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Pääkirjoitus

Ihminen 
on kaupan

Huoli-ilmoituksen vanhuksesta 
voi tehdä kuka tahansa, 

ammattilaisille se on velvollisuus  

Moni iäkäs ihminen pel-
kää kodin seinien ul-
kopuolelta tulevaa vä-
kivaltaa. Pelkoon liit-

tyy usein ihminen, johon pitäisi 
voida luottaa, mutta joka onkin 
se kauhein. 

Oulussa julkaistiin viime vuo-
den lopussa vanhustyön turva-
opas, joka painottaa väkivaltau-
han tunnistamisen tärkeyttä: 
Asuuko tai vieraileeko vanhuk-
sen luona uhkaavasti ja arvaa-
mattomasti käyttäytyvä henkilö? 
Onko vanhuksessa mustelmia tai 
murtumia?

– Mikäli huoli vanhuksen tur-
vallisuudesta syntyy, asiaan on 
puututtava, toteaa Riitta Vesala 
Oulun seudun Mäntykodista. Ve-
sala työskentelee vanhusten kal-
toinkohtelun ja lähisuhdeväki-

vallan vastaiseen työhön keskit-
tyvässä Juuri-hankkeessa, joka 
julkaisi turvaoppaan.

Yksi keino puuttua on tehdä 
vanhuksesta huoli-ilmoitus. Ve-
sala ja hänen työtoverinsa Maria 
Lappalainen Oulun ensi- ja tur-
vakodista kertovat, että vanhus-
ten kanssa työskenteleville am-
mattilaisille huolesta ilmoittami-
nen on vanhuspalvelulain mää-
räämä velvollisuus, mutta myös 
kuka tahansa yksityishenkilö voi 
tehdä ilmoituksen esimerkiksi 
internetin kautta. Sen voi tehdä 
myös nimettömänä.

Tärkeintä on
havahtua asiaan
Vesala ja Lappalainen arvioivat, 
että huolesta ilmoittaminen on 
liian huonosti tunnettu keino ha-

Korkeintaan parikymppinen nuori mies 

imartelee, kehuu ja kieppuu ympärilläni 

suu hymyssä ja askel keveänä. Bubaksi it-

sensä esittelevä gambialainen poika pitää ihan 

normaalina ajatusta, että hän olisi palveluksessa-

ni: kuljettaisi turistikohteisiin, istuisi kanssani ra-

vintoloissa ja jakaisi hotellihuoneeni.  

Hän tarjoaisi minulle aikansa ja kehonsa ja mi-

nä hänelle hetken ajan makeaa elämää ja ylimää-

räistä rahaa. Buba kertoo haaveilevansa siitä, et-

tä pääsisi naimisiin suomalaisen naisen kanssa. 

Siitä avautuisi mahdollisuus uudenlaiseen elä-

mään.

Elintasoerot aiheutta-

vat modernia orjuutta. Bu-

balle suomalainen hyvin-

vointivaltio, jossa opiskel-

laan ja sairastetaan yhteis-

kunnan kustannuksella, on 

hämmästyttävä ihmemaa. 

Kuka tahansa suomalainen 

on Gambian perspektiivis-

tä katsottuna eliittiä, jolta 

ei puutu mitään.

Helmikuun alussa käynnistyvä Yhteisvastuuke-

räys kerää varoja ihmiskaupan torjuntaan. Harva 

suomalainen huomaa arjessaan, että ihmiskaup-

paa on myös meillä. Sen tunnistaminen on vaike-

aa ja ehkä myös sen hyväksyminen, että Suomes-

sa voi jollekin käydä niin huonosti.

Ihmisiä on kaupan aina siellä, missä elintaso-

erot ovat suuret: kun osalla vaihtoehdot ovat vä-

hissä ja toisilla on niitä liikaa.

Katsoin viikon aikana useita kertoja silmiin ih-

misiä, joilla ei ollut ymmärrystä yhdenvertaisuu-

desta tai tasa-arvosta. Heiltä puuttui kokonaan 

kokemus siitä, millaista on olla ihminen, jolla on 

oikeus koulunkäyntiin tai terveydenhoitoon.

Maailman mittakaavassa varal-

lisuus kasaantuu ja köyhät 

pysyvät köyhinä. Myös Eu-

roopassa osa keskiluo-

kasta on vajonnut köy-

hyyteen, kun taas en-

nestään rikkailla me-

nee aina vaan pa-

remmin. Ihmisten 

kauppaamiselle ei 

loppua näy.

Hän tarjoaisi 
minulle aikansa 
ja kehonsa ja 
minä hänelle 
hetken ajan 
makeaa elämää 
ja ylimääräistä 
rahaa.

Vastarannan Kiiski 

Apua 
kaltoinkohteluun 

on olemassa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

kea apua vanhuksen kaltoinkoh-
teluun. 

– Kun ilmoitusvelvollisuus 
tuli vuonna 2013 vanhuspalvelu-
lakiin, julkisuudessa keskustel-
tiin enemmän hoitajamitoituk-
sesta vanhustenhoidossa, naiset 
sanovat.

He toivovat ilmoitukselle jul-
kisuutta.

– Me kaikki kohtaamme van-
huksia. Uskallus puuttua ja pu-
hua vie asiaa eteenpäin. Autta-
mistyö kehittyy.

Keinoja on siis olemassa, mut-
ta meidän kaikkien pitää havah-
tua kysymään, ovatko tapaa-
mamme vanhuksen asiat hyvin. 

Vanhuksen kaltoinkohtelu voi 
olla fyysistä väkivaltaa, tarttu-
mista tai tönimistä – ehkä jopa lu-
jaa lyömistä. Se voi olla seksuaa-
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Haastan miettimään kiitoksenaiheita
Kolumni

Kesällä 2015 luin kolme kir-
jaa. Yksi niistä käsitteli lap-
sen kuolemaa. Kirja oli va-

loisa kertomus tosielämästä. 
Pohdiskelin tuolloin paljon 

ihmistä, pohdiskelen sitä edel-
leen ja olen vaikuttunut valoisis-
ta ihmisistä.

Tunnemme kaikki sanonnan, 
että joillakin on ”kuppi on aina 
puoleksi tyhjä”, kun toisilla se on 
aina ”puoleksi täynnä”. 

Vastikään julkaistiin tutki-
mus, jossa kerrottiin geenistä, 
joka säätelee käyttäytymistäm-
me ja suhtautumistamme elä-
mämme pahoissa paikoissa.

Olen tehnyt pian 20 vuotta töi-
tä eri syistä syrjäytymisvaarassa 
olevien ihmisten parissa. Olen tu-
tustunut elämänkohtaloihin, joi-
ta villeinkään mielikuvitus ei ky-
kenisi kehittelemään. 

Olen huomannut oravanpyö-
rän niin hyvässä kuin pahassa. En 
tiedä, onko vastalöydetyllä gee-
nillä ollut osuutta asiaan, mutta 
jotkut ihmiset ja perheet näyttä-
vät selviävän tragedioistaan ehy-
empinä kuin toiset.

Olen pannut merkille, että ne, 
joilla kuppi on edelleen puolek-
si täynnä, vaikka jokin sattuma 
on sen sisällöstä äkkiarvaamatta 

siemaisut puolet pois, näyttävät 
ajattelevan elämää lahjana. 

Toiseksi, heitä näyttää kan-
nattelevan toivo. Kolmanneksi, 

he eivät luovuta helpolla.
Yksi avainasia on kiitollisuus. 
Me emme voi vaikuttaa kaik-

kiin elämämme tapahtumiin, 
mutta voimme valita, käännäm-
mekö rohkeasti kasvot elämälle 
vai elämästä poispäin. 

Haastan sinut – lukemani kir-
jan innoittamana – miettimään 
vuoden 2017 aamuina kymme-
nen asiaa, joista olet kiitollinen.

”Minulla on omat suunnitel-
mani teitä varten, sanoo Herra. 
Minun ajatukseni ovat rauhan, 
eivätkä tuhon ajatuksia: Minä 
annan teille tulevaisuuden ja toi-
von.” ( Jer.29:11 ).

MINNA-MAARIA SIPILÄ
Hallituksen puheenjohtaja

Sipilä-Säätiö

Me emme voi 
vaikuttaa kaikkiin 
elämämme 
tapahtumiin, mutta 
voimme valita, 
käännämmekö 
rohkeasti kasvot 
elämälle vai 
elämästä poispäin. 

Joka neljäs yli 
60-vuotias nainen 
kohtaa väkivaltaa 
perheessä.

lista tai taloudellista hyväksikäyt-
töä ja tai hoidon laiminlyöntiä.

Kaikenlainen nöyryyttämi-
nen, pelottelu, mitätöinti ja ki-
ristäminen ovat myös väkivallan 
muotoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen selvityksen mukaan joka 
neljäs yli 60-vuotias nainen koh-
taa väkivaltaa perheessä. Naiset 

Juuri-hankkeeen julkaisema vanhustyön turvaopas on tarkoitettu ennen muuta kaikille vanhustyötä tekeville, jotka kohtaavat työssään 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia ikäihmisiä, kertovat Oulun Seudun Mäntykoti ry:n hankevastaava Riitta Vesala ja ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n hankevastaava Maria Lappalainen.

joutuvat väkivallan uhreiksi mie-
hiä useammin.

Kaltoinkohtelu voi
olla myös tahatonta
Kaltoinkohtelua tapahtuu myös 
omaishoidossa. 

Muistisairaan käytökseen voi 
kuulua aggressiivisuutta, mutta 
myös omaishoitaja voi tahatto-
masti ja tahallisesti kohdella hoi-
dettavaansa huonosti, esimerkik-
si liian rajuilla otteilla.

Omaishoidon ohjaaja Hei-
ni Kemola kertoo törmäävän-
sä työssään Oulun seudun omai-
set ja läheiset -järjestössä hyvin 

harvoin fyysiseen väkivaltaan 
omaishoitosuhteissa. 

Sen sijaan esille on tullut muu-
tamia tapauksia, joissa hoidossa 
on menty liiaksi ”helpoimman 
mukaan”, kuten Kemola kuvailee. 

Omaishoitosuhteessa laimin-
lyönnin taustalla on usein hoita-
jan uupumus. Siksi Kemolan vies-
ti omaishoitajille kuuluu: Älkää 
vetäkö itseänne piippuun. Otta-
kaa lisäavuksi kotihoidon tukea.

– Tätä päätöstä voi vaikeuttaa, 
jos hoidettava sanoo, ettei halua 
kotiin vieraita ihmisiä. Tästä-
kin huolimatta kehotan lisäavun 
vastaanottamiseen. Se on lopulta 

molempien etu, niin uskon. 

Omaishoidossa pitäisi
puhua myös riskeistä
Omaishoidossa jaksamiseen vai-
kuttaa myös se, millainen suhde 
hoidettavalla ja hoitajalla on taus-
talla. 

Jos hoidettavana on puoliso, 
joka terveenä ollessaan oli väki-
valtainen, väkivaltaa kokeneel-
la ei välttämättä ole kaikin ajoin 
motivaatiota antaa hyvää hoitoa 
pahoinpitelijälleen.

– Lähisuhdeväkivalta trauma-
tisoi ja asiat voivat käsittelemättö-
minä nousta hoitosuhteessa taa-

kaksi ja pahimmillaan johtaa vä-
kivaltaan, huonoon hoitoon tai 
hoidon laiminlyömiseen, Maria 
Lappalainen sanoo ja korostaa 
kaikista riskeistä puhumisen tär-
keyttä omaishoidossa.

Riski kaltoinkohteluun kasvaa 
myös, jos hoidettavan sairaus sy-
venee, mutta hoitajan keinot aut-
taa eivät lisäänny samaa tahtia.

– Hoitajan on vaikea paran-
taa omaishoidettavaa, mutta hoi-
tamista voidaan helpottaa ja pa-
rantaa ottamalla tarjolla oleva tu-
ki avuksi raskaaseen työhön. 

RIITTA HIRVONEN 
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Muut mediat

LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI 
Kari Sinkkonen on sitä mieltä, että 
pikkulasten vanhempien ei pitäisi 
ylipäänsä erota eikä ainakaan järjestää 
lapsen asumista niin, että tämä asuu 
vuoroviikoin äidin ja isän luona.
 – Vuoroviikkoasuminen edellyttää 
vanhemmilta erittäin suurta kypsyyttä 
ja riitaisissa eroissa tai alle 4-vuotiaille 
sitä ei pitäisi järjestää lainkaan. Sen 
sijaan suosittelen tiheitä tapaamisia 
toisen vanhemman kanssa, jolloin 
toinen voi lähteä vaikka harrastuksiin.

Lääkärilehti 20.1.

Oulun käräjäoikeus tuo-
mitsi Perussuomalais-
ten Nuorten entisen pu-
heenjohtajan, oululais-

poliitikko Sebastian Tynkkysen 
50 päiväsakkoon kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan ja uskon-
rauhan rikkomisesta.

Tuiran kirkkoherra Niilo Peso-
nen, Tynkkynen on Tuiran seu-
rakuntaneuvoston jäsen. Vai-
kuttaako sakkotuomio hänen 
työskentelyynsä seurakunta-
neuvostossa?  

– Kirkon lainsäädännön mu-
kaan luottamushenkilö voidaan 
erottaa luottamustoimesta vain, 
jos hän on saanut vähintään 
kuuden kuukauden vankeustuo-
mion. Tässä tapauksessa kysees-

sä on sakkotuomio, joten esimer-
kiksi erottamista ei voida edes 
harkita. 

Sitä en osaa sanoa, miten sak-
kotuomio vaikuttaa yhteistyö-
hön muiden luottamushenkilöi-
den kanssa. 

Aikooko Tuiran seurakuntaneu-
vosto käsitellä Tynkkysen jäse-
nyyttä? 

– Edellä mainitusta syystä joh-
tuen asiaa ei käsitellä. Samalla to-
tean, että en pidä sopivana Tynk-
kysen Facbook-kirjoituksia. 

Kristittyinä pidämme kiinni 
omasta pelastavasta uskostamme 
ja lähetystehtävästämme. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että em-
me suhtautuisi kunnioitten toi-
sen uskonnon edustajaan ja et-

Sakkotuomio ei vie luott amustehtävää

Äärihengellis yys 
aiheutti paha n olon  
Iso kirkko oli Teija Liukolle turvallin en vaihtoehto karismaattisuuden jälkeen

Kun menneisyyteen kuu-
luu mukana olo äärika-
rismaattisessa liikkeessä 
ja kivulias irrottautumi-

nen siitä, uskonto voisi olla vii-
meinen asia, johon haluaa enää 
sekaantua. 

Teija Liukko ei kääntänyt kir-
kolle selkää, vaikka osallistumi-
nen karismaattiseen kristillisyy-
teen rikkoi hänen mielenterveyt-
tään eikä etäisyyden ottaminen 
nuoruuden kokemuksiin ole ol-
lut yksinkertaista. 

– Samalla kun tein työtä sel-
viytyäkseni hurjista kokemuk-
sista, halusin miettiä, millainen 
kristitty haluan olla. Voiko Juma-
laan uskoa maltillisesti? Voisiko 
uskossa säilyttää järjen mukana? 

Paha piti
ajaa pois
Teologian opiskelija Teija Liukko 
muistelee nuoruutensa rajuimpia 
kokemuksia äärikarismaattises-
sa, yhteiskristillisessä liikkeessä. 
Ryhmä nuoria – hän muiden mu-
kana – repi Kalevalaa kappaleik-
si. Suomalaisten kansalliseeppos 
sisälsi pakanallisuutta, ja pahoja 
henkiä oli ajettava tiehensä tallaa-
malla teos silpuksi. 

– Miten kenenkään pää voi py-
syä ehjänä tuollaisessa menossa! 
Nuorille puhuttiin paholaisen te-
oista ja pelkoa lietsottiin. Niissä 
kokouksissa ei ollut mitään tolk-
kua. Vahva johtaja oli olennainen 
osa toimintaa, Teija kertoo.

Hän muistelee, että vahvat 
tunteet synnyttivät myös hie-

non tunteen ”syvälle pääsemises-
tä”. Se, mitä yhdessä koettiin, oli 
enemmän kuin mihin muut pys-
tyivät.

– Se, mitä teimme, tuntui 
eräänlaiselta salaseuralta. Teini-
iässä sellaiseen hurahtaa nopeas-
ti. Aivopesu on lopulta helppoa.

Muitakin 
lähti mukaan
Teija Liukko muistaa, että hänellä 
oli paha olla, mutta sama toimin-
ta veti puoleensa omia läheisiä ja 
muita nuoria.

Teija sanoo ymmärtävänsä, et-
tä osa ihmisistä tarvitsee voimak-
kaita uskonnollisia kokemuksia ja 
selkeitä selityksiä asioille. Ja ehkä 
sitäkin, että Raamattua luetaan 
sanasta sanaan totena ja kirjasta 
poimitaan mieluisia jakeita.

– Ehkä kaikki eivät pärjää sen 
kanssa, että monenlainen on ok. 

Lopulta Teija jätti karismaatti-
sen liikkeen ja pikkuhiljaa myös 
viidesläisyyden, herätysliikkeen, 
joka oli tuttu hänelle kodin pe-
rintönä. 

Suhde läheisiin ei katkennut. 
Heille riitti, ettei irtiotto tarkoit-
tanut kirkon hylkäämistä koko-
naan. Keskusteluja asiasta kuiten-
kin käytiin.

– Koskaan en ole sen jälkeen 
miettinyt, entä jos sittenkin sii-
nä nuoruuteni joukossa oltiin oi-
keassa. Vaikka minun olisi pitä-
nyt pelätä helvettiin joutumis-
ta, kun hylkäsin entisen, en oli-
si kääntynyt takaisin. Niin paha 
minun oli olla.

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

En pidä 
sopivana 
Tynkkysen 
Facbook-
kirjoituksia.

Niilo Pesonen
Tuiran kirkkoherra

Kirkkonummella asuva Teija Liukko työskenteli viime vuoden loppupuolella Oulun seurakuntayhtymän viestinnässä. Kolmen 
kuukauden työjakson aikana hän ei ennättänyt tutustua pohjoisen suureen herätysliikkeeseen, vanhoillislestadiolaisuuteen. 
– Olisi ollut mielenkiintoista kuulla liikkeen ihmisiltä kokemuksia mukana olosta. Minua kiinnostaa, millaista hengellisyyttä on 
eri puolilla Suomea. 

tä emme olisi valmiita puolusta-
maan hänen oikeuttaan harjoit-
taa omaa uskontoaan. 

Kristillisestä näkökulmas-
ta keskeisenä auttamisen kritee-
rinä ei ole kyseisen henkilön va-
kaumus, vaan se, kenellä on suu-
rin hätä.
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Ihmisiä

Tasa-arvo kosketti brasilialaista

Elsi Salo
vaara

Milena Vicintin aikoo jatkaa opiskelujaan jossain eurooppalaisessa 
yliopistossa. Tavoitteena on työ kolmannella sektorilla. 

Brasilialaisella Milena Vicintinillä on kyyneleet silmissä. 
Kahdeksan viikkoa Oulussa ovat olleet täynnä ikimuis-
toisia kokemuksia.  

Lunta hän oli aiemmin nähnyt vain televisiossa ja lehdissä, 
mutta parin kuukauden aikana Milena on ehtinyt testata liki 
kaikkia talvilajeja, olla porojen kyydissä ja kokea suomalaisen 
joulun tortun paistoineen ja kuusenhakuretkineen.

Avantouinnin ihanuudesta Milena jaksaisi puhua vaikka 
kuinka kauan. Joulupukinkin hän ehti tavata. 

– Hänellä oli todella isot kädet!
Tämän lehtijutun ilmestyessä Milena on jo palannut sinne 

mistä lähtikin – eli Italiaan.
– Äitini sukujuuret ovat Italiassa ja muutin sinne vuosi sit-

ten hakeakseni kansalaisuutta, hän selvittää. 
Kotimaassaan 26-vuotias Milena työskenteli yliopistosta 

valmistuttuaan toimittajana ja PR-tehtävissä. Mantereelta toi-
selle muutettuaan hän halusi tehdä jotain erilaista ja saada op-
pia kulttuureista ja elämästä. 

Viimeiset puoli vuotta ovat kuluneet AIESEC-järjestön 
kautta vapaaehtoisena Italiassa, Venäjällä ja nyt Suomessa. 
Oulussa hän on työskennellyt Intiön hoivakodissa. 

– Nämä vanhukset ovat aivan ihania. Harmi, etten osaa 
suomea, sillä heillä olisi varmasti paljon mielenkiintoisia ta-
rinoita kerrottavanaan.

Vaikka brasilialaisneito ei puhu suomea, hän lukee sitä su-
juvasti ääneen. Taidollaan hän on ilahduttanut talon asuk-
kaita. 

Tasa-arvoinen suomalainen yhteiskunta on tehnyt vaiku-
tuksen nuoreen naiseen.  

– Tasa-arvo näkyy myös kielessä. Hän-sana ei erottele ih-
misiä miehiin ja naisiin. Se on kyllä hienoa.

ELSI SALOVAARA

Millainen puhe on loukkaavaa?Gallup
Tyrnäväläiset nuoret pohtivat sanomisen rajoja. TEKSTI JA KUVA: ELSI SALOVAARA

Loukkaavaa on se, että yrite-
tään tahallisesti loukata. Jos sa-
noo julkisesti jotain, pitäisi pyr-
kiä sanomaan se nätisti. Jokai-
nen sanoo joskus jotain pahaa, 
pitää osata pyytää anteeksi tai ai-
nakin edes yrittää. (Anna)

Haukkuminen on loukkaavaa 
samoin moittiminen asioista jot-
ka tekee toisen surulliseksi. Pyy-
sin anteeksi tänäänkin, kun mei-
dän luokassa oli draamaa. (Har-
ry)

Loukkaavaa on se, jos vaikka te-
kee pilkkaa jostain asiasta joka 
on sattunut toiselle. Henkilö-
kohtaisista asioista ei pitäisi pil-
kata. Parhaalta kaverilta ainakin 
pyydän anteeksi, koska en halua 
menettää häntä. (Kristiina)

Sakkotuomio ei vie luott amustehtävää

Äärihengellis yys 
aiheutti paha n olon  
Iso kirkko oli Teija Liukolle turvallin en vaihtoehto karismaattisuuden jälkeen

Niissä kokouksissa ei ollut 
mitään tolkkua. Vahva 
johtaja oli olennainen 
osa toimintaa.

Teija Liukko

Iso kirkko
toimi turvasatamana
Lukion jälkeen Teija Liukko ei 
tiennyt tarkasti, mitä haluai-
si tehdä seuraavaksi. Hän halu-
si pohtia teologisia kysymyksiä ja 
selvittää ajatuksiaan lisää.

Edessä oli lopulta muutto Itä-
Suomesta Helsinkiin teologiaa 
opiskelemaan. 

– Ikävä fiilis ei kohdistunut ko-
ko kirkkoon, vaan pelkästään ka-
rismaattiseen herätyskristillisyy-
teen. En ajatellut, että kaikki hen-
gellisyys olisi pahaa. Päinvastoin 
mietin, että jos minun kotini ei 

ole tällainen kristillisyys, muual-
la on mahdollisesti jotain muuta.

– Iso kirkko tuntui minusta lo-
pulta turvasatamalta. Siellä saat-
toi uskoa rauhassa ja maltillisesti.

Vaikeita asioita Teija saattoi 
käsitellä puolisonsa kanssa. 

Jälkeenpäin voi ymmärtää, et-
tei ole asiaa, jonka vuoksi kannat-
taisi antaa hajottaa itsensä. 

– Jumala, joka sellaista vaati-
si, ei ole uskomisen arvoinen, hän 
sanoo.

Mitä jos lähelläni
toimii vahva herätysliike?
Opiskeltuaan kolme vuotta teo-
logiaa Teija ajatteli yhä, ettei voi-
si toimia seurakunnassa pappina, 
puhetyöläisenä. Mutta kun hän-
tä pyydettiin kesäteologiksi, au-
keni mahdollisuus haastaa itsen-
sä: olisiko minusta sittenkin kir-
kon töihin?

Uskontojen uhrien tuki -järjestöön (UUT) 
ovat yhteydessä myös karismaattisiin liik-
keisiin kuuluvat tai aiemmin kuuluneet 
henkilöt, vaikka julkisuudessa on ollut esil-

lä enemmän ongelmat, jotka liittyvät irtautumiseen 
esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuudesta tai Jeho-
van todistajista.

Toiminnanjohtaja Joni Valkila kertoo, että Hel-
singissä on oma UUT:n vertaisryhmä pelkästään 
entisille karismaatikoille, esimerkiksi helluntaiseu-
rakunnasta irtautuneille uskonnon uhreille.

– Äärikarismaattisuus voisi ja sen pitäisi olla ny-

kyistä enemmän huomionaiheena, Valkila sanoo. 
Vaikka nykyaika korostaa niin uskonnon- kuin 

yksilönvapauksia, ei UUT:n tarpeellisuus ole vähen-
tynyt. Valkila iloitsee siitä, että järjestö on saanut 
rahoitusta ja erityisesti vertaistukiryhmiä on voitu 
perustaa viime vuosina lisää. Yhdistys toimii muun 
muassa Oulussa.

Järjestö on aktiivinen myös sosiaalisessa medi-
assa.

Valkila muistuttaa, ettei järjestöön tule yhtey-
denottoja pelkästään herätysliikkeistä tai vapais-
ta suunnista vaan myös luterilaisen kirkon piiristä.

”Karismaattisuudesta pitäisi puhua enemmän”

Teija nautti kesäpestistään. 
Hän on ensikokemuksen jälkeen 
ollut teologina seurakunnissa 
muinakin kesinä.

– Pappeus on yksi vaihtoeh-
to ammatikseni, mutta en halua 
päättää vielä. Muitakin vaihtoeh-
toja on. Olen miettinyt, että en-
tä jos vahva herätysliike vaikut-
taa siinäkin seurakunnassa, jossa 
työskentelen. 

– Haluan myös miettiä omaa 
uskoani: pitääkö papin olla am-
matissaan tietynlainen? 

– Kirkon uudistaminen kiin-
nostaa minua. Olen iloinen, että 
nykykirkko ottaa kantaa yhteis-
kunnallisiin, yhteisiin asioihin, 
kuten paperittomiin siirtolaisiin. 
Jos olisin töissä seurakunnassa, 
haluaisin pitää esillä myös tasa-
arvoon liittyviä kysymyksiä.

RIITTA HIRVONEN

Sebastian Tynkkynen, kirkon 
johto, erityisesti piispat, ovat 
selkeästi korostaneet vastuun-
ottoa pakolaisista sekä sitä, et-
tä suomalaiset eivät voi tehdä 
eroa kristityn ja muslimin vä-
lillä auttamistoimissa. Missä 
määrin jaat tämän näkemyk-
sen?

– Jumalalle me kaikki olemme 
yhtä rakkaita, mutta väärinteki-
jöitä ei voi eikä saa hyysätä. Ei-
vät kaikki Eurooppaan tulleet ole 
avuntarvitsijoita. Joukosta löytyy 
elintasosurffareita, jotka kulutta-
vat auttamisresurssit. 

Monesti ihmettelen, mihin 
meiltä unohtuu kertomus Jee-
suksesta ajamassa temppelistä 
ulos ihmisiä, joilla oli rahankiil-
to silmissä. 

Tämän päivän sivistynyt kult-
tuuri ei oikeuta väkivallan käyt-
tämiseen oikeudenmukaisuu-
den toteuttamisessa, mutta mei-
dän pitää olla päättäväisiä, ettei-
vät hyväksikäyttäjät saa Suomes-
ta paikkaa vaan he, jotka tarvitse-
vat suojelua.

Miksi haluat vaikuttaa kirkon 
luottamustehtävässä?

– Kirkossa on hyvin erilaisia 
jäseniä. Koen, että tärkein roo-
lini luottamushenkilönä on olla 
vaikuttamassa siihen, että seura-
kuntani toteuttaa toimintaa alu-
eellamme oikein ja talous pysyy 
kunnossa. 

RIITTA HIRVONEN

Anna Alaraappana (17), Harry Mäkisalo (16) ja Kristiina Karvo (16) vastasivat kysymyksiin seurakunnan nuortenkahvilassa.
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Sijaisvanhemmuus on kutsumus
Kiintymyssuhde sijaislapseen rakentuu ajan kanssa, tietää kolmen lapsen sijaisäiti Tarja Kuusisto

Voiko oppia rakastamaan 
lasta, joka ei ole biologi-
sesti oma, etenkin silloin 
kun kyseessä on sijais-

vanhemmuus? 
– Kyllä oppii. En sanoisi, että 

tunneside poikkeaa rakkaudesta 
biologista lasta kohtaan, Kuusa-
mon seurakunnassa nuorisotyön-
ohjaajana toimiva Tarja Kuusis-
to vastaa.

Kuusiston perhe on toiminut 
sijaisperheenä kolmelle lapsel-
le. Biologisia lapsia heillä on 
seitsemän. Lapset ovat jo ai-
kuisia.

– Kiintymyssuhteen kehitty-
miseen vaikuttaa tietysti se, min-
kä ikäisenä sijaislapsi perheeseen 
tulee ja kuinka hän ottaa sijais-
vanhempansa vastaan, Kuusisto 
sanoo. 

– Biologisten lasten kanssa ol-
laan yhdessä vauvaikäisestä saak-
ka. Se on pohja, jolle kiintymys-
suhde rakentuu. Näin on myös 
lastenlasten kanssa. 

Kuusistoille sijaislapset tulivat 
heidän ollessa 8- ja 10-vuotiaita. 
Lapset kasvoivat perheessä aikui-
sikään saakka. 

Sijaisvanhemman pelot 
voivat jarruttaa kiintymistä
Sijaisvanhemmuuteen liittyy 
useita epävarmuustekijöitä, jotka 
voivat vaikuttaa tunnesiteen ke-
hittymiseen. 

– Sijaisvanhempi saattaa kysyä 
itseltään: kiinnynkö lapseen lii-
kaa? Entä jos hänet palautetaan-
kin takaisin biologisille vanhem-
milleen? 

Adoptiolapsikin voi pitää yh-
teyttä syntymävanhempiinsa, 
mutta sijaislapsen kohdalla tämä 
on edellytys, syntymäkodin olo-
suhteet huomioiden. 

– Yhteydenpito on haasteellis-
ta. Biologiset vanhemmat voivat 
kokea, että heiltä on riistetty lap-
si. Tilanteeseen on kuitenkin pää-
dytty, koska viranomaisten mu-
kaan edellytykset lapsen kasva-
miselle syntymäkodissa ovat va-
kavasti puutteelliset.

Arvostelun ja mustasukkai-
suuden kohteeksi joutuminen ei 
ole sijaisvanhemmille vierasta. 
Joskus lapsille annetaan katteet-
tomia lupauksia, joita sijaisvan-
hempi joutuu oikomaan. 

– Toivoisinkin, että vanhem-
mat, jotka joutuvat luopumaan 

lapsistaan vastentahtoisesti, sai-
sivat tunteidensa käsittelemiseen 
riittävästi tukea. 

Tarja Kuusisto pitää hyvänä ny-
kyistä käytäntöä, jossa sijaislapsille 
etsitään ensisijaisesti sijoituspaik-
kaa lapsen lähisuvun piiristä.

Sijaisvanhemmuus on
kutsumustyötä
Tarja Kuusisto näkee, että sijais-
vanhemmuus edellyttää kutsu-
musta. 

– Ennakkovalmennukset eivät 
riitä, jollei sijaisvanhemmuuteen 

ole palo. On kysyttävä itseltä: jak-
sanko? Lasten kanssa painiskel-
laan lukuisten haasteiden kanssa. 
He ovat monesti hyvin rikki. Ko-
ko sijaisperheen tulee olla täysillä 
mukana, Kuusisto painottaa. 

Sijaislapset tulevat hyvin eri-

R i s t o  Kuu s i s t o

Tarja Kuusisto pitää yhteyttä aikuisiksi kasvaneisiin sijaislapsiin. Kuusamossa ovet ovat aina heillekin avoinna.

TILAUSKORTTI

Saa uskoa.
Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti. 

Se on kuin hyvä ystävä, joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä.

Tilaa ilmainen näytelehti.

U S KO S TA,  TOI VO S TA JA R A K K AU DE S TA

Tutustu 
näköis lehteen 

netissä
askellehti.fi 

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tarjous koskee vain tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. 
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

TILAAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Saa tilata.

Tilaa ilmainen näyte.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa internetistä 
askellehti.fi 
D Tilaa ilmainen näyte

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

�

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
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Siikalatva siirtyi someaikaan

Siikalatvan seurakunnassa 
on tehty reilun kuukauden 
aikana melkoisia viestin-
täharppauksia. Seurakun-

nan työntekijät voi tavoittaa soit-
tamisen ja sähköpostien lähettä-
misen lisäksi nyt myös sosiaalisen 
median kanavien kautta.

Harppaus alkoi joulunalusvii-
kolla, kun seurakunta perusti Fa-
cebook-sivut. 

– Ihmiset ovat lähettäneet si-
tä kautta kysymyksiä ja niihin on 
vastailtu, kertoo seurakunnan vs. 
kirkkoherra Juha Luokkala.

Jouluyön messusta alkaen 
myös yksi sunnuntain jumalan-
palveluksista on lähetetty suora-
na videolähetyksenä. Lähetystä 
pääsee katsomaan kotoa tai tien 
päältä seurakunnan verkkosivuil-
la olevan linkin kautta mistä päin 
maailmaa tahansa. 

Joka sunnuntai ei kaikissa seu-
rakunnan kirkoissa järjestetä ju-
malanpalvelusta, joten kirkonme-
nojen videoiminen on tärkeää jo 
omien seurakuntalaistenkin ta-
voittamiseksi. 

– Olemme erityislaatuinen 
seurakunta koko maassa. En tie-
dä toista seurakuntaa, jossa oli-
si viisi tasavahvaa kirkkoa, luon-
nehtii Luokkala.

Videolähetysten mahdollista-
miseksi seurakunta liittyi myös 
Twitteriin ja Periscopeen.

Juha Luokkala on ollut muu-

toksen aktiivinen toimeenpanija. 
Koko työntekijäkuntaa on kan-
nustettu päivittämään Facebook-
sivua aktiivisesti. 

– Vähän on vuorolistaakin teh-
ty, jotta saadaan hommaa eteen-

Rehellinen, 
yksinkertainen 
rakkaus 
riittää, aivan 
tavallisine arjen 
toimintoineen.

Tarja Kuusisto

Sijaisvanhemmuus on kutsumus
Kiintymyssuhde sijaislapseen rakentuu ajan kanssa, tietää kolmen lapsen sijaisäiti Tarja Kuusisto

laisista taustoista, ja biologiset 
lapset joutuvat jakamaan kodin 
sijaislasten kanssa. Ilmaan nou-
see kateuden ja mustasukkaisuu-
den tunteita.  

– Tämä on luonnollista. Tun-
teiden käsittelyyn on vain varat-
tava aikaa. Olimme onnekkaita, 
sillä pääsimme arkeen nopeasti 
kiinni, ja sijaislapset alkoivat tun-
tua omilta varsin pian. Tuntui, et-
tä tämä on nyt meidän porukka.

Rakkautta, 
ruokaa ja rajoja
Kun sijaislapsen sielu ja sydän 
ovat rikki, mitä voi tehdä, että 
hän kykenee ottamaan rakkaut-

ta vastaan ja luomaan kiintymys-
suhteita aikanaan? 

Rehellinen, yksinkertainen 
rakkaus riittää, aivan tavallisi-
ne arjen toimintoineen, Kuusis-
to tietää.

– Lapselle tulee tarjota turval-
linen kasvuympäristö. Esimer-
kiksi säännöllinen ruokailu on 
tärkeä turvallisuuden tunnetta 
lisäävä tekijä. Sijaislapsen kanssa 
ollaan ja jutellaan avoimesti, teh-
dään yhdessä asioita. 

– Sijaislapsemme tulivat erilai-
sista taustoista. Toinen kymmen-
vuotiaamme oli syntymäkotinsa 
jälkeen ollut kaksi vuotta perhe-
kodissa, sitten kaksi vuotta toises-
sa sijaiskodissa. Hänellä oli paljon 
kysymyksiä ja hämmennystä. On 
sydäntä raastavaa, kun lapsi ko-
kee toistuvasti tulleensa hylätyksi. 

Oma unilaulu, joka laulettiin 
lapselle iltaisin, lisäsi turvalli-
suutta. 

Perheessä kaikilla oli samat 
säännöt, ja jokainen osallistui ko-
titöihin ikänsä ja kykyjensä mu-
kaan.

– Jaoimme lauantaisin aamu-
palan jälkeen työt yhteistilojen 
siivoamisen osalta ja lisäksi jokai-

nen siivosi huoneensa. Hom-
ma sujui isolla sakilla nope-
asti.

Nuorisotyönohjaajana 
Kuusisto tekee kesäisin lei-
rityötä. Silmäkulma kostuu 
vieläkin hänen muistellessa, 
kuinka lapset saattoivat yllät-
tää leiriltä kotiin palaavan äi-
din tuoreilla leipomuksilla. 

Ovet avoinna yhä, 
rakkaus ei katoa
Virallisesti sijaishuoltajuus 
katkeaa, kun lapsi tulee täysi-
käiseksi. Kuusistoilla pidetään 
kuitenkin tiiviisti yhtä. 

He ovat järjestäneet myös 
sijaislapsille ylioppilas- ja val-
mistujaisjuhlia. Ne, joilla on 
omia lapsia, tulevat toisinaan 
joulun viettoon sijaisvanhem-
pien luo. 

– Nyt olemme mieheni 
kanssa heidänkin lapsilleen 
mummo ja pappa. Ovet ovat 
aina avoinna, Kuusisto sanoo.

Niin, eiväthän vanhem-
muus – ja isovanhemmuus – 
lopu koskaan. 

JAANA SKYTTÄ

päin, Luokkala naurahtaa. 
Sivuilla vinkataan ja muis-

tutetaan kerhoista, tapahtu-
mista ja jumalanpalveluksista. 
Myös paikallislehti Siikajoki-
laakson ja Rauhan Tervehdyk-
sen juttuja, kuvia ja videoita on 
linkitetty sivuille.

– Yllättävän moni ikäihmi-
nenkin on nykyään Faceboo-
kissa, ei se ole vain nuorten ai-
kuisten juttu. Toivomme si-
vuille myös keskustelua, Luok-
kala kannustaa. 

ELSI SALOVAARA

Juha Luokkalan viime sunnuntaina Pulkkilan seurakuntatalossa pitämä 
sanajumalanpalvelus oli seurattavissa myös videolähetyksenä.

Eronnut vanhemmalla iällä?

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä 
on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös 
majoituksen ja ruoan.
Vuoden 2017 Erosta eheäksi® -kurssit:
13.–17.3. Hotelli Lasaretti, Oulu
9.–13.5. Lehmiranta, Salo
4.–8.9. Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Tiedustelut:  erostaeheaksi@elakeliitto.fi 
 puh. 040 7257 561 tai 
 www.elakeliitto.fi

AVOIMET OVET -TAPAHTUMA
Tervetuloa tutustumaan tiloi-
himme ja palveluihimme
pe 27.1. klo 12-17
LÄHILÄÄKÄRI OULUNSALO, 
Os. Kauppiaantie 1

Varaa aika lääkärille:
044 762 0001 
www.caritaslaiset.fi

Leikkaa talteen!

1  5.1. 
2  19.1. 
3  26.1. 
4  2.2. 
5  9.2. 
6  16.2.
7  23.2. 
8  2.3. 
9  16.3. 
10  23.3. 

11  30.3. 
12  6.4. 
13  13.4. 
14  27.4. 
15  4.5. 
16  11.5. 
17  24.5. 
18  8.6. 
19  22.6. 
20  6.7. 

21  20.7. 
22  3.8. 
23  17.8.
24  31.8. 
25  7.9. 
26  14.9. 
27  21.9. 
28  28.9. 
29  5.10. 
30  12.10.

31  19.10. 
32  26.10. 
33  2.11. 
34  9.11. 
35  16.11.
36  23.11. 
37  30.11. 
38  7.12. 
39  14.12. 
40  21.12.

Rauhan Tervehdys  2017

Jakelupalautetta voi antaa: 
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi tai p. 044 5626 453.
Jakelupäivystys numerossa jakeluviikon perjantaina klo 9–12. 
Muina aikoina puhelimeen voi jättää viestin.
Oulun varhaisjakelualueella jakeluhäiriöstä ilmoittaneet saa-
vat lehden lauantaiaamuna ns. paikkojakelussa.

Kenelle lehti jaetaan?
Rauhan Tervehdys jaetaan tilaajaseurakuntiensa alueella kaik-
kiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. 

Oulussa lehti jaetaan keskiviikkoisin Kalevan varhaisjake-
lun yhteydessä(pois lukien postinumeroalueet 90310, 90660, 
90860, 91240, 91260, 91300, 91310) myös niihin kotitalouksiin, 
joissa on mainoskielto. Tämä on uuden jakelijan, Oulun Jake-
lutoimiston, linjaus.

Hailuodossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Siikalat-
valla ja Tyrnävällä jakelun hoitaa Posti torstaisin. Lehti jae-
taan kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa tai il-
maisjakelukieltoa.

Vähän on 
vuorolistaakin 
tehty, jotta 
saadaan hommaa 
eteenpäin.

Juha Luokkala
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M inna Ko l i s t a ja

Pehmeää, helisevää, 
rutisteltavaa 
Vuokko Keränen haaveilee, että ainakin 200 näkövammaista 
lasta saa tänä vuonna omakseen koskettelukirjan

Kulkusista kuuluu ään-
tä, pehmeä karva tun-
tuu mukavalta silitellä 
ja poskea vasten. 

– Satiininauhoissa on kiva 
liu’utella sormia. Ja hernepussi 
– kokemuksesta tiedän, että se 
on hauska kaikille lapsille, lis-
taa Vuokko Keränen.

Oululainen Keränen on äiti 
kampanjalle, jossa on tavoittee-
na valmistaa tänä vuonna 200 
koskettelukirjaa näkövammai-
sille lapsille. 

Hän on kampanjoinut kos-
kettelukirjojen puolesta jo seit-
semän vuotta tekemällä niitä 
itse ja ohjaamalla muita. Kos-
kettelukirjat on annettu valta-
kunnalliseen Celia-keskukseen, 
jonka kautta voi lainata myös 
myös ääni- ja pistekirjoja.

Oulusta on lahjoitettu lai-
nattavaksi jo liki 90 koskettelu-
kirjaa muun muassa yliopiston 
tekstiilityön sivuaineopiskeli-
joiden ja NNKY:n vapaaehtois-
ten ansiosta.

Kampanja innostaa
muuallakin Suomessa
Koska koskettelukirjoja saa lai-
naksi vasta yli 2-vuotiaille, Ke-
ränen päätti hankkia oman en-
sikirjan kaikille alle 2-vuotiail-
le näkövammaisille.

– Näkevät lapset ovat kah-
den vuoden ikään mennessä 
saaneet katsella jo kymmeniä, 
elleivät satoja kirjoja. On hyvä 
tiedostaa, että on ryhmä lapsia, 
joille ei ole kirjoja juuri olemas-
sakaan.

Idea IKIOMA-kampanjaan 
muhi kolmisen vuotta. Lopulli-
nen sysäys syntyi keittiöremon-
tissa: kalustefirman miehet ha-
lusivat lahjoittaa 350 euron asen-
nuspalkkionsa koskettelukirjojen 
materiaalikustannuksiin.

Sana kampanjasta on levin-
nyt jo laajalle. Esimerkiksi Sasta-
malassa käsityöharrastajien ryh-
mä on luvannut koota peräti sa-
ta kirjaa ja Satakunnan vankilan 
Köyliön yksikön miesvangit teke-
vät osia kirjaan. 

Sokeain lasten tukisäätiöltä 
saadulla apurahalla IKIOMA-en-

sikirjaa ryhdytään jakamaan lap-
sille tämän vuoden aikana.

Halu auttaa
riittää talkoolaiselle
Oulun NNKY:n pöydällä kasvaa 
keltaisten frotee-neliöiden pino. 
Niistä syntyvät ensikirjojen kan-
sien hymynaamat. Iso läjä alkaa 
olla valmiina myös hopeisia, kiil-
televäpintaisia pyörylöitä. Niiden 
tehtävä on olla kuuna taivaalla.

Kirja kootaan materiaaleista, 
joissa on voimakkaat värit sekä 
kontrastia, joka erottuu tunnus-
telemalla.

Kirjaa voivat lukea täysin soke-
at lapset ja vielä hiukan näkevät.  
Kirja sopii myös näkeville moni-
vammaisille lapsille.

Isompien lasten koskettelukir-
jat ovat yleensä uniikkitöitä, joita 
on yleensä vain yksi ainoa kappa-
le lajiaan.  Alle 2-vuotiaiden en-
sikirjoja valmistetaan eri idealla, 
liukuhihnatyönä. 

Ensikirjatalkoisiin voi osal-
listua, vaikka auttamishalu olisi 
suurempi kuin käsityötaituruus.

– Mukana voi olla, vaikka vain 
palasia leikkaamalla. Mitään eri-
tyistä ei tarvitse osata, kaikille 
löytyy omiin taitoihin mitoitettu 
tehtävä, Keränen vakuuttaa.

Ensikirjahanketta voi edistää 
myös lainaamalla tai lahjoitta-
malla talkoolaisten käyttöön om-
pelukoneen tai saumurin.

IKIOMA-ensikirja on valit-
tu mukaan Suomen juhlavuoden 
Suomi100 -hankkeisiin. 

– Toivomme, että koko Suo-
mi tulee mukaan, tiivistää Oulun 
NNKY:n toiminnanohjaaja Maa-
rit Peltoniemi.

MINNA KOLISTAJA

Ensikirjoja talkoillaan 25. 
helmikuuta, 25. maaliskuuta sekä 
22. huhtikuuta kello 12–17 (NNKY, 
Isokatu 15, Oulu)

Mukana voi olla, 
vaikka vain palasia 
leikkaamalla. Kaikille 
löytyy omiin taitoihin 
mitoitettu tehtävä.

Vuokko Keränen

Konsertissa 
musiikkia eri 
vuosikymmeniltä
Oulun Zonta-kerho I järjestää 
konsertin satavuotiaalle Suo-
melle 29. tammikuuta kello 15. 

Konsertissa kuljetaan suo-
malaisen musiikin mukana it-
senäisyyden ajan eri vuosikym-
menillä. 

Konsertin tuotolla autetaan 
eri puolilla maailmaa apua tar-
vitsevia ihmisiä. Zontat lahjoit-
tavat tämän konsertin tuoton 
Yhteisvastuukeräykselle. 

Koska juhlan aiheena on sa-
tavuotias Suomi, runsas kynt-
tiläkonsertin tarjoilu on entis-
ajan juhlakahvipöytä. 

Musiikkitilaisuus järjeste-
tään Vanhassa pappilassa, Ase-
makatu 6. 

Uudistunut 
Siipi auki 
jälleen
Höyhtyän ostoskeskuksen 
vieressä Nokelantiellä maja-
paikkaa pitävä Siipi avaa uu-
siutumisen jälkeen ovensa 
torstaina 2. helmikuuta kel-
lo 14. Lähetystyötä tukevas-
sa Siivessä on tarjolla käsitöi-
tä, puutöitä, kirjoja ja kortte-
ja sekä kahvia.

Ohjelmallisissa avajaisis-
sa on kakkukahvit ja 50 asiak-
kaalle lahjoitetaan käsintehty 
kangaskassi. Tilaisuudessa on 
mukana muun muassa Karja-
sillan kirkkoherra Juhani La-
vanko.

Siiven osoite on Nokelantie 
48 B.

Anne Pönni 
NNKY:n 
johtoon
FM Anne Pönni on Suomen 
NNKY-liiton uusi pääsihtee-
ri. Pönni on toiminut eri teh-
tävissä järjestömaailmassa yli 
25 vuotta. Hän on työskennel-
lyt pitkään muun muassa Suo-
men World Visionissa.

– Sydäntäni lähellä ovat las-
ten ja naisten oikeudet, yhteis-
kunnallinen toiminta ja kehi-
tysyhteistyö, Pönni kertoo.

Nuorten naisten kristilli-
sen yhdistyksen ajankohtai-
siksi haasteiksi hän mainitsee 
muun muassa uusien naisten 
ja tyttöjen mukaan saamisen 
liikkeeseen.

Pohjois-Suomessa toimivat 
Lapin ja Oulun paikallisyhdis-
tykset. 

Vuokko Keränen  haastaa mukaan talkoilemaan koskettelukirjoja. Eija Tuomela (etualalla) ja Riitta Heikkinen tekivät kirjoja Oulun NNKY:n tiloissa.

Suomen NNKY-liiton järjestösihteeri Riitta 
Räntilä on innoissaan Oulussa aloitetusta 
hankkeesta. 

– Naisilla on tarve tehdä jotakin toisten 
hyväksi. Tämä on siihen todella hyvä, konkreetti-
nen tekemisen muoto: leppoisaa tekemistä ja praa-
taamista saman pöydän ääressä.  

Oulussa Räntilä halusi opetella ensikirjan tekoa 
voidakseen levittää toimintamallia Suomen mui-
hin NNKY-paikallisyhdistyksiin. 

– Naisten kokoontuminen ja käsitöiden tekemi-
nen on vanhaa perinnettä, mutta NNKY-liikkees-

sä koskettelukirjat on uusin juttu.
Osassa yhdistyksiä toimijat alkavat olla sen ver-

ran iäkkäitä, että niissä tarvitaan apua toiminnan 
suunnitteluun. Ensikirjojen talkoilu voisi antaa 
kaivattua uutta kipinää, Räntilä suunnittelee.

Hän näkee ensikirjojen valmistuksessa myös 
mahdollisen vientituotteen. Murrosikäisten las-
ten äideille tarkoitettu vertaistoiminta Kamalat äi-
dit lähti Oulusta. Malli levisi valtakunnallisesti ja 
on sittemmin viety myös maailmalle. 

– Tässä koskettelukirjassa on samanlaista po-
tentiaalia, Räntilä näkee.

”Naisilla on tarve tehdä jotakin toisten hyväksi”
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Alasintie 6, Limingantulli, Oulu 
Puh. 312 0933, 535 2949, 535 2959

PIRELLI ICE ZERO
175/65R14 299,-
185/65R15 299,-
195/65R15  339,-
205/55R16  399,-
225/50R17  629,-

SUOMEN 
RENGAS-HEIKKI

HURJA 
VARASTON 
SIIVOUS!

VARASTON VARASTON VARASTON 
HEIKIN

Terveys ja Hyvinvointi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi 
ilmestyy 23.2.2017

Varaukset ja aineistot
15.2.2017 mennessä.

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Helppo 
ja mukava 

asioida.

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi

Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597
Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

Ilmoittaja!
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.� 

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Kyllä kai sitä 
on aika lailla 
kaikkensa antanut, 
jos on ollut samassa 
työpaikassa 
16 vuotta.

Kaisamarja Stöckell

Hailuodon pitkäaikainen 
kanttori vaihtaa seurakuntaa 
Hailuodon seurakun-

nan kanttori Kaisa-
marja Stöckell vaihtaa 
työpaikkaa. Hän läh-

tee Pohjois-Karjalaan Kiteen Ke-
sälahden kappeliseurakunnan 
kanttoriksi.

– Olen työskennellyt 16 vuot-
ta Hailuodossa, jossa minulla on 
ollut laaja työnkuva. Kiteellä pää-
sen selkeämmin kanttorin tehtä-
viin, Stöckell sanoo.

Hailuodossa Stöckell on kant-
torintöiden lisäksi vastannut seu-
rakunnan kasvatustyöstä ja tie-
dotuksesta. Nämä tehtävät jääne-
vät Kesälahdella pois.

Stöckell on miettinyt työpai-
kan vaihtamista jonkin aikaa. 
Hänellä on eläkeikään vielä vä-
hintään 20 vuotta. 

– Jos vielä meinaa vaihtaa 
paikkaa, se pitää tehdä nyt.

Pienessä seurakunnassa työte-
kijöiden pitää tehdä monenlaisia 
töitä. Työnkuvat ovat Stöckellin 
mukaan pakostakin laajoja. Työ-
paikan vaihtaminen ei johtunut 
kuitenkaan tästä, vaan halusta 
kokea jotain uutta. 

– Kyllä kai sitä on aika lailla 

kaikkensa antanut, jos on ollut 
samassa työpaikassa 16 vuotta.

Stöckell aloittaa Kesälahdel-

la maaliskuun alkupuolella. Hai-
luodossa viimeinen työpäivä on 
10. helmikuuta.

Seurakuntaan palkattaneen 
väliaikaisesti kanttori ennen vi-
ran julistamista hakuun. Stöckel-
lin vetämille kerhoille värvätään 
tuntityöntekijä.

Seurakunnassa tapahtuu mui-
takin muutoksia. Helmikuussa 
lopettaa myös vs. diakoniatyön-
tekijä Tapio Jakkula ja maalis-
kuussa siivoja Elvi Järvelä. Mo-
lemmat siirtyvät lomien kautta 
viettämään eläkepäiviä.

Vakituinen diakoniatyönte-
kijä Marja Rantasuomela palaa 
vuorotteluvapaalta toukokuun 
alussa. 

Jakkulan loma-ajan sijainen 

on valmiiksi sovittuna. Hän on 
töissä huhtikuun loppuun.

Tilanne on 
hallinnassa
Muutoksista huolimatta Hailuo-
don seurakunnan kirkkoherra 
Timo Juntunen on luottavainen.

– Tilanne on hallinnassa, hän 
vakuuttaa.

Juntusen mukaan seurakun-
nan kirkkoneuvosto päättää ke-
väällä, haetaanko seurakuntaan 
kanttoriksi uutta viranhaltijaa.

Juntunen uskoo, että Hailuo-
toon löytyy kanttori helposti, jos 
virka tulee auki.

Kirkkoherra painottaa, että 
pienen seurakunnan työntekijöi-
den pitää tehdä monipuolisesti eri 
töitä. Hän ei kuitenkaan osaa sa-
noa, saako uusi kanttori Stöckel-
lin vanhan työkuvan.

– Siitä pitää keskustella.
Vallitseeko seurakunnassa 

työtekijöiden alimiehitys? 
– Kyllä me tällä joukolla pär-

jäämme, vaikka resurssit ovat ra-
jalliset.

PEKKA HELIN

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

Kaisamarja Stöckell lähtee Pohjois-Karjalaan.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Saarisen virkaan asettaminen. 
Virret: 111, 126, 482, 833:1, 954, 
960 ja 525, 307:1,6,7 Klo 11.30 
Radiopyhäkoulun uusinta aa-
multa. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 29.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Aila Valtavaara. 
Hän kertoo siitä miten saam-
me huolissamme aina turvata 
Jumalaan. 
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 29.1. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Aila Valtavaara. 
Hän kertoo siitä miten saam-
me huolissamme aina turvata 
Jumalaan.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Tuomiorovasti Satu 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin ma–
pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su 29.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Pieksämäen kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Pakomatka kirkon vintiltä 
koettelee hermoja

Pakohuonepeli on avoinna 
Karjasillan kirkossa tällä 
viikolla torstaista lauan-
taihin 26.–28.tammikuu-

ta. Pakohuone on kirkon vintil-
lä kello 16–20. 

Perusidea pelissä on seuraa-
va: 3–5 hengen ryhmä ihmisiä 
suljetaan lukittuun huoneeseen, 
josta pitäisi löytää ulos erilais-
ten vihjeiden avulla 30 minuu-
tin aikana. Yritys koettelee her-
moja, päättelykykyä ja ryhmä-
työtaitoja.

Huoneen teemana voi olla esi-
merkiksi mysteeri tai historialli-
nen tarina. Karjasillan kirkon 
pakohuoneen teema ”Daran pa-
ko” liittyy Yhteisvastuukeräyk-
seen ja ihmiskaupan uhreihin. 

Pelistä on kaksi erillistä ver-
siota. Perheversio soveltuu van-
hemmille ja kouluikäisille lapsil-
le, jotka osaavat lukea. 

Aikuisten versio soveltuu yli 
14-vuotiaille. Pelit varataan etu-
käteen netin kautta osoitteesta 
goo.gl/v8y3ty.

Ota kirkossa
päiväunet
Pakohuone on osa Karjasillan 
kirkon kotikirkkoviikkoa 23.–29. 
tammikuuta. Sen aikana kirkko 
on avoinna yleisölle maanantais-
ta lauantaihin kello 9–20. 

Viikon aikana ihmisillä on 
mahdollisuus muun muassa tu-
tustua Karjasillan kirkkoon itse-
näisesti tai opastetuilla kirkko-
kierroksilla, seurata kuorojen ja 
musiikkiryhmien harjoituksia tai 
ottaa päiväunet kirkon penkissä. 

– Kirkkorakennukseen mah-
tuu monenlaista toimintaa, mut-
ta samalla se on myös oiva paikka 
oleskella hiljaa, lueskella tai nuk-
kua. Karjasillan kirkon pehmus-
tetut penkit soveltuvat hyvin päi-
väunille, kuvailee kappalainen 
Kimmo Kieksi. 

Päiväunille kirkkoon voi saa-
pua perjantaina 27.1. kello 12–15 
sekä sunnuntaina 29.1. kello 13–
16. Mukaan voi ottaa oman tyy-
nyn tai peiton. Paikan päälle voi 
tulla ja lähteä omaan tahtiin. 

Jouluradio taas 
uuteen ennätykseen

Loppiaisena lähetykset lo-
pettanut Jouluradio tavoitti 
713 000 kuuntelijaa viikossa. 
Pääkaupunkiseudulla kana-

va tavoitti jopa liki 20 prosenttia 
radionkuuntelijoista.

Yleisradion ulkopuolisista ka-
navista Jouluradio oli kolman-
neksi kuunnelluin omalla kuu-
luvuusalueellaan heti Radio Suo-
mipopin ja Radio Novan jälkeen. 

Jouluradion 2017 tekeminen 

on jo hyvässä vauhdissa. 
– Tavoitteena on saavuttaa 

miljoonan kuuntelijan rajapyyk-
ki, kun Jouluradio täyttää 15 
vuotta, toimituspäällikkö Riitta 
Kalliorinne kertoo.

Jouluradion verkkosivulle ker-
tyi yli 1,5 miljoonaa käyntiä, mi-
kä on 100 000 enemmän kuin vii-
me vuonna.

Jouluradiolla oli kymmenen 
verkkoradiota, joista suosituim-

mat kanavat ovat pääkanavan 
ohella olleet Kauneimmat joulu-
laulut, Klassinen joulu sekä Las-
ten jouluradio. Kuuntelijoita oli 
yli 145 maassa. 

Kaikki nettikanavat olivat 
kuunneltavissa myös Radiot.fi-
palvelussa. Uutta oli myös se, et-
tä Jouluradiolla oli oma ohjelma 
Yle Radio Suomen kanavalla, ja 
Yle Areenasta löytyi linkki Jou-
luradion nettikanaviin.

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 28.1. klo 18 #Valo, nuortenilta. Su 29.1. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Katja Castillo, Mika 
Keisu, Trio Mainio. Lastenkokoukset ja seimi.
Ma 30.1. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille.
Ke 1.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Hannu Orava, Tarja Liljamo, Timo Herronen.  

To 2.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ma 30.1. klo 16 Majakka-kahvio.
Ti 31.1. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 26.1. klo 18 raamattupiiri/bible study: suomi/english
Su 29.1. klo 10.30 rukouskokous,  
klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Ma 30.1. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  31.1.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 1.2. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

English translation always available

Su 29.1. klo 10 Rauhan Sanan 
kirkkopyhä Kempeleen kirkossa.
Su 29.1. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Pekka Kyösti.
Ke 1.2. klo 14 Toimintapiiri.

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

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Koulukatu 41, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/.

27.01.2017 klo 17.30- 19.30 Donkkis Big Night, maikkulan kappeli,  
Kangaskontiontie 9, oulu
rukoushuoneella Koulukatu 41, 28.1-29.1.2017 Raamattu kurssi,  
Raimo Kittilä, ”Johannes Patmokselta”, luentosarja ilmestyskirjasta
lumijoKi ma klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2 A 5

Herättäjän päiviä: su 29.1. klo 10.00 messu Kuusamon kirkossa ja seurat 
Siioninvirsiseurat: to 26.1. klo 18.00 seurat Pattijoen Pappilassa, Koulu-
tie 8, su 29.1. klo 11.30 seurat Vihannin seurakuntatalossa, su 29.1. 
klo 15.00 vuosikokous ja seurat Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, 
su 29.1. klo 18.30 siioninvirsiseurat Keskustan seurakuntatalolla, Tiilitie 1, 
Kempele, su 5.2. klo 15.00 seurat ja paikallisosaston vuosikokous 
Montin-salissa, Kirkonniementie 6, Kiiminki
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Muut seurakunnat

Yhdistykset

sanan ja ruKouKsEn 
ilta Tuiran Kirkolla maanan-
taina 30.1. klo 18.00. Mukana 
evankelista Merja Salminen 
Tampereelta ja tiimi, pastori 
Soili Pitkänen  ja Juha Tervas
kanto. Kiitos ja ylistysmusiikkia. 
Esirukouspalvelua.
tervetuloa!

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

Pakohuone löytyy Karjasillan kirkon 
vintiltä, urkuparven läheisyydestä.
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Job 38: 1–4, 8–11, 16–18
Herra puhui myrskyn keskeltä Jobille:
    - Kuka on tämä, joka peittää minun 
tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?
    Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies!
    Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat.
    Missä sinä olit silloin kun minä laskin maan 
perustukset?
    Kerro, miten se tapahtui, jos osaat!
    Kuka sulki meren portit,
    kun vedet syöksyivät esiin maan kohdusta?
    Pilvenhattaroihin minä vaatetin meren,
    myrskypilvillä sen kapaloin.
    Minä laadin sille lait ja rajat
    ja asetin portit ja salvat sen tielle,
    sanoin: ”Tähän asti, ei edemmäs!
    Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja.”
    Oletko käynyt meren lähteillä,
    oletko tutkinut syvyyden pohjan?
    Nousivatko eteesi tuonelan portit,
    saitko nähdä kuoleman varjon ovet?
    Oletko tutkinut maan sen ääriä myöten?
    Jos olet tämän kaiken tehnyt, kerro toki! 

Matt. 14: 22–33
Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen 
ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa 
kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat 
lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen 
yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. 
Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja 
ponnisteli aallokossa vastatuuleen.
    Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli 
opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun 
he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he 
säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat 
näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo 
puhui heille: ”Pysykää rauhallisina, minä tässä 
olen. Älkää pelätkö.” Silloin Pietari sanoi hänelle: 
”Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla 
luoksesi vettä pitkin.” ”Tule!” sanoi Jeesus. 
Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin 
Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten 
rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. 
”Herra, pelasta minut!” hän huusi. Jeesus 
ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: 
”Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
    Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli 
tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, 
polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: 
”Sinä olet todella Jumalan Poika.”

Jos olisi joku, edes Jumala 
Usein elämä menee aika pitkään ihan ok. 

Lapsena tuli ehkä käytyä pyhäkoulua tai isovanhemmat veivät kirkkoon. Ne olivat 
ihania aikoja, joihin on jäänyt kaipaus. Mutta aikuisena ei enää olekaan ollut niin help-
poa uskoa tai tulla kotikirkon ovista sisälle. 

Kirkkoa vastaan ei silti ole ollut mitään. Oli vain joskus niin monta vaatimusta: lap-
sia ja työtä. Kovaa kiirettä ja vastuuta. Siinä se meni. 

Mutta tänään voi tuntua, että jostakin olisi hyvä saada kiinni. Varsinkin, kun elämä 
alkaa ahdistaa. Terveys heikkenee, vaikeat kysymykset saartavat. Maailmassakin 
tapahtuu pelottavia asioita. Tulee ikää ja ajan rajallisuus on yhä selvemmin totta.  

Onko täällä mitään, joka kestää? Mitään, josta pitää kiinni? 
Kaipaamme elämän aallokossa jotakin pysyvää. 
Runoilija Aino Suhosen erään kirjan nimi on riipaiseva: ”Jos olisi joku, edes Jumala”. 

Aina kun näen tuon kirjan hyllyssä, tekee mieli sanoa ihan ääneen: Kyllä Aino se 
Jumala on. Sinulle, jos kerran minullekin.

Jumala asuu meidän jokaisen sydämessä. Hän kohtaa ihmisen rakastavassa kat-
seessa, toinen toisemme tunnistamisessa ja nimen muistamisessa. Kohtaamisesta ilah-
tumisessa. 

Kristus on läsnä myös meidän haavoissamme ja pahimmissa pimeissä hetkissämme. 
Jumala tietää ja tuntee meistä kaikki ja kaiken – ja rakastaa sittenkin. 

Rakkaus ja armo piiloutuvat usein ovensaranoiden aukeamisääniin. Luoja ilahtuu 
kovin, kun murramme yksinäisyytemme panssareita. Kotiseurakunnassasi voidaan 
ihan vain olla yhdessä, tuttavallisesti ja tavallisesti. 

Jumala on läsnä pyhällä ehtoollisella. Ja aivan kaikkialla, missä Raamatun sanaa lue-
taan. Ja kun me lohdutamme toinen toistamme. Jokaisessa halauksessa ja lämpimissä 
käsissä.  Kun ihmistä hoidetaan. 

Niin. Kyllä täällä kylmässä ja myrskyssä vieläkin on joku. On se Jumala. 

JONNA PIIRAINEN
varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappi

Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 29.1.2017
Psalmi: Ps. 107:1–2, 23–31
1. lukukappale: Job 38:1–4, 8–11, 16–18
2. lukukappale: 2. Tim. 1:7–10
Evankeliumi: Matt. 14:22–33 

W
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vsky



12 Rauhan Tervehdys  |  Nro 3  | 26.1.–2.2.2017

Köyhät köyhtyvät, rikkaat 
rikastuvat, harvainvalta 
kasvaa ja vallanpitäjät pi-
tävät kiinni vallastaan! ju-

listaa Heikki Sarmannon sävel-
tämä Johannes Kastaja -oratorio. 

Yhdysvaltalaisen Kim Richin 
tekstiin sävelletty oratorio sai 
kantaesityksensä Helsingissä 
marraskuussa. Englanninkieli-
nen oratorio esitetään 5. helmi-
kuuta Oulun tuomiokirkossa. 

Oratorio on lavasteeton, kir-
kossa esitettävä, Raamatun aihee-
seen sävelletty ooppera.

– Vaikka Richard Strauss sä-
velsi vuonna 1905 Salome-ooppe-
ran, Johannes Kastaja -nimistä te-
osta ei vielä ole, Sarmanto kertoo. 

Straussin oopperan yksi nel-
jästä päähenkilöistä on kyllä jul-
man kohtalon kohteeksi joutuva 
Johannes Kastaja. 

Tarkkaan ottaen italialaisel-
ta Alessandro Stradellalta ja itä-
valtalaiselta Johann Fuxilta löy-
tyvät Johannes Kastaja -oratoriot 
vuosilta 1675 ja 1714 ja englanti-
lainen George Macfarren sävelsi 
Johannes Kastaja -oopperan 1872.

Anteeksianto 
kantavana teemana
Sarmanto on oikeassa siinä, et-
tä Johannes Kastaja ei ole ollut 
kovin suosittu aihe oratorio- ja 
oopperamaailmassa ja mahdolli-
sesti hänestä kertovaa jazzorato-
riota – jota Sarmanto on mausta-
nut maailmanmusiikilla ja muun 
muassa berberirytmeillä – ei ole 
koskaan aiemmin tehty.  

– Kun Kimiltä kysyttiin, miksi 
teos Johannes Kastajasta, hän sa-
noi, että kaikki tietävät Johannes 
Kastajan, mutta hänestä itsestään 
tiedetään hyvin vähän. 

Oratorio kertoo Johannes Kas-
tajan elämästä. 

Johannes Kastaja oli totuuden-
kertoja ja yhteiskunnallisesti voi-
makas kannanottaja.  

– Suurin osa ihmiskunnan so-
dista on ollut vallankäyttäjien it-
sekkäitä tarpeita palvelevia ta-
lous- ja valtasotia, Sarmanto to-
teaa. 

Vallanpitäjät, oratorios-
sa Juudean kuningas Herodes, 
yrittää puhua Johannes Kasta-
jan puolelleen, jotta kansa ei 
kääntyisi Herodesta vastaan. 
Riippumattomana pysyvä Jo-
hannes tuomitsee Herodeksen 
itsekkyyden, minkä takia ku-
ningas mestauttaa hänet. 

– Johannes Kastaja antaa an-
teeksi hänet tuominneille. An-
teeksianto on oratorion tärkein 
teema.

Säveltäjän 
suvussa pappeja
Kirkolliset aiheet ja julistami-
nen eivät ole vieraita Sarmannol-
le huomioiden hänen pohjoisen 
sukutaustansa. Sarmannon isä 
Hillel Fredrik Sarmanto (1897–
1977) ja isoisä Hillel Fredrik Lil-
jeblad (1872–1897) kävivät Ou-
lun lyseon. 

Isä muutti Helsinkiin ja vaih-
toi nimensä Liljebladista Sarman-
noksi. 

– Halusi ehkä olla vapaa suvun 
ikeestä, Sarmanto vitsailee. 

– Isä ällyytti meitä lapsia kysy-
mällä Ookko nää Oulusta. Kou-
luhallituksessa työskennelles-
sään hän piti aina vyöllään pientä 
puukkoa, jolla teroitti lyijykynät. 

Sarmannon oululainen isose-

tä, luonteeltaan kiivaaksi kuvattu 
pappi Emil Liljeblad (1876–1937) 
toimi pitkään lähetyssaarnaajana 
Ambomaalla keräten merkittävän 
kansatieteellisen kokoelman. 

Oulun triviaalikoulun käynyt 
isoisän isoisä ja Turussa teologi-
aa opiskellut Jacob Fredrik Lil-
jeblad (1809–1862) oli Sotkamon 
apupappi ja Elias Lönnrotin ka-
vereita. Sittemmin Jacob toimi 
Sodankylän ja Muonion kirkko-
herrana. 

Hän syytti sukulaistaan, naa-
puriseurakunnan Pajalan kirk-
koherra Lars Levi Laestadiusta 
julkisuushakuisuudesta, epätasa-
puolisuudesta, itseriittoisuudesta 
ja sielullisuudesta. 

Vuonna 1852 lestadiolaisuu-

Laestadiuksen
sukua

Heikki Sarmannon jazzoratorio 
Johannes Kastajasta Oulussa

Kuka?
• Heikki Sarmanto (s.1939) opiskeli 1960-luvun alussa Sibelius Aka-

temiassa ja jatkoi piano- ja sävellysopintojaan Berkleen konserva-

toriossa Bostonissa. Vuonna 1969 hän julkaisi ensimmäisen levyn-

sä Flowers in the Water (EMI/Columbia). 

• Sibelius Akatemian opintojen jälkeen Sarmanto voitti Minneapo-

lisin jazzsävellyskilpailun. Vuonna 1970 hänet palkittiin Suomen 

Jazzliiton Yrjö-palkinnolla ja vuonna 1971 hän voitti Montreux’n 

jazzfestivaalien pianosarjan. Vuonna 1973 Sarmanto johti Sibelius 

Akatemian vastaperustettua jazzstudiota. Sarmanto on UMO Jazz 

Orkesterin perustajajäseniä ja sen taiteellinen johtaja 1998–1999. 

• Sarmanto on asunut parikymmentä vuotta ulkomailla esiintyen 

laajasti Yhdysvalloissa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Aa-

siassa ja Afrikassa

desta erkaantui Muonion eriseu-
ra eli niin sanottu liljebladilainen 
liike. 

Hengellisiä sävellyksiä 
liki 50 vuotta
Kristillisyys oli luonteva osa 
Heikki Sarmannon lapsuutta. 
Kymmenvuotiaana hän luki pak-
sun kuvitetun perheraamatun. 

– Olin pyhäkoulussa ja kävin 
rippikoulun, mutta ihan tavalli-
nen syntinen soittaja olen.

Vuonna 1970 Sarmanto sävelsi 
ensimmäisen kirkollisen teoksen-
sa jazzvesperin. 

Helsingin Johanneksen seura-
kunnan kirkkoherra Erkki Kur-
ki-Suonio yritti estää sen esit-
tämisen Taivallahden kirkossa. 

Olin 
pyhäkoulussa 
ja kävin 
rippikoulun, 
mutta ihan 
tavallinen 
syntinen 
soittaja olen.

Heikki Sarmanto

”En olisi tässä, jos isäni ja isoisäni eivät olisi opiskelleet Oulun lyseossa”, säveltäjä Heikki Sarmanto mietiskelee lyseon aulassa. Heitä aiemmin Sarmannon sukua, silloisia Liljebladeja opiskeli samalla paikalla sijainneessa Oulun triviaalikoulussa Pokkitörmällä. 
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Heikki Sarmannon ja yhdysvaltalaisen kir-
jailijan Kim Richin John the Babtist – Jo-
hannes Kastaja -oratorio on kaksinäytök-
sinen musiikkidraama. Teos esitetään 

5.2. Oulussa, josta se jatkaa Turkuun, Tampereel-
le, Poriin, Lahteen ja Kuopioon. 

Kuorolle, orkesterille ja yhdeksälle solistille sä-
velletty teos pohjautuu Lähi-idän musiikilliseen 
perintöön ja siinä on vaikutteita afroamerikkalai-
sista ja klassisesta musiikista sekä jazzista. 

Näistä rakentuu uudenlainen kirkkomusiikki-
teos, jolla on yhteys varhaiseen oratorioperintee-
seen. Hallitut improvisaatiot ovat keskeinen osa 
teosta. Solisteina laulavat muun muassa Maria 

Lund ja Jarmo Mäkinen.  
Oratorion kuorona on kansainvälisestikin tun-

nettu Kuopion nuorisokuoro johtajanaan Jussi 
Mattila. Oratorion musiikin johtaa kapellimes-
tari Rauno Tikkanen ja teoksen ohjauksesta vas-
taa ohjaaja Veera Airas.

Teos kuuluu Reformaatio 500 vuotta -merk-
kivuoden ohjelmiin. Oratorion tuottaa Kristilli-
nen taidesäätiö.

John the Baptist -oratorio sunnuntaina 5.2. kello 
18 Oulun tuomiokirkossa. Ohjelma 15 euroa 
tuntia ennen ovelta. Osa tuotosta lahjoitetaan 
Yhteisvastuukeräykselle.

Johannes Kastaja -oratorio
Vuotta myöhemmin Sarmannon 
Helluntaijazzvesper Like a Frago-
nard menestyi ja esitettiin Helsin-
gin juhlaviikoilla. 

– Ensin vastustettiin ja sitten 
tuli suksee, säveltäjä tiivistää. 

Sarmannon laajasta tuotan-
nosta hengellistä musiikkia edus-
tavat Uuden toivon jazzmessu 
1979, Requiem Talvisodassa kaa-
tuneille 2009 ja pääsiäisdraama 
Via Crucis 2015.   

Maailmalla paljon aikaansa 
viettänyt Sarmanto – joka sävel-
täjänä ja muusikkona kuuluu sii-
hen pieneen terävään kärkeen, jo-
ka aloitti 1960-luvulla suomalai-
sen jazzin kansainvälistämisen – 
ei ole esiintynyt pitkään aikaan 
Oulussa. 

– Pohjankartanossa tuli 
käytyä monta kertaa. Siellä on 
aivan fantastinen yleisö. Kon-
sertit olivat loppuunmyytyjä 
ja ihmiset pyysivät ylimääräi-
siä. Ensimmäisen kerran esiin-
nyin siellä Matti Koskialan ja 
Ilkka Vilmanin kanssa vuon-
na 1969 sekä amerikkalaisen 
trumpetisti Art Farmerin ja 
1980-luvun alussa Maija Ha-
puojan kanssa. 

– Olen myös käynyt Juha-
ni Aaltosen kanssa, mutta sii-
tä täytyy olla yli kymmenen 
vuotta. 

JUSSI VILKUNA

S a nna K r o o k

”En olisi tässä, jos isäni ja isoisäni eivät olisi opiskelleet Oulun lyseossa”, säveltäjä Heikki Sarmanto mietiskelee lyseon aulassa. Heitä aiemmin Sarmannon sukua, silloisia Liljebladeja opiskeli samalla paikalla sijainneessa Oulun triviaalikoulussa Pokkitörmällä. 
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Menot Oulun seurakunnissa 26.1.–2.2.2017

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

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.

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. 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, 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 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aada Salli 
Sylvia Säisä.
Karjasilta: Amanda Eevi 
Evelia Alanko, Anni Helmii-
na Hälikkä, Elea Liisa Lyy-
dia Kari, Heljä Kerttu Inkeri 
Kiljunen, Aleksi Markus Lai-
ne, Nuutti Niilo Eemil-Alek-
si Miettilä, Eero Aleksi Ojala, 
Milla Eveliina Johanna Tör-
mänen.
Kiiminki: Oona Ilona Olivia 
Pulkkanen, Daniel Iisak Her-
manni Moilanen.
Oulujoki: Minea Aada Kos-
kela, Enni Sofia Kotajärvi, 
Fioriina Helmi Adeleine Lah-
tinen, Kasperi Topias Linko-
lehto, Oliver Vilho Valtteri 
Pitkäkoski, Eero Sakari Tyrmi.
Oulunsalo: Aava Ellen Ame-
lia Hentilä, Seela Erin Holma, 
Nuutti Eemeli Nikula, Justus 
Väinö Viljami Rousu, Eedit 
Loviisa Turunen.
Tuira: Netta Sofia Haapakos-
ki, Julius Samuli Junttila, Da-
niel Tuomo Juhani Rantaka-
ri, Janina Eila Helena Salopu-
ro, Juhani Mauno Törmänen, 
Viljo Heikki Juhana Varis, To-
mas Alvin Tapio Virkkala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Simo Henrik 
Tigerstedt ja Krista Elina Mir-
jami Säkkinen.
Karjasilta: Vesa Matti Ylileh-
to ja Johanna Tuulikki Salon-
pää.
Oulunsalo: Seppo Taneli Kos-
kelo ja Maija Pauliina Ervasti.

Leikkaa talteen!

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aila Mar-
ja Mehtälä 85, Seppo Ilmari 
Mäki 77, Anja Alli Pirinen 75, 
Sirkka Katariina Polvi 85.
Haukipudas: Airi Kyllikki 
Vainio 86, Mirja Liisa Vänt-
tilä 62.

Karjasillan seurakun-
nassa kokeillaan 
säännöllisten bussi-
kuljetusten järjestä-

mistä jumalanpalveluksiin. 
Ensimmäisen kerran mes-
subussi vie Kaukovaini-
on, Hiirosen, Mäntylän ja 
Lintulan alueilta kirkkovä-
en Karjasillan kirkon mes-
suun sunnuntaina 29. tam-
mikuuta.

Paluumatka alkaa juma-
lanpalveluksen jälkeen. Jos 
kirkossa on tarjolla kirkko-
kahvit, bussi lähtee takaisin 
kahvien jälkeen. 

Kuljetus Karjasillan kir-
kolle on ilmainen, ja se on 
tarkoitettu kaikille seura-
kuntalaisille. 

Messubussi lähtee liik-
keelle Kaukovainion os-
toskeskuksesta kello 9.20 ja 
kiertää Kaukovainion, Hii-
rosen, Mäntylän ja Lintu-
lan kautta kirkolle. Matka-
aika on noin puoli tuntia. 

– Seurakunnassa on ol-
lut käytössä jo useamman 
vuoden ajan kirkkokyyti-
setelit, joilla vanhukset ja 
liikuntarajoitteiset henkilöt 
ovat voineet tilata taksikyy-

Messubussi aloittaa ajot

din kirkkoon. Ihmiset ovat 
olleet kuitenkin epävarmo-
ja siitä, ketkä tällaista pal-
velua voivat käyttää. 

– Bussin käyttäminen 
taksin sijaan on helpom-
paa ja mukaan voi pyytää 
myös kaverin, kertoo pas-
tori Kimmo Kieksi Karja-
sillan seurakunnasta. 

Messubussina toimii 
niin sanottu matalalat-
tiabussi, mikä helpottaa 
vanhusten, liikuntarajoit-
teisten ja lapsiperheiden 
matkustamista. 

– Messubussi toimii hy-
vänä yhteisöllisyyden väli-
neenä. Se on yksi keino lä-
hentää kirkkoa ja seura-

Karjasilta: Asko Heino Jal-
mari Mäkelä 83, Aimo Val-
demar Ojala 75, Reijo Kalevi 
Seppänen 80, Sisko Liisa Ti-
monen 67.
Kiiminki: Ritva Marita Savo-
lainen 68, Veikko Matias Al-
fred Lehtisola 95.
Oulujoki: Kaisu Tellervo Haap-

saari 59, Heikki Huomo 58.
Oulunsalo: Pentti Esaias Ra-
pakko 79.
Tuira: Anna-Maija Huhtala 
61, Tyyni Elisabet Huovinen 
101, Kauko Johannes Kalli-
nen 67, Rauni Sinikka Lukka-
rila 81, Saimi Maria Najula 77, 
Alli Unelma Välinoro 92.

Oulun tuomiorovasti Satu Saarisen 
installaatio eli virkaan asettaminen

su 29.1. klo 10 Oulun tuomiokirkossa

Tilaisuus alkaa virkaanasettamismessulla, 
jonka toimittaa piispa Samuel Salmi.  
Messun jälkeen on juhla Keskustan  

seurakuntatalossa, Isokatu 17.

Lapsiavioliittojen ja ympärileikkausten vastaisen 
työn tukemiseksi sekä maasai-lasten koulunkäynnin 

mahdollistamiseksi Morogoron hiippakunnassa 
Suomen Lähetysseuran kautta.

Merkkipäivätili: 
IBAN: FI1680001400182672  

BIC: DABAFIHH
Viestiksi: Saarinen Tuomiorovasti

kuntalaisia toisiinsa ja hel-
pottaa osallistumista juma-
lanpalveluksiin, Kieksi us-
koo. 

Kaukovainion kappe-
lin sulkeminen on yksi syy 
messubussikokeiluun.

Kokeilu kestää huhti-
kuun loppuun saakka. Mi-
käli reitillä on kysyntää ja 
se löytää käyttäjänsä, käy-
täntöä on mahdollista jat-
kaa. 

Messubussin aikataulut ja 
reitti löytyvät tämän lehden 
sivulta 17 ja netistä osoit teesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
messubussi. 

Bussin 
käyttäminen 
taksin sijaan 
on helpompaa 
ja mukaan voi 
pyytää myös 
kaverin.

Kimmo Kieksi
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Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 

• facebook.com/domsecondhand

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu, kirkkoherra Sa-
tu Saarisen virkaan-
asettaminen su 29.1. klo 
10, Oulun tuomiokirkko. 
Johtaa piispa Samuel Sal-
mi, saarna Satu Saarinen, 
avustaa Salla Autere. 
Kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula, urkureina Lau-
ri-Kalle Kallunki ja Pèter 
Marosvàri. Tuiran kama-
rikuori, johtaa Risto Laiti-
nen. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi ja radio Dei. 
Ks. ilmoitus s. 14.

Kohtaamisia-raamis to 2.2. 
klo 18–20, Keskustan srk-ta-
lo. Illan teema: mihin ryh-
mään kuulun? 
Messu su 5.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen, avustaa Jyrki 
Vaaramo. Urkuri Henna-Ma-
ri Sivula ja kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki. Oulun tuomio-
kirkon kamarikuoro, johtaa 
Lauri-Kalle Kallunki. www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 5.2. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen, kanttorina Péter 
Marosvári.

Uusi alakoululaisten kokkikerho 
Makuja maailmalta 

kaipaa innokkaita kerholaisia. 
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin 17.30–19
Keskustan srk-talon 2. krs, Lilja & Lumme.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anneli Nieminen, 
p. 040 5747 105 tai anneli.nieminen@evl.fi

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinätorin perhekahvila ti 
31.1. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Tule tapaamaan 
vanhoja ja uusia ystäviä. 
Seurakunta tarjoaa mehut 
ja kahvit pullan kera. Lapsil-
la on mahdollisuus leikkiä ja 
piirrellä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakoni Riku-Matti Järven 
päivystys to 26.1. ja 2.2. klo 
10–12, Keskustan srk-talo. 
Vankilasta vapautuville tai 
vapautuneille, päihdeongel-

mien kanssa kamppaileville, 
heidän läheisilleen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus ma 30.1. klo 9–11, 
Keskustan srk-talo. Ajanva-
raus taloudellisissa asioissa.  
Diakonian aamu ti 31.1. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala tarjolla kello 10.30 asti.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 1.2. klo 11–12,  
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Säveliä 
surusta – 
lohdutusta 
runoista 
perjantaina 27.1. klo 18
Vanhassa pappilassa. 

"Kuljetaan yhdessä tämä lyhyt matka". Runoja ja 
musiikkia lohduttaen surevia. Vuoden 2014 Kuo-
lema-aiheisen runokilpailun runot kirjasta "Kul-
jetaan yhdessä tämä lyhyt matka" puhuvat kuo-
leman läheisyydestä ja luopumisesta Hannu Tar-
vaksen lausumina. Musiikista vastaa kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. 

perjantaina 27.1. klo 10–11 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Seniorien laulupiiri on kaikille avoin yhteislaulu-
tilaisuus, johon kaikenikäiset laulajat ovat terve-
tulleita ja jossa jokainen saa nauttia yhteislaulun 
riemusta.
Laulupiirissä lauletaan erilaisista laulukirjoista. 
Kevään aikana opetellaan erityisesti uusia virsiä 
virsikirjan lisävihkosta. Laulupiiri kokoontuu Kes-
kustan srk-talon juhlasalissa joka toinen perjan-
tai klo 10–11.

Yhteiset kymppisynttärit
Oulun seurakunnat järjestävät yhteiset 
kymppisynttärit 12.2. Tule sinäkin mukaan!

Oulun seurakuntien yhteisiä kymppisynttäreitä vie-
tetään sunnuntaina 12.2. klo 14–16 Oulun tuomio-
kirkossa. Synttäreille kutsutaan vuonna 2007 syn-
tyneitä lapsia vanhempiensa kanssa. Yhteisillä synt-
täreillä juhlistamme myös 30-vuotista 10-toimintaa.
Ilmoittautuminen synttäreille 16.1.–5.2. välisenä ai-
kana osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/kymp-
pisynttarit

Tervetuloa!
Lisätiedot sähköpostilla: 
kymppileiri.oulu@evl.fi

John the Baptist / Johannes Kastaja 
ORATORIO

sunnuntai 5.2.2017 klo 18
Oulun tuomiokirkko

Vahvaa ja ilmaisuvoimallista tulkintaa Heikki Sarmannon  
uudessa oratoriossa. Libretto Kim Rich (USA).  
Rooleissa mm. Maria Lund ja Jarmo Mäkinen.

Ohjelma 15 € tuntia ennen ovelta

Lisätietoja: www.baptistblog.fi  
www.facebook.com/
JohannesKastajaOratorio

Seurakuntien messuosastolla 
on pappi ja kanttori paikalla. 
He keskustelevat kanssasi 
kaikista häihin liittyvistä 
asioista.

la 4.2. klo 10–17 
Areena Terminaali 
Tyrnäväntie 16, Oulu

Häämessut

Freeim
ag

es

perjantaina 27.1. 
klo 19–23.30 

Keskustan srk-talossa. 

Kaikille nuorille 
aikuisille avoin 

kahavila. 
Kahavilassa 

tarjolla pientä evästä. 
Tavallisten ihmisten 

lauluja laulaa ja 
laulattaa Outi-Mari, 

Anna-Maria 
ja Merkku 

klo 21.

Oulun perheasiain neuvottelukeskus täytti 60 vuotta

Pop Up -perheneuvontaa
ja parisuhdekahvila
lauantaina 28.1. klo 10–14 Keskustan srk-talossa.

Avoimien ovien päivässä ohjelmassa on luvassa mm. 
juhlapäivän aloitus ja musiikkia (klo 10–11), 
kahvitarjoilu (klo 10–14), 
lastennurkka (11–14), 
toive- ja rakkauslauluja (klo 11–13) 
kirkon perheneuvonnan esittelyä (klo 11–14) 
sekä Pop Up -parisuhdetuokioita (klo 11–14) .
Tule yksin, kaksin tai porukalla käymään, keskustele-
maan tai laatimaan hyvän parisuhteen teesejä!

Oulun perheasiain neuvottelukeskus
Ilkka, Johanna, Vuokko, Marja, Eija, Marjo ja Hannele

Isä–lapsi -parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 
Isä–lapsi -parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yh-
dessäoloon isien ja lasten kanssa. Mukaan voivat tul-
la myös isoisät alle kouluikäisten lastenlasten kanssa.
Maanantaisin klo 14–16 Kaijonharjun kirjasto, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 Haukiputaalla, 
Simppulankartanon avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

Aikuisten 
lautapelikahvila 
lauantaina 28.1. klo 18 
Keskustan seurakuntata-
lon monitoimisalissa. 
Tervetuloa! 
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Menot Oulun seurakunnissa 26.1.–2.2.2017

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 29.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Huttu, 
saarna teologiharjoittelija 
Rainer Väänänen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo
Kauneimmat hengelliset 
laulut- messu su 29.1. klo 
13 Jäälissä. Toimittaa Mari-
ka Huttu ja Rainer Väänä-
nen, saarna Rainer Väänä-
nen, kanttorina Sari Wallin, 
viulu Merja Pyykkönen
Raamattupiiri to 2.2. klo 10 
Montin-salissa
Lähetyspiiri to 26.1. klo 13–
14.30 Montin-salissa
Lähetyspiiri to 9.2. klo 13–
14.30 Montin-salissa

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151
Työttömien ja pie-
nituloisten ruo-
kailu ma 30.1. 
klo 11–12 Jää-
lin kappelissa. 
Ateria 3 €.
Työttömien 
ja pienitu-
loisten aamu-
puuro ma 30.1. 
klo 9.30–10.30 Kii-
mingin Vanhustenta-
loyhdistyksen kerhohuoneel-
la Kivitie 1 (sisäänkäynti Kier-
totien puolelta), maksuton

Musiikkitilaisuudet
Kairos-yhtyeen konsertti su 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Saila Karppinen. Messu-
diakonina Outi Palokangas. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Pystykahvit. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa.

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 23.2. kello 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
laisten hengellisen musiikin 
toiveita toteuttavat Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja nuorisokuoro sekä oman 
pitäjän solistit. Toiveet kant-
toreille (Hannu Niemelä ja 
Kaisa Säkkinen) sähköpostil-
la tai tekstiviestillä viim. tiis-
taina 7.2.

Lapsille ja
lapsiperheille

Lapsiparkki la 4.2. klo 10–13 
Wirkkulassa. Ks. ilmoitus.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja Outi 
Palokangas p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Juttukahvila ke 25.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kaikenikäisille. Juttukahvi-
lassa hartaus, kahvit ja yh-

teistä ohjelmaa sekä keskus-
telua, joskus vierailijoita. 
Bändi ke 25.1. klo 18–19.30 
Wirkkulassa. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki bändi-
soitosta kiinnostuneet ja vä-
hintään alkeet osaavat soit-
tajat ja laulajat. Kysy 
vapaita paikkoja 
Katrilta, p. 045 
6576 122.
Seurakunta-
kerho eläke-
läisille to 26.1. 
klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 
26.1. klo 13 srk-
keskuksessa. 
Kellon diakonia ja lähe-
tyspiiri ma 30.1. klo 14.30 
Kellon srk-kodilla. Neulotaan 
ja kahvitellaan diakonian ja 
lähetystyön hyväksi. 
Eläkeläisten musiikkipiiri 

(EMP) to 2.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Yhteislaulua ja hie-
man musiikin kuuntelua. Ve-
täjänä kanttori Hannu Nie-
melä. Kahvitarjoilu. EMP ei 
ole kuoro. Laulamme yhdessä 

virsiä, hengellisiä lauluja, 
koululauluja ja kan-

sanlauluja. Jo-
ka kerta myös 
kuuntelemme 
jotain mielen-
kiintoista ää-
nitettä. 
Nuorten il-

ta Wirkkulas-
sa perjantaisin 

klo 18–21! Illassa pe-
lailua, musiikkia ja ohjel-

maa esim. askartelua tai lei-
pomista ym. Rippikoululaisille 
merkki, kun olet paikalla klo 
18–19 välisen ajan. Jos haluat 
tulla avustajaksi, ota yhteys 

29.1. klo 18 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-

lin kappelilla torstai-
sin klo 9.30–11. 

Huom! perhe-
kerhoa ei ole 
26.1. klo 9.30 
Jäälin kap-
pelilla.
Perhekah-
vilat Kirkko-

pirtillä perjan-
taisin klo 9.30–

11 ja Jäälin kappe-
lilla maanantaisin klo 

9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Ilta perheille to 26.1. klo 18-
20 Jäälin kappelilla. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askartelua, 

hiljentymistä, pientä iltapa-
laa. Tervetuloa!
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
29.1. klo 12
Lasten iltaparkki Kirkkopir-
tillä 3–7-vuotiaille lapsille.
Ks. ilmoitus.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 30.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Paikka, 
jossa voit kahvikupposen ää-
rellä tavata muita.
Diakoniapiiri ma 30.1. klo 
13–14.30 Jäälin kappelilla. 
Diakoniapiiri on käsitöistä ja 
vapaaehtoistyöstä kiinnostu-
neille, jotka haluavat antaa 
aikaansa ja osaamistaan dia-
koniatyön hyväksi. 
Naisten kasvuryhmä ti 31.1. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelilla.
Varttikirkko ja yökahvila pe 

Katriin, p. 045 6576 122. 
Pikkumissio-kerho 1.–4.- 
luokkalaisille ja Varkkamis-
sio-kerho 5.–6.-lk torstaisin 
klo 17 Wirkkulassa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
30.1. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin maanantai-aamun 
tapahtuma. Klo 9.50 aamu-
hartaus kappelissa, klo 10 aa-
mupuuro, voileivät ja kahvi ja 
klo 10.30–11.30 keskustelun 
aiheena on Ikä ja kuulo. Ai-
no Pohjolan kanssa puhutaan 
kuuloaistin heikkenemisestä.
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä. Va-
paaehtoiset miehet ja naiset 
auttavat pienissä kodin huol-
totöissä (lampun tai palova-
roittimen patterin vaihto, 

Nuorten ilta 
Wirkkulassa 

perjantaisin klo 18–
21! Illassa pelailua, 

musiikkia ja ohjelmaa 
esim. askartelua tai 

leipomista ym.

Edellisen 
kirkkovuoden aikana 
kastettujen lasten 
nimellä varustetut 

sydänlehdet ovat nou-
dettavissa Kirkkoher-
ranvirastosta helmi-

kuun ajan.

Kairos-yhtye 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa su 29.1. klo 18
Päivi Pulkkinen, laulu ja piano, Heidi Inget, laulu, 
Antto Vanhala, viulu, Olli-Pekka Kajasviita, sello, 
Jyrki Perttu, basso ja Roni Filppa, rummut
Tervetuloa koskettavaan iltakonserttiin! Lauluja mm. 
Niilo Rauhalan, Uuno Kailaan ja Aila Meriluodon ru-
noihin ja hengellisiin teksteihin. Vapaa pääsy!

3.2. klo 18.30–22 Jäälissä
Olkkarin rupatteluklupi ke 
8.2. klo 13–14.45 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveystie 
3, Kiiminki). Rupatteluklupi 
on tarkoitettu kaikenikäisille 
eläkeläisille. Ohjelmassa on 
rupattelua, hartaus, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Kau-

empana asuvilla on mahdol-
lisuus tilata kyyditys Erja Ha-
holta ma 6.2. klo 14 mennes-
sä, p. 0400 775 164.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 29.1. 
klo 17 laulutuokio ja seurat 
ry:llä, Pekka Aittakumpu.

Lasten iltaparkki Kirkkopirtillä 
3–7-vuotiaille lapsille
Lasten iltaparkki antaa aikuiselle omaa aikaa, 
jolloin voi käydä ostoksilla, siivota kotona tai vaikka 
vain levähtää hetkisen. Pienet eväät kannattaa 
laittaa lapselle mukaan, parkissa syödään kun 
nälkä yllättää. Parkista vastaavat seurakunnan 
lastenohjaajat. Lasten iltaparkki on maksuton. 
Kokoontumisajat ovat seuraavat: 1.2., 15.3. ja 26.4. 
klo 17.30–19.30. Ilmoittautumiset lasten iltaparkin 
kokoontumisviikoilla ma–ti klo 8–15 soittamalla p. 
040 7431 902.

Yhteisvastuuhiihto
Kaiken kansan hiihto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
Jäälin majalla sunnuntaina 26.2. klo 12.15–13.15 Koko 
perheen talvitapahtuman yhteydessä. 
Numerolaput jaetaan hiihtäjille klo 11.30 lähtien. Jää-
lijärven jäällä hiihdetään omaan tahtiin maksimissaan 
tunnin ajan kilometrin mittaista latua joko perinteisel-
lä tai luistelutyylillä. Hiihtäjä hankkii itselleen kannus-
tamaan sponsoreita, jotka maksavat sopimansa kierro-
shinnan tai könttäsumman mukaan hiihtäjälle ja siten 
Yhteisvastuulle. Sponsorilistoja saa Seija Lommalta, p. 
040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi. 
Tule tekemään hiihtämällä hyvää!

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Lähetysilta 
tiistaina 31.1. klo 18 srk-keskuksessa. 

Maria ja Mikko Vuorma, Papua Uuden-Guinean 
lähetit tuovat terveisiä työalueeltaan. 

Tervetuloa näkemään ja kuulemaan yhden 
nimikkoalueemme tuoreita kuulumisia!

Eläkeläisten musiikkipiiri (EMP) 
torstaina 2.2. klo 13 srk-keskuksessa. 
Yhteislaulua ja hieman musiikin kuuntelua. 
Vetäjänä kanttori Hannu Niemelä. Kahvitarjoilu. 
EMP ei ole kuoro. Laulamme yhdessä virsiä, hengellisiä 
lauluja, koululauluja ja kansanlauluja. Joka kerta 
myös kuuntelemme jotain mielenkiintoista äänitettä. 

Lapsiparkki 
lauantaina 4.2. klo 10–13 Wirkkulassa. 

Tarvitsetko hetken omaa aikaa? Haluatko siivota rau-
hassa tai käydä yksin kaupassa? Lapsiparkki on tar-
koitettu haukiputaalaisten lapsiperheiden avuksi. Siel-
lä leikitään, askarrellaan ja pidetään pieni hartaushet-
ki. Lapsiparkin paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Lapsiparkkiin voi ilmoittautua edelliseen keski-
viikkoon mennessä p. 045 6577 426. Myös tekstivies-
ti on mahdollinen, soitamme takaisin mahdollisimman 
pian ja kerromme, onko lapsiparkissa vielä tilaa. Lap-
selle kannattaa ottaa pienet eväät mukaan. 

kodin järjestely) ja teknisissä 
asioissa tietokoneen, känny-
kän tai television kanssa. Ky-
sy lisää Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993 tai Mauri Raap-
panalta, p. 044 2104 415.
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistossa srk-kes-
kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232. Diakoniatoimis-
toon voi tulla myös käymään. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 1.2. klo 12–16.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 29.1. klo 14 Kulta-
simpussa ja klo 17 ry:llä, radi-
ointi. Kello: ompeluseurat to 
26.1. klo 18.30, seurat su 29.1. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: perhe-
perjantai pe 27.1. klo 18 ry:llä.
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Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä

Messu su 29.1. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avusta-
vat Kimmo Kieksi, Maija Hy-
vönen ja Jenni Koskenkorva, 
kanttori Juha Soranta. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Rippikoulusunnuntai.
Messu su 29.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, saarnaa Ari 
Kokkonen, avustavat Heikki 
Karppinen, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Rippikoulusunnun-
tai.
Messu su 29.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
saarnaa Juha Kivirasi, avus-
taa Mirjami Dutton, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto. Rippikou-
lusunnuntai.
Kappelimessu su 29.1. klo 
12,  Maikkulan kappeli. Toi-
mittaa Erja Oikarinen, avus-
tavat Tiina Siloaho, Anna-
Leena Ylänne ja Riitta Yli-
luoma, kanttori Riitta Piip-
po. ChapelBand. Kolehti ni-
mikkolähetystyölle; Raamat-
tutyö Intiassa, Suomen Pipli-
aseuran kautta. Rippikoulu-
sunnuntai.

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
26.1. ja to 2.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 27.1. klo 13 Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Ola-
vi Mäkelä Karjasillan seura-
kunnasta. 
Lähetyspiiri ti 31.1. klo 
17.30–19, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 1.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 2.2. klo 13–
15, Kastellin kirkko pappilan 
kamari. 
Hanna rukousryhmä to 2.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Karjasilta-Kaukovainio 
ompeluseurat to 26.1. klo 18 
Karjasillan kirkko, pe 27.1. klo 
18.30 Pyhän Andreaan kirk-
ko, pe 27.1. klo 18 Kastellin 
kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko, per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko. 
  

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 26.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 26.1. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 26.1. klo 13 Kas-
tellin kirkko, ma 30.1. klo 12 
Maikkulan kappeli.

Palvelupiiri ma 30.1. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 31.1. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Donkkis Big Night pe 27.1. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Monen polven perhekerho 
ke 1.2. klo 9.30, Merikotkan-
tie 1, Kaukovainio. 

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvit-
set apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

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

Monen polven perhekerho on mummojen ja muk-
sujen sekä taattojen ja taaperoiden yhteinen kohtaa-
mispaikka. Perhekerhon ohjelmassa on hartauden, 
askartelun, leikkien ja laulujen sekä mehustelun 
ohella tilaa myös vapaalle jutustelulle. Perhekerho 
on maksuton ja kaikille avoin, eikä sinne tarvitse il-
moittautua. Monen Polven perhekerho kokoontuu 
keskiviikkoisin palvelutalolla, Merikotkantie 1, Kau-
kovainiolla. 

Monen Polven perhekerho 
keskiviikkoisin klo 9.30-11, Merikotkantie 1

MessuBussi 
alkaa sunnuntaina 29.1. kuljettaa Karjasillan kirkon lä-
hialueen ihmisiä yhteiseen messuun. Messubussi on il-
mainen ja tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille. Messu-
Bussi on ns. matalalattiabussi. Tämä helpottaa siirty-
mistä bussiin. 
Aikataulut ja reitti:
KAUKOVAINIO-HIIRONEN-MÄNTYLÄ-LINTULA
Kaukovainion ostoskeskus klo 9.20 – Merikotkantie – 
Maakotkantie – Kiilakiventie – Metsänkuninkaantie – 
Kiilakiventie – Poikki-
maantie (suuntaan Äi-
märautio, Höyhtyä) –
Snellmanintie – Postil-
joonintie – Snellmanin-
tie – Lintulammentie –
Kaislatie – Kihokkitie – 
Lintulammentie – Kar-
jasillan kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 11.30.

"Jos sinulla 
olisi siivet" 

-lyriikkailta J.L. Runebergin tuotannosta
sunnuntaina 5.2. klo 18  Kastellin kirkossa

Vuoden 2017 ensimmäinen runoilta on syväsukel-
lus J.L. Runebergin lyyriseen tuotantoon. Teemoi-
na ovat rakkaus, kaipaus, sydänsurut ja sota: " Sadat 
tiet ovat mietteelläni, tuhat johtaa hänen luokseen". 
Jälleen kerran uusia ulottuvuuksia kuultavissa. 
Runebergin runottareen johdattavat Hilkka Patja, 
Maija Karppinen, Elsi Salovaara, Aila Valtavaara ja 
Juha Vähäkangas. Runeberg-virsiä säestää Ilkka Jär-
viö. Tule ja koe, tule ja auta! Vapaaehtoinen kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen. Vapaa pääsy!

Majakkailta
perjantaina 10.2. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana evankelista
ja raamatunopettaja 
Matias Gädda, 
aiheena 
”Elämmekö sanasta?”. 

Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa.  
Vapaa pääsy. 

Illan järjestävät Karjasillan seurakunta 
ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

sunnuntaina 5.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
 
Sunnuntaina Varikkomessussa vietetään kynttilänpäi-
vää ja aiheena on Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.
Varikkomessun toimittaa Heikki Karppinen, saarnaa 
teol.yo. Noora Mattila ja avustajina Seppo Meriläinen 
ja Ari Kokkkonen. Varikkomessussa ovat mukana myös 
lähetyskentältä kotiin palanneet Maria ja Mikko Vuor-
ma. Musiikista vastaa Varikkobändi. Saarnan aikana lap-
sille on pyhäkoulu. Messun jälkeen kirkkokahvit. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta. Ter-
vetuloa Varikolle.

Kotikirkko -ilta
torstaina 26.1. klo 18 Karjasillan kirkossa.
 
Illassa lauletaan yhteislauluja ja kuullaan pieniä mu-

siikkiesityksiä ihmisen elämänmatkalta kotikirkon 

suojissa.
Luvassa on tuttuja virsiä, ikivihreitä klassikoita, hen-

gellisiä lauluja sekä pop-kappaleita. Laulut kuljetta-

vat ihmisen koko elämänmatkan ja niiden teemoina 

ovat lapsuus ja kaste, nuoruus, opiskelu, parisuhde, 

avioliitto, koti, elämän kriisit ja elämän ehtoo. Myös 

rukous ja kiitollisuus nousevat vahvoina esille.

Laulettavat laulut on koonnut Lea Tuovinen, joka 

vastaa myös musiikista. Illan päätteeksi on lyhyt har-

taus ja teehetki. 

Astu sisään kirkkoon ja pidä toisenlainen tauko. 

Tutustu kotikirkkoon, sytytä rukouskynttilä, nauti 

kupponen teetä, ota päikkärit kirkon penkissä, jaa 

kuulumisia ja jatka matkaasi valoisin mielin

Karjasillan kirkko avoinna 23.-29.1.2017

ma-la klo 9-20. Ohjelmassa muun muassa:

Opastettuja tutustumisia Karjasillan kirkkoon: 

Lapsille ja perheille ti 24.1. klo 8.45; 9.45 ja 

10.45 koululaisille to 26.1. klo 9.30 ja 13.15  

aikuisille ke 25.1. klo 17 ja to 26.1. klo 17

Kanttorien sävelhartaus ti 24.1. klo 19

Aamupuuro to 26.1. klo 9-10

Yhteislaulu- ja musiikki-ilta to 26.1. klo 18

Pakohuone-peli to-la 26.-28.1. kts. ilmoitus 

Messu su 29.1. klo 10 ja kirkkokahvit

Kotikirkkoviikko
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 27.1. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Terttu Laaksonen, nuor-
ten bändi. 
Perhemessu su 29.1. klo 10, 
Oulujoen kirkko Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Anna-
Maria Veijo, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Nuorten bändi. 
Rippikoulusunnuntai. Seura-
kuntapastorin tehtävään siu-
naaminen ja tulokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
29.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, 
saarna teol.yo. Eveliina Häk-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.  
Sanajumalanpalvelus su 
29.1. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Virsikirjan lisävihkon laulu-
jen messu su 29.1. klo 
12, Hintan srk-ta-
lo. Toimittaa 
Ilkka Mäki-
nen, avustaa 
Anna-Maija 
Sälkiö, kant-
torina Sanna 
Leppäniemi. 
Raamattu- ja 
lähetyspiiri ma 
30.1. klo 17, Myllyojan srk-
talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 30.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 31.1. klo 19, Myllyo-
jan srk-talo. Viljo Juntunen, 
Jukka Hämäläinen. 

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
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa 26.1.–2.2.2017

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 29.1. klo 10 kirkos-
sa. Rippikoululaisten ja van-
hempien kirkkopyhä, ks il-
moitus.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
31.1. klo 11 Kerttu Piiraisella. 
Maija Sivula. 
Hartaus ke 1.2. klo 12.45 Ca-
ritas. Hanna Valkama, Pirjo 
Mäntyvaara. 
Hartaus ke 1.2. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Hanna Valkama, 
Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 2.2. klo 
11 seurakunnan Toimitalol-
la. Jukka Joensuu, Anna-Kai-
sa Pitkänen.
Hartaus to 2.2. klo 13.30 Tep-
pola, Hanna Valkama, Pirjo 
Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
27.1. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
30.1. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
2.2. klo 9 seurakunnan Toimi-
talolla.  
Repun perhekerho to 2.2. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
3.2. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet yli 13-v. 
ma 30.1. klo 15–17.30 Repus-
sa.

Aikuisten 
kuntopiiri 

ke 1.2. klo 17
Hintan 

srk-talossa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 2.2. 
klo 9–12, Myllyojan srk-

talo. 
Nettiosoitteesta 
www.oulunseura-
kunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /ta-
pahtumat, löytyvät 

päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot 

ja nuorten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanavaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7033 690. Muissa asioissa 
ota yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Diakonian aamu ma 30.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä Aamupala on maksu-
ton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 26.1. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.
Kahvimylly to 26.1. klo 13, 
Myllyojan srk-talo.  Kahvitte-
lupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa. Pienellä 
rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löy-
tyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita.
Piispankamari pe 27.1. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.  
Eläkeläisten kerho ma 30.1. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 

Eläkeläisten kerho ma 30.1. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Seurakuntakerho ti 31.1. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 31.1. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 1.2. 

Följyssä 
lapsiperheiden parhaaksi

Haluatko itsellesi hetken omaa aikaa,
hoitaa asioita, levätä tai harrastaa?

Tarvitsetko auttavia käsiä ja helpotusta arkeen?
Följyssä on Oulunsalon seurakunnan työmuoto

lapsiperheiden tukemiseksi. Tulemme avuksi kotiin.
Yhteyttä voi ottaa niin sähköpostitse kuin puhelimitse.

Jos et saa meihin heti yhteyttä puhelimitse,
soitamme teille takaisin mahdollisimman pian.

Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat ehