella puolella 
avautuva Syötteen 
kansallispuisto. 

Markku Korhonen

Lim
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Joiku ja virsi raikaavat 
lauantaina Linnanmaalla

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.3.2016

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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sandra Heli-
nä Samintytär Kinnunen, Teo 
Samuel Koskela, Björn Lucas 
Vikeväinen.
Haukipudas: Lari Eerik Vänt-
tilä, Nea Alina Koukkula, 
Seela Eveliina Mannermaa.
Karjasilta: Kasper Benjamin 
Ilvesluoto, Tuuli Noora Ing-
ström, Enna Isabel Kalliokos-
ki, Elias Eemi Niklas Päkkilä, 
Elias Onni Viljam Siitari, Vili 
Eero Salomo Veteläinen.
Kiiminki: Malla Sofia Harju-
la, Viljo Arvid Johannes Kok-
ko, Mico Mikael Kalervo Po-
lojärvi.
Oulujoki: Kira Ennika Ho-
lappa, Hilda Amalia Junttila, 
Lenni Kasperi Kaisto, Roo-
sa Adalmiina Mainio, Nooa 
Anselm Perkiö, Vilja Matil-
da Runtti, Aarne Oiva Oska-
ri Schroderus, Siina Eliana Tii-
rola, Lennart Eevertti Turti-
nen.
Oulunsalo: Kalle Jaakko Sa-
kari Pulkkinen, Niklas Anton 
Vesala.

Tuira: Elmeri Weeti Juhani 
Kasanen, Aappo Artturi Kor-
tetjärvi, Jare Petteri Krohns, 
Ronja Cecilia Kujala, Elias Jari 
Tapani Kukkonen, Oliver Jus-
si Henrik Kukkonen, Vilho Ei-
no Olavi Penttilä, Julius Mat-
ti Johannes Pieniniemi, Ta-
tu Miska Ensio Tervakangas, 
Verne Aatos Toppinen.

Vihityt
Haukipudas: Jani Tapio Jär-
venpää ja Maija Helga Su-
sanna Pesonen, Veli-Matti 
Sillankorva ja Saana Pirit Ir-
meli Pekkala.
Karjasilta: Samuli Niko Pet-
teri Lehtola ja Miia Annukka 
Eveliina Hintsala.
Oulujoki: Arto Tapani Petä-
jäjärvi ja Mirka Eveliina Oi-
nas.
Tuira: Samu Kristian Lindroos 
ja Jenny Tuulikki Vihelä, Juho 
Pekka Tapani Kärkkäinen ja 
Sanna Maria Viljanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pekka Airas-
korpi 97, Iines Maria Henell 
95, Pekka Juhani Kosunen 
58, Tyyne Vappu Pekkala 88, 
Maria-Leena Roukala 67, An-
ja Ellen Salmi 96.
Haukipudas: Topi Henrik Ha-
lonen 79.
Karjasilta: Taisto Johannes 
Ahokangas 79, Raija Liisa 
Harmainen 84, Annikki Jau-
hiainen 76, Anna Maria Ko-

sola 88, Raija Kyllikki Laiha-
nen 80, Eino Kaarlo Määttä 
93, Pekka Tapio Polvela 67, 
Martti Johannes Pyhtinen 87, 
Tarja Hannele Suonela 65, El-
sa Annikki Warppe 88, Niina 
Grönstrandin ja Aki Järveli-
nin kuolleena syntynyt pie-
nokainen.
Oulujoki: Irja Matilda Pajari 
98, Arvo Kalervo Ukkola 88.
Tuira: Martta Maria Jarva 90, 
Reino Matti Näppä 81, Anna 
Turtinen 85.

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

Joikuja, virsiä ja väkeviä 
äänimaisemia on lu-
vassa Pyhän Luukkaan 
kappelissa 5. maalis-

kuuta.
KappeLive -konsertis-

sa ovat äänessä saamelais-
artisti Wimme Saari, bas-
soklarinetisti Tapani Rin-
ne ja äänisuunnittelija Tuo-
mas Norvio.

Wimme Saari on uuden-
laisen joikaustekniikan ke-
hittänyt saamelaisartis-
ti, joka on monipuolisen 
uransa aikana innostunut 
myös vanhoista, verevistä 
virsistä.  

– Virret ovat minussa 
syvällä, samalla tavoin kuin 
joikukin. Minun on joskus 
vaikea veisata kun liikutus 
pyrkii esille, Sari sanoo.

Kello 19 alkavaan kon-
serttiin on vapaa pääsy. 

KappeLiven konserttike-
vään päättää 2. huhtikuuta 
Pyhän Luukkaan kappelis-
sa (Yliopistokatu 7) esiin-

Konserttiin vapaa pääsy. Ohjelma 15 euroa.

Leikkaa talteen!

Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi

tyvä jyväskyläläinen yhtye 
Gospel Covertajat. 

Yhtyeen tavaramerkki 
ovat akustisilla soittimil-
la tehdyt sovitukset, jotka 
saavat monet entuudestaan 
tutut laulut kuulostamaan 
uusilta. 

Tiellä Jerusalemiin 
-konsertti on laulujen muo-
dostama kertomus Jeesuk-
sen kuolemasta ja ylösnou-
semuksesta. 

Yhtye esittää konsertis-
sa omalla tyylillään kappa-
leita, joiden tekijöitä ovat 
muun muassa The Rain, 
Mikko Kuustonen, Pro 
Fide, Pekka Ruuska, The 
Road, Terapia, Lasse Heik-
kilä ja Jaakko Löytty. 

Yhtyeessä esiintyvät 
Mikko Miettinen (laulu, 
kitara ja huilut), Hannes 
Asikainen (laulu ja kitarat) 
ja Esko Turpeinen (laulu, 
kitarat ja lyömäsoittimet). 
Kello 19 alkavaan konsert-
tiin on vapaa pääsy. Wimme Saari joikaa tulevana lauantaina Pyhän Luukkaan kappelissa.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 6.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ur-
po Luokkala ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 6.3. klo 13 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Urpo 
Luokkala ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Messu su 6.3. klo 17 Heinä-
torin srk-talo. Liturgi Samuel 
Korhonen, saarna Tuomo 
Jukkola. Pyhäkoulu.

NSV-gospelmessu 
su 6.3. klo 18 Oulun 
tuomiokirkko. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja 
musiikki Esa Rättyä ja 
Taina Voutilainen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 9.3. klo 11–
12.15, Heinätorin srk-talo. 
Ruokailu hinta 2 €.

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

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

Läheisen kuolema tuo mukanaan surua ja ikävää, 
mutta myös kysymyksiä, monesti syyllisyyttäkin. 
Ryhmässä voit käydä läpi läheisen itsemurhan kautta 
tapahtuneen kuoleman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita. Yhdessä etsimme selviytymistä tukevia 
tekijöitä. Keskustelut ovat luottamuksellisia.
Kokoonnumme 10 kertaa 25.5. mennessä. Ryhmä 
on ammatillisesti ohjattu ja suljettu vertaistukiryhmä.
Osallistuminen on maksutonta, ilmoittautuminen ja 
sitoutuminen on välttämätöntä.
Ohjaajina toimivat sairaalapastori Juha Kyllönen, 
p. 040 5797 807 ja kriisityöntekijä Maija Kylmäniemi.
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset viim. 11.3. p. (08) 
3120 611 (ma–pe klo 9–15). Järjestävät yhteistyössä 
Oulun seurakuntayhtymä ja Oulun kriisikeskus

Freeim
ag

es

Elossa-
kahavila  
klo 19–23.30
Keskustan srk-talossa.
 
Vieraat:
pe 18.3. Iina Palokangas 
  & Simo Ollikainen

pe 1.4.  Pihisijät

pe 22.4. Maisterit lavalla

Mielenterveyskuntoutujien 

retkipäivä 
torstaina 14.4. klo 9–16.30 Rokuan leirikeskuksessa.

Osallistumismaksu 15 €/ henkilö. 
Lähtö Oulun linja-autoasemalta. 

Ilmoittautuminen alkaa 3.3. ja päättyy 24.3. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen, p. 040 5747 181.

 
Tervetuloa virkistäytymään!

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
ma 7.3. klo 9–11, 
p. 044 3161 419 tai 
käymällä paikan 
päällä Keskustan 
srk-talossa, Isokatu 17. 

Oulun keskustan alueella kaivataan 
juttu- ja ulkoilukavereita! 

Olisiko sinulla mahdollisuus toimia juttukaverina 
ikäihmiselle. Käydä kävelyllä silloin tällöin, 

käydä torilla tai kaupassa – olla lähimmäinen 
sitä tarvitsevalle. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Heidi Karvonen: 
heidi.karvonen@evl.fi, p. 040 5747 091.

Kryptan 
naistenpäivän 
soppapäivä ja myyjäiset 
tiistaina 8.3. klo 11–16 Kryptassa.

Naistenpäivän myyjäiset, 
jossa tarjolla herkullista 
keittoa ja Silmukan 
kauniita käsitöitä. 
Pastori Juha Vähäkangas 
on luvannut tulla 
vierailulle ja lausua 
naistenpäivään 
sopivia runoja. 
Päivän tuotto menee 
lähetystyön hyväksi.

Jen
n

y Lu
can
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Freeim
ag

es

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 4.3. klo 13–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Liikuntavammaisten kerhossa on monenlaista ohjel-
maa. Kerho rakentuu kirkkovuoden teeman ympäril-
le. Kahvittelemme ja keskustelemme yhdessä teemaan 
liittyen. Lisäksi laulamme ja hiljennymme yhdessä har-
tauden äärelle. Kerho on tarkoitettu kaikille oululai-
sille. Tervetuloa kerhoon!  Kerhossa mukana diakonia-
työntekijät Heidi Karvonen ja Päivi Moilanen.

Freeim
ag

es / Jo
s V

an G
alen

Uusi tai vanha koti, vuokra- tai omistusasunto – kodin 
siunaamisen voi tehdä missä elämänvaiheessa tahansa 
ja kaikissa kodeissa. Tilaisuus saa olla asukkaidensa 
oloinen ja näköinen, rento tai juhlava, pienellä tai isol-
la porukalla. Kutsu pappi kotiisi!

www.oulunseurakunnat.fi/kodin-siunaaminen

Koti on minulle tärkeä ja olen siitä kiitollinen.  
Annan kotini, perheeni ja elämäni siunattavaksi,  

Jumalan käsiin.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  

Lapsille ja
lapsiperheille

Pienimuotoinen pääsi-
äisvaellus alueen päivä-
kodeille ja kouluille Hei-
nätorin srk-talolla viikol-
la 11. Tarjolla vapaaeh-
toistehtäviä, yhteyden-
otot outi.metsiikko@evl.
fi. Kaikille avoin yleisö-
vuoro on 19.3. klo 14–18.

Kerhot eivät kokoonnu vii-
kolla 10, hiihtolomaviikko.

Muuta
Kevätesitteitä jaossa toimi-
pisteissä ja työntekijöillä.
Normaalin viikkotoiminnan 
tiedot löytyvät www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.
Palstaan liittyvät palautteet 
ja toiveet: anneli.nieminen@
evl.fi, maire.kuoppala@evl.fi.
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Lukupiiri 
maanantaina 14.3. 
klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuone 
Poijussa. Kirjana 
Päivi Alasalmen 
Pajulinnun huuto.

lomaviikolla. 
Naisten kasvuryhmä ti 8.3. 
klo 13 Jäälin kappelilla.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 4.3. klo 18.30–22 
Kirkkopirtillä. 
Naisten lenkkiryhmä viet-
tää talvilomaa viikolla 10.
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 9.3. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa. Olkkarin 
rupatteluklupi on tarkoitet-

laiset saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. Illois-
sa aina jotain ohjelmaa. Tule 
ja katso, mitä milläkin kerral-
la tehdään! Nuorten iltaa ei 
ole hiihtolomaviikolla. 
Seurakuntakerho 
eläkeläisille ma 
7.3. klo 13 Jo-
kivarren van-
hustentalolla, 
to 10.3. klo 13 
srk-keskukses-
sa ja to 10.3. klo 
13 Kellon srk-ko-
dilla. 
Juttukahvila ke 9.3. klo 
13 Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa kahvittelem-
me, hiljennymme hartaudes-
sa, ohjelmoimme kerhoa yh-
dessä mm. laulaen, jumpa-
ten, runoillen ja tarinoiden. 

Lapset ja lapsiperheet
Varhaisnuorten kerhoja ei 
ole hiihtolomaviikolla.
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. Perhekerhot 

tu kaikenikäisille eläkeläisil-
le. Ohjelmassa on teemallista 
rupattelua, hartaus, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Kau-
empana asuvilla on mahdol-
lisuus tilata kyyditys Erja Ha-
holta maanantaihin 7.3. klo 
15 mennessä 0400 775 164. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
holaiset kokoontuvat jatkos-
sa Olkkarin rupatteluklupis-
sa. 

Menot Oulun seurakunnissa 3.–10.3.2016

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 6.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa, jon-
ka yhteydessä uuden papin 
tervetulojuhla ja Eero Peso-
sen kunniamerkin luovutta-
minen.
Raamattupiiri to 17.3. klo 10 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
6.3. klo 18 Jäälissä, Marika 
Huttu, Sari Wallin. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole hiihto-
lomaviikolla.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.3. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella. Kivitie 1 E 
(käynti pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhekahvi-
lat ja päiväkerhot viettä-
vät hiihtolomataukoa vii-
kolla 10. 
Esikkoryhmä viettää talvi-
lomaa viikolla 10.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkkaa ei ole hiihto-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 6.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Pekka Mustakallio, 
diakonina Tarja Kainulainen, 
kanttorina Else Sassi. Messun 
jälkeen pystykahvit kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toi-
mittaa Jari Flink, kanttori-
na Else Sassi. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkokahvit 
ja Viis veisaan vartin yli viis 
-virsilauluhetki. Laulamme 
klo 17.15 yhteislauluna viisi 
virttä, joiden taustoista ker-
too kanttori Else Sassi. Terve-
tuloa jumalanpalvelukseen, 
kahveille ja lauluhetkeen! 
Rukouspiiri to 3.3. ja to 10.3. 
klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 9.3. klo 18 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
3.3. klo 13 srk-keskuksessa.
Missionuoret to 3.3. klo 18 
srk-keskuksessa.
Lähetyspiiri pe 4.3. klo 12.30 
srk-keskuksessa.
Nuorten ilta pe 4.3. klo 18–
21 Wirkkulassa. Rippikoulu-

Tupa 
torstaisin 
klo 14–16 

Wirkkulassa. 
Koulun jälkeistä 

toimintaa 
alakouluikäisille.

Matka pääsiäiseen. 
        Oberammergaun kärsimysnäytelmä 
multimediaesityksenä 
torstaina 17.3. klo 19 srk-keskuksessa. 

Rovasti Matti Häkkisen multimediaesitys kertoo 
Oulu Sinfonian -kannatusyhdistys Pulssin matkasta 
halki Saksan katsomaan Oberammergaun 
kärsimysnäytelmää vuonna 2010. 

Musta surma riehui Euroopassa 1600-luvun 
alkuvuosikymmeninä. Baijerissa, Etelä-Saksassa 
Oberammergaun kyläläiset tekivät Jumalalle 
lupauksen ryhtyä esittämään Kristuksen 
kärsimysnäytelmää, jos kylä säästyisi kulkutaudilta. 
Näin kävikin. Nyt näytelmä on maailmankuulu. Sitä 
esitetään kymmenen vuoden välein edelleenkin 
pääosin kyläläisten omin voimin. 

W
ikip

ed
ia

Vapaaehtoiseksi 
arkunkantajaksi

Sukujen pienennyttyä ja väen ikäännyttyä on 
hautajaisissa yhä useammin pulaa arkunkantajista.  

Kiimingin seurakunta etsii keväällä 
järjestettävään koulutukseen vapaaehtoisia 

arkunkantajia omaisten avuksi. 

Jos haluat aloittaa vapaaehtoisena, 
ota yhteyttä 18.3. mennessä 

seurakuntamestari Hannu Kajavaan, p. 040 5793 249 
tai diakonissa Jaana Kontioon, p. 040 5793 248.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 6.3. klo 
12 seurat ja perheruokailu 

ry:llä, Aarne Mikkonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 6.3. klo 14 Mon-
tin-salissa. Antti Homa.

eivät kokoonnu hiihtoloma-
viikolla viikolla 10.    
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin klo 14–16 Wirkkulas-
sa. Koulun jälkeistä toimin-

taa alakouluikäisille 
tytöille ja pojil-

le.  Tuvassa voit 
viettää aikaa 
tehden läk-
syjä, leikki-
en, pelaten ja 
pientä välipa-

laa syöden. Ei 
etukäteisilmoit-

tautumista, mak-
suton. Lisätietoja: Elisa 

Manninen, p. 050 5133 225. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 7.3. klo 9.50. Aamu-
hartaus, klo 10 tarjolla puu-
roa, leipää ja kahvia. Aamu-
pala on maksuton, halutes-
saan voi antaa vapaaehtoi-
sen maksun. Syönnin jälkeen 
Aamupuuro-akatemiassa Er-
win Fischer kertoo terveys-
palveluissa käytettävistä 
nettisivuista. Kokoontumi-
nen päättyy viimeistään klo 
11.30. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita. Kaupan yli-
jäämäruokaa tarvitsevat voi-
vat ottaa yhteyttä diakonia-
toimistoon ma klo 9–11, p. 
044 7310 232.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: pyhäkoulu su 6.3. klo 
12 ja seurat klo 13.30 ry:llä, 
eläkepiiri ti 8.3. klo 13 srk-

keskuksessa. Jokikylä: toi-
mintatorstai to 3.3. klo 18 
ry:llä. Kello: ompeluseurat 
pe 4.3. klo 18.30 ry:llä, seu-
rat su 6.3. klo 17 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.3. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Musiikissa avustaa Kas-
tellin kirkkokuoro. Messun 
jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. Yh-
teisvastuukirkkokahvilla vie-
raana Ugandassa työsken-
nellyt Aija Saari. 
Messu su 6.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kirkkokahvit.
Varikkomessu su 6.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kts. 
ilmoitus.
Messu su 6.3. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokahvit.  
Kolehti Suomen Gideonit. 
Arabiankielinen hartaus su 
6.3. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.
Vanhusten viikkomessu to 
10.3. klo 12, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, avustavat Kim-
mo Kieksi, Asta Leinonen ja 
Päivi Rahja, kanttorina Riit-
ta Piippo. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 3.3. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
3.3. ja 10.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli.
Raamattupiiri ti 8.3. klo 13, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ke 9.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko, koulutus-
sali.  
Hanna rukousryhmä to 10.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat to 10.3. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet to 
3.3. klo 17, Kaukovainion kir-
jasto (Hiirihaukkatalo). Ter-
vetuloa nuorten avoimien 
ovien iltaan Kaukovainion 
kirjastolle. Illoissa mukana 
kaupungin nuorisotoimi ja 
Karjasilta-Kaukovainio alue-
työntyöntekijät. 
Kulttuurikerho ma 7.3. klo 
14, Caritas-Koti, Kapellimes-
tarinkatu 2. Tervetuloa tu-
tustumaan Yhteisvastuuke-
räyksen teemaan ja kohtei-
siin sekä laulamaan yhdes-
sä tuttuja lauluja! Arpajaiset 
Yhteisvastuun hyväksi. Ker-
ho on avoin kaikille aihees-
ta kiinnostuneille. 
Eläkeläisten kerho to 10.3. 
klo 13, Kastellin kirkko. Tule 
iltapäiväkahveille ja hiljenty-
mään hartauteen sekä viet-
tämään mukavaa iltapäivää 
Kastellin kirkolle. Kerho on 
avoin kaikille eläkeläisille. 

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
6.3. klo 10, Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkkohetki. Pääsemme lau-
lamaan, hiljentymään ja tou-
huamaan yhdessä. Pienim-

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. 
Runoja uskosta, toivosta ja rakkaudesta.  
Runoja itkusta, kivusta ja kärsimyksestä. 

Runoja esittävät Hilja Alasuvanto, Maija Karppinen, 
Pirjo Kauppinen, Rita Kumpulainen, 

Hilkka Patja, Aila Valtavaara ja Juha Vähäkangas. 
Kanttorina Riitta Piippo. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
Yhteisvastuukeräykseen. Vapaa pääsy! 

Vanhusten viikkomessu
torstaina 10.3. klo 12 Karjasillan kirkossa.

Kutsu naapurisi, hae ystäväsi tai saattele 
palvelutalossa asuva läheisesi

kotiseurakuntasi kirkkoon.  
Messun jälkeen  keittolounas ja kahvitarjoilu.

Kirkkokyytiä tarvitsevat 
p. 040 5747 157 / Asta Leinonen.

Iltamusiikki 
torstaina 17.3. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa.

Esiintyy kamarikuoro Melodiam, 
johtana Johan Myllynen. 

Ohjelmassa pääsiäisteemaista 
kuoro- ja urkumusiikkia.

Marianpäivän perhemessu 
sunnuntaina 13.3. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messun toimittaa Kimmo Kieksi, avustajina Maija Hy-
vönen ja Auli Kipinä, kanttorina Riitta Piippo. Musiikis-
sa mukana myös Elmo Pietilä (sello), Sylvi Pietilä (viulu) 
ja Greta Hovi-Pietilä (viulu).

Messun jälkeen on tarjolla kirkkolounas ja -kahvit. Mes-
suun kutsutaan kaikki Karjasillan seurakunnassa vuon-
na 2015 kastetut vanhempineen, kummeineen ja iso-
vanhempineen. Kastetuille olemme järjestäneet henki-
lökohtaisen valokuvauksen. Kuvauksesta huolehtii Stu-
dio Salama. Valokuvaus on ilmainen ja saat valokuvan 
heti mukaasi. 

mille pyhäkoululaisille toi-
vomme saattajaa. Muka-
na pyhiksessä matkaajasu-
si Pertti Välkky. Aloitamme 
pyhäkoulun messun alkaes-
sa ja tulemme yhteiseen eh-
toollispöytään. 
LuontoPyhis su 6.3. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Luontopyhiksessä hiljennym-
me hartaushetkeen, tutkim-
me luontoa monin eri tavoin 
sekä touhuamme yhdessä si-
sällä ja ulkona. Ota mukaan 
omat eväät ja makkarat, sillä 

joka kerta on makkaranpais-
tomahdollisuus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 4.3. klo 9, Py-
hän Andreaan kirkko.  
Aamupuuro to 10.3. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. Tule 
mukavaan seuraan nautti-
maan vapaaehtoisten valmis-
tamaa maksutonta aamupa-
laa. Tarjolla puuroa, leipää, 
leikkeleitä ja kahvia / teetä. 

Pääsiäisnäytelmä 
perheille 

maanantaina 14.3. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa katsomaan koko perheen 
pääsiäisnäytelmää. Näytelmässä seurataan 

Jeesuksen viimeisiä elämänvaiheita 
palmusunnuntaista pitkäperjantain kautta 

pääsiäisaamuun. Kutsumme pääsiäisen 
sanoman äärelle kaiken ikäiset. Näytelmän 

kesto on noin 25 min. Näytelmään ei tarvitse 
ilmoittautua ja se on maksuton. 

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

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n
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Kyläkamari 
ma 7.3. klo 11–14 seurakunnan 
uusi toimitila Pysäkki, Kauppiaantie 5. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Paikalla myös SPR:n Terveyspointti, 
jossa voit käydä esim. mittautta-
massa verenpaineesi. 

Diakonian 
aamupuuro 
ti 8.3. HUOM! 
muuttunut aika klo 9–10. 
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille 
ja yksinäisille 
oulunsalolaisille. 
Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Kässykerho
ke 9.3. klo 13–15. 
askartelu- ja käsityökerho 
aikuisille Käsityökerhon 
ohjaajana toimii 
Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: Katriina, 
p. 044 7453 853.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 6.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, ehtoollisavus-
taja Aki Hekkala, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Musiikis-
sa avustaa Kartanon laulajat 
johtajanaan Kirsi Anttila. Ra-
diointi Radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus su 6.3. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.3. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rahko. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 4.3. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. Lähetyksen puo-
ti ja kahvila. 

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 3.–10.3.2016

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.3. klo 18, Myllyojan srk-
talo. Raamatun tutkintaa ja 
rukousta lähetystyöstä kiin-
nostuneille miehille ja naisil-
le. Tuemme Sambian aids-or-
poja. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-

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

Seurakuntakerho to 3.3. klo 
11, Oulunsalon seurakunnan 
Toimitalo. Kerhossa kirkko-
herra Petri Satomaa ja kant-
tori Eeva Maija Sorvari. 
Hartaus to 3.3. klo  klo 
11.30, Teppola. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttori Ee-
va Maija Sorvari. 
Messu su 6.3. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa kirk-
koherra Petri Satomaa, avus-
taa Katriina Sipilä, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara, kirkko-
väärti Sanna Tuuli. 
Hartaus ke 9.3. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Toimittaa Päivi 
Liiti, kanttori Pirjo Mänty-
vaara.
Seurakuntakerho to 10.3. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kunnan Toimitalo. Kerhos-
sa diakonissa Riitta Markus-
Wikstedt ja kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille / Oulunsalo 
to 3.3. klo 9–10.30 Oulunsa-
lon seurakunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho  to 3.3. 
9.30–11.30 Opintiellä.
Lapsiparkki  to 3.3. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalo. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 5.3. klo 18–22, Keskustan 
seurakuntatalo. 

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

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 3.3. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo.  Lau-
lamme yhdessä.  Musiikin 
merkitys hyvinvoinnille. Vie-
raana Maarit Meriläinen Ou-
lun seudun muistiyhdistyk-
sestä. 

Muut menot
Kirkonkylän ry: Nuorten 
perjantai 4.3. klo 19 ry. Seu-
rat su 6.3. klo 16 Aarne Mik-

Elämälle – hyväntekeväisyyskonsertti 
lauantaina 12.3. klo 16 Oulujoen kirkossa. 
Oopperalaulaja,  tenori Jyrki Anttila esittää kauneim-
pia hengellisiä lauluja, mm. Armolaulu, Volgalaulu, 
Hän suuri on sekä  O. Merikannon parhaimpia laulusä-
vellyksiä.  Säestäjänä Markus Vaara.  Lipun hinta 15 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Oulunsalon seurakunnan kuorot

konen, Pekka Kinnunen. 
Salonpään ry: Kotiseurat to 
3.3. klo 18.30 M&J Ilolalla. 
Seurat su 13.3. klo 16 ry.

Ilta naisillle 
tiistaina 8.3. klo 18.30 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Keskustelua ja yhdessäoloa naisten kesken.
Tarjolla  pientä purtavaa. Iltahartaus. 
Vetäjinä Riikka Bäckman ja Kati Riipinen.

Laulaen iloa 
jaamme – musiikki 
yhteistä on 
torstaina 10.3. klo 13 
Hintan seurakuntatalossa. 
Laulamme yhdessä paas-
ton aikaan liittyviä laulu-
ja ja virsiä pianon säestyk-
sellä. Mukana diakonia-
työntekijä Anna-Mai-
ja Sälkiö ja kanttori San-
na Leppäniemi. Otamme 
mielellämme vastaan ai-
heeseen liittyviä laulutoi-
vomuksia, joita voi lähet-
tää etukäteen Sanna Lep-
päniemelle: sanna.leppa-
niemi@evl.fi.

Pidä kädestäni kiinni – 
Kaj Chydeniuksen 
lauluja
sunnuntaina 13.3. klo 14 
Oulujoen kirkossa. 

Taru Nymanin ja Kaj 
Chydeniuksen kirkko-
konserttiohjelma  ”Pi-
dä kädestäni kiinni” on 
elämän peruskysymyk-
siä syvällisesti pohtiva suomalaisten
huippurunojen valikoima. Se saa nimensä Saima
Harmajan runosta ”Jäätyvä järvi” vuodelta 1932.

Harmajan lisäksi ohjelman runoilijoita ovat mm.
J.H. Erkko, V.A. Koskenniemi, Aale Tynni ja Eila 
Kivikk’aho sekä nuoremmista Marja-Leena Mikkola, Au-
likki Oksanen, Bengt Pohjanen, Marja Kurkela ja Jukka 
Itkonen. Kantelettaresta on kaksi kehtolaulua. Tervetu-
loa Marianpäivän konserttiin! Väliajalla on tarjolla vir-
vokkeita. Vapaaehtoinen ohjelma 10 euroa.

M
ari Jäälin

o
ja: A

setelm
a (M

arian p
ö

ytä I), 2
0

14
.  

Toimintapäivät 
1.–4.-luokkalaisille Hintan srk-talolla, Hintantie 89. 

Hiihtolomaviikolla ti 8.3., ke 9.3. ja to 10.3. klo 12–16. 
Toimintapäivillä askarrellaan, pelaillaan pelejä, 
liikutaan ja ollaan yhdessä! Voit ottaa mukaan 

sellaiset vaatteet, jolla pystyt liikkumaan. Tarjolla 
myös pientä purtavaa. Toimintapäiville ei tarvitse 

ilmoittautua, voit vain tulla paikalle!

Kanssasi Maria 
tiistaina 15.3. klo 18 Oulujoen pappilassa. 
Tervetuloa hiljaisuuden iltaan Neitsyt Marian ja Jeesus-
lapsen kuvien äärelle. Marianpäivä on keidas paaston 
keskellä. Sen jälkeen paasto ja katumusaika jatkuvat. 
Väritämme kukin oman kuvamme, hiljaisuuden vallites-
sa. Ennen hartauteen ryhtymistä kuulemme viriketeks-
tin. Väritettävät kuvat on tehnyt ikonimaalauksen har-
rastaja, osa kuvista on ikonipohjia. Työskentely sopii kai-
ken ikäisille!

Sekakuoro Uusi Ääni
Harjoitukset torstaisin klo 18–20 

entisen kunnantalon Valtuustosalissa (Kauppiaantie 5)
Tiedustelut: kanttori Pirjo Mäntyvaara,
p. 044 7453849, pirjo.mantyvaara@evl.fi

Poikakuoro
Harjoitukset perjantaisin klo 14–15 

Salonpään Rauhanyhdistyksellä, Ervastinkyläntie 44.
Tiedustelut: kanttori Eeva Maija Sorvari,
p. 044 3161781, eeva-maija.sorvari@evl.fi

Lapsikuoro
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 17–18 

Toimitalon Yläsalissa, Vattukuja 2.
Tiedustelut: kanttori Eeva Maija Sorvari,
p. 044 3161 781, eeva-maija.sorvari@evl.fi
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 6.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Minna 
Salmi, kanttori Heikki Jämsä. 
Psalmikvartetti.  
Messu su 6.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttori Laura Räihä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 6.3. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Soili Pitkänen, kanttori 
Laura Räihä. 
Messu su 6.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Minna Salmi, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Iltamessu su 6.3. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttori Tomi Heilimo.  
Viikkomessu ke 9.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttori Tomi Hei-
limo. 
Hartaus pe 4.3. klo 14.30 Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.3. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 10.3. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 7.3. ja ke 
9.3. klo 9, Siipi – lähetyk-

sen puoti ja paja, Nokelantie 
48B, kellaritila 
Kaikille avoin raamat-
tupiiri to 3.3 ja 
10.3. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, 
Sumppu. Ve-
täjinä pastori 
Riitta Louhe-
lainen ja Leo 
Tolonen. 
Eläkeläisten ker-
ho to 3.3. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 3.3. 

klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Laulamme yhteislau-

luja kanttori Tomi 
Heilimon säes-

tyksellä, kah-
vittelua ja 
hartaus. Mu-
kana diako-
ni Sami Riipi-
nen.  

Kaikille avoin 
raamattupiiri 

to 3.3. ja 10.3. klo 
17, Rajakylän seura-

kuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. Tarkemmat 
tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 4.3. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökerho ma 7.3. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Käsityökahvila ti 8.3. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. 
Miestenpiiri ti 8.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Arvo Ågrenin 
lauluilta ystävien ja puolisoi-
den kesken. 
Käsityökerho ke 9.3. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Seniorien laulupiiri to 10.3. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluja kant-
tori Tomi Heilimon säestyk-
sellä, kahvittelua ja hartaus. 
Arvontaa yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Mukana Pau-
la Mikkonen. 
Sanaa teekupin äärellä to 
10.3. klo 17–18.30, Palokan 
seurakuntakoti. Iltaryhmä, 
jossa pohditaan ja keskus-
tellaan hengellisistä asioista 
ja luetaan Raamattua. Illan 
aikana tarjotaan myös tee-
tä. Lisätietoja antaa alueen 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.

Diakonian ateria 
to 3.3. klo 12–13, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Diakonian ateria 
to 3.3. ja 10.3. klo 12–13, Rajakylän seurakuntakoti.  

Diakonian aamupala 
ma 7.3. klo 10–11, Rajakylän seurakuntakoti.  

Diakonian aamupala 
ke 9.3. klo 10–11, Tuiran kirkko. 

Diakonian 
ateriat

Tule, näe, koe, osallistu!
Tuiran seurakunta varhaiskasvatus

Anna palautetta!
www.oulunseurakunnat.fi/tuira-toiveet

Käy tutustumassa!
www.facebook.com 

”Tuiran seurakunnan lapset ja perheet”

Tule mukaan lapsi- ja 
perheryhmiimme!

Lisätietoja: www. oulunseurakunnat.fi

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

Kaikille 
avoin 

raamattupiiri 
to 3.3. ja 10.3. klo 17 

Rajakylän 
seurakunta-

kodissa. 

Jeesus kuoli ristillä, 
mutta nousiko 

hän myös kuolleista?
Sitä pohtii Pilatus ja joukko opetuslapsia 
kevään jännittävimmässä musikaalissa. 

Esitykset pääsiäisenä Tuiran kirkossa 
lauantaina 26.3. klo 16 ja 20 sekä 

sunnuntaina 27.3. klo 16 ja 20. 

Säveltäjä Outi-Mari Karppinen, 
sanoittaja & käsikirjoittaja Terhi-Liisa Sutinen, 

ohjaaja Tuukka Myllymäki.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu ovella.

Järjestää Tuiran seurakunta.

Miesten juttutupa 
keskiviikkona 9.3. klo 16

Palokan srk-kodissa, Parkettitie 3. 

Vain miehille tarkoitettu 
juttutupa alkaa 

kokoontua kerran 
kuukaudessa. 

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

Lue juttu s. 5.

Liikuntavammaisten kerho 
perjantaina 4.3. klo 13–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Liikuntavammaisten kerhossa on monenlaista ohjel-
maa. Kerho rakentuu kirkkovuoden teeman ympäril-
le. Kahvittelemme ja keskustelemme yhdessä teemaan 
liittyen. Lisäksi laulamme ja hiljennymme yhdessä har-
tauden äärelle. Kerho on tarkoitettu kaikille oululai-
sille. Tervetuloa kerhoon!  Kerhossa mukana diakonia-
työntekijät Heidi Karvonen ja Päivi Moilanen.

Lähetystyöntekijä Ari Vitikainen 
Suomen Lähetysseurasta vierailee

ma 14.3. klo 13 Tuiran kirkon Suvantosalissa
ti 15.3. klo 13 Kiimingissä 

ke 16.3. klo 11 Tuomiokirkon kryptassa 
to 17.3. klo 12 Intiössä 

to 17.3. Vanhassa pappilassa 
Ari Vitikainen on työskennellyt lähetys- ja 
kehitysyhteistyön tehtävissä Kambodzassa. 

Tule kuulemaan ja katsomaan työn 
arkipäivästä ja juhlahetkistä.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.3.2016

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 3.–10.3.2016

Sanajumalanpalvelus su 
6.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Tuija Syrjänie-
mi. 

Pyhännän nuortenilta to 
3.3. klo 17.45 Pyhännän srk-
talossa.
Naistenpiiri pe 4.3. klo 18.30 
Piippolan ammatti- ja kult-
tuuriopistolla, Keskustie 29 
E 4. 
Herättäjän päiväseurat ti 
8.3. klo 14 Pyhännän srk-ta-
lossa, Matti Nuorala ja Mer-
ja Jyrkkä. 
Ystävänkammari ke 9.3. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Hiihtolomaviikolla ei ole 
kerhoja eikä kuoroja.
Seurakuntakerho to 3.3. klo 
13 Rantsilan ja pe 4.3. klo 10 
Kestilän srk-talossa. Tiistaisin 
klo 12 Väinölässä ja torstaisin 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa, 
myös viikolla 10.
Perhekerho ke 9.3. klo 10 
Pulkkilan kerhokodissa.
Päiväkerho ryhmä II pe 4.3. 
klo 10 Pulkkilan kerhokodis-
sa, to 3.3. klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe 4.3. klo 10 
ja klo 13 Pyhännän kerhoti-
lassa.  
Varhaisnuoret to 3.3. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la ja to 3.3. klo 15.30 Hovin 
koululla. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 16.3. klo 17 srk-talossa. 
Pulkkila: To 3.3. kirkkokuo-
ro klo 13.30, Stellat klo 15.15. 
ja käsikellot klo 18.30 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: To 17.3. vete-
raanikuoro klo 12, nuoriso-
kuoro klo 14.30 ja lapsikuo-
ro klo 17.45 srk-talossa. Rant-
sila: Ke 16.3. veteraanikuoro 
klo 11 ja lapsikuoro klo 15.15 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

KappeLive-konsert-
ti la 5.3. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappeli, ks. 
tarkemmin s. 14.
Varikkomessu su 6.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko, ks. tarkemmin s. 17.
"What is it 
right to te-
ach about 
human 
rights?" 
Ke 16.3. klo 
12–14. Ou-
lun yliopis-
to, sali L6, 
Linnanmaa. 
Luennoi ih-
misoikeusfi-
losofi ja oi-
keusteologian tohtori David McIlroy Lontoosta (vain 
englanniksi). Järjestetty yhteistyössä Veritas Forumin 
ja OPKOn kanssa.
Seuraava Luukas-messu pidetään pe 1.4. klo 19. Sen 
suunnittelu on käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luu-
kas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommenttisi yh-
teiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet paikal-
le jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat val-
miiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen ja 
yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, koska 
juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 5.3. klo 18.30, Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: kristillinen paas-
to. Puhe: Aki Lautamo.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 7.3. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Teemana: käskyt ja vuori-
saarna. Puhe: Lauri Kujala. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 9.3. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Raamis. Kaikki-
en yhteinen Raamattu-piiri.

Viikoittaiset
kerhot

Viikoittaiset kerhot 
(ja aamiainen) tauolla 
hiihtolomaviikolla 10.

 
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.

Raamattu- ja rukousilta ti 
8.3. klo 18 srk-salissa. 

Erityisdiakonia
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.
Näköpiiri ti 8.3. klo 13–14.30, Keskustan seurakuntata-
lo. Olavi Kylmänen tarinoi. Lisäksi asiaa yv-keräykses-
tä. Opasystävä on vastassa klo 12.30 sisäpihalla pää-
oven lähellä. Jos tulet taksilla, aja osoitteeseen Ase-
makatu 6, sisäpihalle.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
3.3. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Vieraana sairaalapas-
tori Juha Kyllönen. Päiväkahvit ja hartaus. Piirissä on 
kerholaisen tilaamana kirjoitustulkkaus joka auttaa oh-
jelman seuraamisessa jos kuulo on alentunut. Kerhosa-
lissa on myös induktiosilmukka. Kahvituksesta kerättä-
villä varoilla tuetaan Kuurojen Lähetyksen kautta kum-
milapsen koulunkäyntimahdollisuuksia.
Lähetyspiiri ma 7.3. klo 14, Keskustan srk-talo. Viitto-
makielinen lähetyspiiri. Lähetyspiirissä kerättävillä va-
roilla tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä Tansanias-
sa Njomben kuurojenkoulussa. 
Ystäväilta to 10.3. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 
Mukavaa yhdessäoloa, vaihtelevaa ohjelmaa, vieraili-
joita, hartaus ja kahvit. Kodeissa eri puolilla Oulua asu-
vat viittomakieliset, tervetuloa yhteiseen illanviettoon 
Runolan asukkaiden kanssa.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 4.3. ja 11.3. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 7.3. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
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.

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 
6.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten ih-
misten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering 
for international people. Service every Sun at 4 pm in St. 
Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday 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

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
Nokelantie 48 B (Höyhtyän 
ostoskeskuksen vieressä) 
p. 044 3161 720. Astioita, kirjoja, 
cd-levyjä ym kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja 
ja puutöitä 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 4.3. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä Viisikielistä. Mukana kanttori Riitta Piippo.
Lähetystovi pe 11.3. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö raken-
taa yhteyttä ja kutsuu rukoukseen. Kimmo Kieksi.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.3.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna hiihtolo-
maviikon 7.–11.3. 
Päiväkerhoja ei ole hiihto-
lomaviikolla vko 10, lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 3.3. klo 10 
srk-talossa. Perhekerhoa ei 
ole hiihtolomaviikolla vko 
10. 
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. 
Raamattupiiri ti 8.3. klo 
18.30 srk-talossa, 1.Tess.2.
Kuoroharjoituksia ei ole 
hiihtolomaviikolla vko 10, 
seuraavan kerran ke 16.3. klo 
18.30–20 srk-talossa.
Tulossa: Lähetysilta ma 
14.3. klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 4.3. klo 
19.30 raamattuluokka pienet 
Kivilompololla ja isot Antti-
lalla. Su 6.3. klo 12 pyhäkou-
lu I S&S Hintsalalla II T&H 
Vanhalalla III M&M Jokita-
lolla ja klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.

srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Opistomyyjäiset pe 4.3. klo 
19 ja seurat su 6.3. klo 19 
ry:llä, Janne Käkelä. Pulkkila: 
Seurat 6.3. klo 19 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 6.3. klo 16 
ry:llä, Lauri Hannula ja Tuo-
mo Hilliaho. Rantsila: Vart-
tuneiden kerho ti 1.3. klo 12 
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Talvipäivien aloitusjumalanpalvelus pe 4.3. klo 9 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa Niko Maarala.

Sanajumalanpalvelus su 6.3. klo 10 Pulkkilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Jumalanpalveluksen jälkeen puuroa ja sop-
paa, yhteisvastuumyyjäiset ja kinkerit. Katso erillinen il-
moitus!

Messu su 6.3. klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, kanttorina Pentti Jäntti.  Gideoni-
en työn esittely. Kirkkokahvit ja raamattupiiri.

Iltakirkko su 6.3. klo 19 Piippolan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Ilkka Lehto, kanttorina Henry Yrjänä. Gideo-
nien työn esittely. Kirkkokahvit.

Jumalanpalvelukset

Sanajumalanpalvelus 
su 6.3. klo 10 srk-talos-
sa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Juha 
Pöykkö. 

A
ar

o 
K
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o
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Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 

perjantaina 4.3. 
klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 

perjantaina 4.3. 
klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Kuollut: 
Nanni Eliina Soukka e. Jarva 91 (Pulkkila), 
Kaisu Inkeri Lumiaho e. Orava 87 (Rantsila), 
Erkki Johannes Kesti 83 (Kestilä), 
Kaarlo Kalevi Helisten 79 (Rantsila)

Kastettu: 
Aapo-Viljami 
Kristian 
Kinnunen

 

Kinkerit
sunnuntaina 6.3. noin klo 11.30 jumalanpalveluksen 
jälkeen Pulkkilan seurakuntatalossa.
Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen.

Kinkeriaihe: Kasteesta lähetykseen
Läksy: Matt.28:18–20, 
Katekismus kpl 27–28, 34–35
Kinkerivirret: vanhat virret 
164 ja 754 (vuodelta 2014), 
uudet kinkerivirret 217 ja 428.
Huom. kinkerit ovat osa rippikoulun 
seurakuntaan osallistumista.

K
ir

ko
n 
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p
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/ 
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Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Kutsu juhlatalkoisiin
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.–4.9. Piippolassa
Seuraavin työpisteisiin tarvitaan vapaaehtoisia
- makkaranpaisto
- lätynpaisto
- kahvipisteet
- keittiö
- liikenteen ohjaus
- info ja lipunmyynti
- lähetystori
- järjestyksen valvonta
- lastenhoito 
Talkoomuonitus: 2 h työtä => pullakahvit, 5 h työtä => 
ateria ja pullakahvit.

Ilmoittautuminen suoraan seurakunnan työntekijöil-
le tai www.vapaaehtoispankki.fi/siikalatvanseurakun-
ta. Vapaaehtoispankkiin on linkki myös seurakunnan 
kotisivulta: www.siikalatvanseurakunta.fi. Ilmoittau-
tuminen onnistuu myös sähköpostitse: siikalatva@evl.
fi, tai puhelimella: 040 5528 989.

Kesätyötä 
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä 
nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimin-
taan kesä-heinäkuulle 2016. Työ suoritetaan kahden (2) 
viikon jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakun-
ta. Hakemukset, joissa merkintä kappelista viimeistään 
15.4.2016 osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Talous-
toimisto, Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila 
tai sähköpostilla 
tarmo.myllykoski@
evl.fi. 
Tiedustelut 
p. 0400 164 675.

Hiihtoloma-
viikolla vko 10

ei ole kerhoja 
eikä kuoroja.

Suntio Kari Tanskanen vuosilomalla 9.3. saakka. 

Kanttori Kaisamarja Stöckell vuosilomalla 5.–13.3.

ja ompeluseurat pe 4.3. klo 
19 ry:llä. 

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Naistenpäivän juhla 
tiistaina 8.3. klo 14 Saarenkartanossa. 

Kahvitarjoilu.

Myyjäiset
sunnuntaina 6.3. klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen Pulkkilan seurakuntatalossa.
Tarjolla puuroa ja soppaa sekä leivonnaisia. 
Arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuun sählyturnauksessa oli mukana 9 joukkuetta. Runsaasti 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita sisältäneessä turnauksessa voittajaksi 
taisteli Hailuodon miesten sählyjoukkue.

Ku va t :  M inna S a n g i
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Virkeyttä hyvinvoinnista, ilta naisille 
Kahvila Kolmessa Tähdessä 
tiistaina 8.3. klo 18.  Lippu iltaan 10 € yhteis-
vastuulle (sis. ohjelman, iltapalan ja kahvit 
sekä arvontalipukkeen). Asiaa hyvinvoinnis-
ta mm. talvi-ihonhoidosta ja tietoa kauneu-
denhoidosta. Myytävänä lisäksi yhteisvastuutuotteita 
sekä leivonnaisia. Lippuja saa Kahvila Kolmesta Tähdes-
tä 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. Kirkonky-
län diakoniatoimistossa  (Pappilantie 6). Mukana ovat dia-
konissa Sinikka Ilmonen ja kappalainen Aino Pieskä. Ilmoit-
tautumiset 10.3. mennessä: 044 7521 226 / Ilmonen tai p. 
044 7521 224 /Pieskä. Olet lämpimästi tervetullut!

Messu su 6.3. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Ve-
sa Äärelä, messudiakoni 
Minna Sorvala, kanttori 
Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Lauluryhmä Nonetti, 
johtaa Tibor Garanvölgyi. 
Lasten kirkkohetki moni-
toimitilassa saarnan aika-
na. Lähetyspyhä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  3.–10.3.2016

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. Ei 
7.3.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Ei 7.3.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 
14–17, Tiilitie 1. 
Ruokapankki 
Manna ti klo 
17–19 Kirkon-
kylän srk-ko-
dilla ja Asu-
kastuvalla. 
Aamuruko-
us ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: Py-
hän Kolminaisuuden 
kirkko: to klo 9.30–11. Van-
ha Pappila ti klo 9.30–11. Kes-
kustan srk-talo: ti klo 9.30– 
11. Kokkokankaan seurakun-
takeskus: ti klo 9.30–11 ke 

Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 3.3. klo 18 Pappilan 
yläkerrassa.
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 4.3. seurakuntatalolla. 
Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Ystävärengas pe 4.3. klo 12 
Lähetysvintillä. Vapaaehtoi-
sia, jotka vievät seurakunnan 
tervehdyksiä mm. vanhusten 
palvelutaloihin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Yhteisvastuun lipaskeräyk-
set la 5.3. sekä la 12.3. klo 
10–16 huoltoasemien ja Hal-
pa-Hallin edessä. Tule mu-

Hiihto-
lomaviikolla 

7.–11.3. 
ei ole päivä- ja 

perhekerhoja eikä 
varhaisnuorten 

kerhoja ja 
kuoroa.

kaan keräämään vähävarai-
sille nuorille. Voit olla tun-
nin tai pari, yksin tai kaksin. 
Pukeudu hauskasti, niin saat 
hymyjä aikaan! Ota yhteyttä 
Marikaan: p. 044 7521 243. 
Lähetysvintti ma 7.3. 
klo 12 Lähetysvin-
tillä.
Gospel Gym Ti 
8.3. klo 19 Va-
namon salis-
sa. Hikeä pin-
taan jump-
paamalla gos-
pelhittien tah-
tiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa 
pääsy 
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
9.3. Kerholaiset ulkoilevat 
omatoimisesti!
Aamupuuro, ruokajakelu ja 

Leipäsunnuntain mes-
su su 6.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Maisa 
Hautamäki. Messuun tu-
lijat voivat tuoda muka-
naan leipää tai muita lei-
vonnaisia siunattaviksi. 
Messun jälkeen leivonnai-
sia voi ostaa lähetystyön 
hyväksi.

Hiihtoloman 
vuoksi viikolla 10 

ei ole päivä- ja 
perhekerhoja, 

partiokokouksia, 
seurakuntakerhoa 

eikä kuoroja.

klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
(perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten ryhmä).  
Kirkkokuoro to 3.3. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Versot su 6.3. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 29.2. 
klo 9–11.30. Hinta 5 €/ ker-
ta, maksetaan paikan pääl-
lä. Omat eväät mukaan. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni Ra-

vander,  p. 0400 279 
881 ja Satu Ala-

luusua, p. 044 
7790 037.
Eläkeläisten 
piirit: Päivä-
piiriä ei ole 
to 10.3. Seu-

rakuntapiiri 
to 10.3. klo 12 

Kirkonkylän srk-
kodissa. 

Varhaisnuoret: www.
kempeleenseurakunta.fi/
koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Ei 10.3.

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

Kastetut: Hugo Tane-
li Hosio, Vilho Lennard 
Ohenoja, Eevi Inkeri Hy-
vönen, Luukas Kristian 
Runtti, Väinö Veikko Ar-
mas Anttila, Elma Inkeri 
Korhonen, Martti Enrik 
Mattila
Kuollut: Elina Kaarina 
Polojärvi 29

Kastettu: 
Iisa Elina Nettamo
Kuollut: Tauno 
Henrikki Juvani 89

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.

Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kirkkoseurat to 3.3. klo 
19 PKK. Raamattuluokka 4.–
5.-lk pe 4.3. klo 18 Hintsa-
la, Leilitie 4. Raamattuluok-
ka 6.–8.-lk pe 4.3. klo 18 Ala-
kärppä, Sadepisara 1. Seurat 
su 6.3. klo 16 ry:llä. Tiistai-
kerho ti 8.3. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Opistoilta ja seurat su 6.3. 
klo 16 ry:llä.

Fr
ee

im
ag

es

TOSIKKO-ryhmä 
toisen lapsen saaneille perheille
Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen arkea 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa!
Ryhmä käynnistyy maanantaina 4.4. klo 17.30 
Tupoksen Vanamon Olohuoneessa 2. kerros. 
Tapaamisia yhteensä viisi. Lastenhoitaja on paikalla.
Ilmoittautumiset: Perhetyöntekijä Erja Vainiokangas, 
p. 044 4973 684, erja.vainiokangas@liminka.fi
Diakoni Ritva Sassali, p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi

Lentopalloturnaus 
yhteisvastuun hyväksi 
la 23.4. alk. klo 9 Limingan liikuntahallilla.

Joukkueessa pitää olla vähintään 3 naista yhtä 
aikaa kentällä. Miespelaajista yksi pelaaja saa olla 
2. sarjan pelaaja ja muut alemmissa tai 
puulaakipelaajia. Naisille ei ole sarjarajoitusta. 
Osallistumismaksu 60 € / joukkue., joka 
maksetaan 8.4. mennessä! Limingan seurakunnan 
tilille FI20 5233 0820 0157 80. 
Viestiin merkintä: YV-lentopalloturnaus 2016.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
8.4. mennessä diakoni 
Ritva Sassalille sähköpostilla: 
ritva.sassali@evl.fi 

kierrätystori pe 11.3. klo klo 
9 alkaen. 
Partio: To 3.3. Lippukunnan 
hallitus Partiotoimistossa klo 
18–20. 5.–9.3. Talvileiri Ruok-
tu XXXIII Taivalkosken Sii-

ranjärvellä.  Leirikir-
je ja ilmoittautu-

mislomake lip-
pukunnan ko-
tisivulla. 7.-
13.3. Koulu-
jen hiihtolo-
ma, ei partio-

kokouksia. Tar-
kemmat tiedot 

toiminnasta löydät 
www.niittykarpat.fi

Rauhanyhdistys: To 3.3 klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 
La 5.3 klo 18.30 nuortenilta 
ry:llä. Su 6.3 klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Riihimäelle 5.–7.8.
Retken hinta n. 200 euroa (riippuen 
lähtijämäärästä).  Hinta sis. bussimatkat ja 
hotellimajoituksen aamiaisella 2 hh/huoneissa. 
Ilmoittautumiset www.kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen tai arkisin klo 9–15, 
p. 044 7790 016/ Sari

Iltaperhekerho 
torstaina 17.3. klo 17.30 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Maaliskuun iltaperhekerhossa askarrellaan
pääsiäiseksi jotain kivaa diakoniatyöntekijä 

Soilen sekä lastenohjaajien kanssa. 
Iltaperhekerhoon mahtuu 25 perhettä 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. 

Ilmoittautuminen 13.3. saakka.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Messu su 6.3. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava.

Messu su 6.3. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, saar-
na Aarno Haho, kantto-
ri Riitta Ojala. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä. 
Miesten lauluryhmä. 

Lähetyslauluilta to 3.3. klo 
18.30 Sirkka Pelkosella, Ran-
taholapantie 4 D 10, Jouni 
Heikkinen. 
Iltahartaus to 3.3. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala. 
Paastonajan ekumeeninen 
rakkauden ateria su 6.3. klo 
14 seurakuntatalossa
Ompeluseurat ma 7.3. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Kaikille avoimet lähetyk-
sen ja diakonian ompeluseu-
rat, tule mukaan seurustele-
maan, kahvittelemaan ja ja-
kamaan tekemisen ja autta-
misen iloa!
Porinapirtti ti 8.3. klo 12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella.Ter-
vetuloa juttelemaan ja keskus-
telemaan. Kahvitarjoilu!
Hartaus ja ehtoollinen ti 8.3. 
klo 13 Muhoksen palveluko-
dissa, Jouni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 8.3. 

Kastettu: 
Elsa Helmiina Heikura

Kuollut: 
Terttu Maila Orvokki 
Loukonen e. Kylmänen 
s. Kaiponen 78

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 3.3. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus pe 4.3. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksellä.
Hartaus pe 4.3. klo 13.30 Le-
polassa.
Seurakuntakerhoa ei tiistai-
na 8.3.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 8.3. klo 10.30 
Murron kerhotilassa.
Aamukammari ke 9.3. klo 
9–10.30 Seija Tolosella, Nes-
torintie 11.
Nuttupiiri to 10.3. Tyrnävän 
srk-talolla.
Toivevirsi-ilta su 13.3. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää. 
Puurotarjoilua ei 7.3.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 6.3. messu klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa ja seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Opistoilta ja seurat su 6.3. 
klo 16 ry:llä.

klo 13.15–14.45 seurakunta-
talossa, Leena Leskelä. Sa-
manaikaisesti klo 13–15 ko-
koontuu Päiväkeskuksen tak-
kahuoneessa toiminnallinen 
ryhmä hoidettaville.
Keskipäivänkerho ke 9.3. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Jouni Heikkinen. Aihee-
na liturgiset asut ja värit. Ar-
vonta!
Hartaus ke 9.3. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 9.3. klo 15 Ranta-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
10.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.

Hartaus to 10.3. klo 14 Hel-
minkodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 10.3. klo 
18.30 Liisa ja Olavi Ruotti-
sella, Kaupinkuja 31, Jouni 
Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Hiihtolomaviikolla ei 
kuoroja.  
Lapset/perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa ti klo 
9.30–11.30, Päivärinteen seu-
rakuntasalissa ti klo 10–12 ja 
Laitasaaren ry:n tiloissa ke 
klo 12.30–14.30 sekä Laita-
saaren rukoushuoneella to 

Perinteinen 
Yhteisvastuuhiihto

tiistaina 15.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla.

Kierretään omaan tahtiin reilun kilometrin mittaista 
latua tunnin ajan. Hiihtäjä hankkii itselleen 

sponsoreita, yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä. 
Sponsori maksaa lupaamansa kierroshinnan 
mukaan tai könttäsumman. Tuotto menee 

Yhteisvastuu-keräykseen. Nyt voit alkaa keräämään 
sponsoreita itsellesi. Lapsille on lyhyempi latu.

Puffetti on Murron koululla. 
Tule koko perheellä hiihtämään ja kannustamaan 

hiihtäjiä sekä nauttimaan puffetin antimista. 

Lisätietoja Salmelta, p. 044 7372 631 
tai salme.kinnunen@evl.fi
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Kastettu: 
Alisa Hilja 
Elisabeth Lukka

klo 10–12. Kylmälänkylän 
kappelissa perhekerho pe klo 
9–11 vapaaehtoisvoimin. Per-
heilta to 3.3. klo 18 Koorti-
lassa. Hiihtolomaviikolla (vko 
10) ei päivä- ja perhekerhoja. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to 3.3. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Talvirippikoulun leiri-
jakso 6.–11.3. Koortilassa ja 
konfirmaatio su 13.3. klo 10 
kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
7.3. klo 18. Porinapirtti ti 8.3. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12 (ei vko 10).

Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 3.3. klo 18.30 ompeluseu-
rat Pirjo ja Timo Karhumaal-
la sekä Anneli ja Pekka Rissa-
sella. Pe 4.3. klo 19 nuortenil-
ta Alanen. La 5.3. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Kalliokoski, 7.–8.-lk Pöyk-
kö. Su 6.3. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila Pirnes, Korivaara 
Terho, Pälli A. Pitkänen, Suo-
kylä Tiirola. Klo 17 radioseu-
rat ry:llä (Radio Pooki). Ti 8.3. 
klo 18.30 veljesilta ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.3. klo 19 nuortenil-
ta Alanen. La 5.3. klo 19 raa-
mattuluokka: isot Pöykkö. Su 
6.3. klo 17 seurat ry:llä. 

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!

Kaneli ja Sokeri kutsuvat

Perheiltaan
torstaina 3.3. klo 18– 20 Koortilaan.

Ulkoleikkejä, yhdessäoloa, 
rentoutusta, iltapala.

Muhoksen seurakunnan perhetyö

Lähde kanssamme
kokemaan Via Dolorosa 
-kärsimysvaellus
Liminkaan tiistaina 22.3. 
Vaellus kestää alle kaksi tuntia ja 
toteutetaan ulkona. Lähtö klo 11.15 
Tyrnävän srk-talolta ja paluu n. klo 
14.30. Seurakunta järjestää kyydin, 
mikäli vähintään 10 henkilöä lähtee 
mukaan. Osallistumismaksu 15 € 
sisältää lipun ja kyydin. Sitovat 
ilmoittautumiset 14.3. mennessä 
khranvirastoon p. 044 7372 610.

Diakoniaopiskelija 
Johanna Puhakka 
on harjoittelussa 

seurakunnassamme 
10 viikkoa.

Paastonajan 
ekumeeninen rakkauden ateria 

sunnuntaina 6.3. klo 14 seurakuntatalossa, 
isä Marko Patronen, Jouni Heikkinen. Tervetuloa!

Lähetyslauluillat keväällä 2016
to 3.3. klo 18.30  Sirkka Pelkosella, 
Rantaholapantie 4 D 10
to 10.3. klo 18.30 Liisa ja Olavi 
Ruottisella, Kaupinkuja 31
to 31.3. klo 18.30 
Seurakuntatalolla
to 7.4. klo 18.30 Kansanlaulu-
kirkon lauluilta Laitasaaren 
rukoushuoneella, Rantatie 190
to 26.5. klo 18.30 Koortilassa
 
Tervetuloa!
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Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
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ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Kempeleen seurakunnan lähetystyön ja 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna 

Sorvala pitää lukiolaisille uskontokurssia.

Aamu on vaikea, kuten usein torstaisin. Lähden 
viime tingassa liikkeelle tiedostaen, että edessä 
on pitkä työpäivä.

Ensimmäinen työtehtävä alkaa kello 8.15, 
viimeinen vasta kello 19. Toivon, että pääsen ennen il-
tayhdeksää pois töistä. 

Vaikeasta heräämisestä huolimatta torstait ovat tul-
leet yhä odotetummiksi työpäiviksi, koska silloin on aa-
muisin oppitunnit lukiolla. Pidämme kahden työkave-
rin kanssa lukiossa vapaavalintaista uskontokurssia ni-
meltä Missio maailmassa. Sen sisältönä on kirkon kan-
sainvälinen työ. 

Tänään vieraanamme on turvapaikanhakijoiden tu-
kiyksikön johtaja. Hän kertoo alaikäisistä turvapaikan-
hakijoista Kempeleessä, heidän sopeutumisestaan se-
kä siitä, kuinka tärkeää olisi, että paikallisten nuorten 
kanssa syntyisi luontevaa kanssakäymistä. 

Opiskelijamme kyse-
levät ja osallistuvat kes-
kusteluun. Lopuksi ide-
oimme seuraavaksi päi-
väksi turvapaikanha-
kijoille ja kempeleläis-
nuorille yhteistä iltaa 
pappilassa. 

Pari tyttöä lupaa lei-
poa mokkapaloja. In-
nostuneisuus tarttuu. 
Tuntuu hyvältä, että 
nuoret haluavat osoit-
taa vieraanvaraisuut-
ta. He ovat valmiita 
lähtemään oman mu-
kavuusalueensa ul-
kopuolelle: seuraavan päivän kohtaaminen selvästi 
mietityttää heitä. 

Virastolla laulamme työkaverille syntymäpäiväon-
nittelut. Kuppi kahvia auttaa siirtämään ajatukset kou-
lumaailmasta muihin hoidettaviin asioihin. Takana on 
lomaviikko ja sen seurauksena moni asia vaatii toimia: 
tapahtumien valmisteluja, Vapaaehtoispankin ja Face-
book-sivun päivitystä. Illalla on johtokunta, johon pitää 
valmistautua.

Päivän päätteeksi teen mielessäni listaa huomisen 
töistä. Muutama asia pitää muistaa hoitaa ennen nuor-
ten yöpappilaa. 

Aamun aion ottaa rennosti ja uppoutua hetkeksi kä-
sitöihin. Siinä ajatus lepää ja silloin syntyy uusia ideoita 
myös töihin. 

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



Mistä löytäisin 
Lutherin 
teoksia?
Mistähän löytäisin luettavak-
seni Martti Lutherin teok-
sia? Mielelläni niitä lukisin, 
jos jostain käsiini saisin, sil-
lä uskonasiat ovat minua ai-
na kiinnostaneet.

Ei ole löytynyt kirjakaupois-
ta, ei kirjaston kautta.  Voisiko 
seurakunta hommata teoksia ja 
lainata niitä jäsenilleen?

Lutherin manna kiinnostaisi

Kiitos tarinoistanne
Lämmin kiitos Tuiran seurakunnan työntekijöille, kun kävitte 
niin suurella joukolla maailman ääneenlukupäivänä 24. helmi-
kuuta lukemassa meidän asukkaillemme selkokielisiä tarinoita. 
Kuulimme myös selkokielisiä Raamatun tekstejä.

 Terveisin Lassintalon palvelukodin väki 

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Saara kertoi viime viikon 
Rauhan Tervehdyksessä 
elämästään parisuhde-
väkivallan uhrina. Se oli 

selviytymistarina, jossa tois-
tui monen muun kokemus sa-
lailusta, alistetuksi tulemises-
ta, väkivallan moninaisuudes-
ta ja sen pitkäkestoisista seura-
uksista itsessä ja lapsissa. Avun 
hakeminen ja saaminen oli vai-
keaa.  

Selviytymisen alkuun auttoi 
ystävän sinnikäs kiinnostus ja 
huolen ilmaisu. Ystävä oli Saa-
ralle ”peili”, jossa ystävän vaka-
va suhtautuminen pysähdytti. 
Läheisten suhtautumisen lisäksi 
tärkeitä peilejä ovat esimerkik-
si uutiset lähisuhdeväkivallas-
ta, netin keskustelupalstat, esi-
te neuvolassa tai viranomaisten 
ja auttavien tahojen suhtautu-
minen. 

Onko tarinan julkaiseminen 
seurakunnan lehdessä viesti sii-
tä, että kirkon sisällä ja muissa-
kin uskonnollisissa yhteisöissä 
ollaan valmiita kuulemaan vä-
kivallan kokemuksia ja autta-
maan?

Saaran tarina haastaa myös 
palvelujärjestelmää ja viran-
omaisia. Onneksi kaikille avun 
saaminen ei ole yhtä vaike-
aa kuin Saaran kokemuksissa. 
Apua voi hakea myös aikaisem-

Saaran tarina haastaa meitä kaikkia

sille. Lisätietoja ryhmästä saa 
allekirjoittaneelta numerosta 
040 7411 284.

Parannuksia palveluihin on 
tulossa. Suomi on sitoutunut 
Euroopan unionin Istanbulin 
sopimuksen mukaisesti paran-
tamaan monin tavoin väkival-
lan uhrien asemaa ja palveluja. 

Sosiaalihuoltolain muutos 
2015 nosti ensimäistä kertaa lä-
hisuhdeväkivallan asiaksi, jo-
hon kuntalaisilla on oikeus saa-
da apua. Kysytään, miten mei-
dän verorahoilla asia on hoidet-
tu Oulun seudulla!

RIITTA POHJOISVIRTA
Väkivaltatyön tiimivastaava

Oulun ensi- ja turvakoti ry

massa vaiheessa ja lievempään 
väkivaltaan.   

Oulussa turvakoti päivys-
tää ympäri vuorokauden nu-
merossa 0400 581 606. Soittaa 
voi myös nimettömänä ja ky-
syä neuvoa itselle tai läheiselle. 
Turvakoti on käyttäjälle mak-
sutonta valtion maksamaa pal-
velua.      

Avoin ryhmä väkivaltaa ko-
keneille naisille kokoontuu jo-
ka tiistai kello 18–19.30 turva-
kodilla Tuirassa (Kangastie 9). 
Lisätietoa saa Oulun ensi- ja 
turvakodin Facebook-sivuilla. 
Huhtikuussa kokoontuu neljä 
kertaa koulutuksellinen ryh-
mä väkivaltaa kokeneille nai-

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi


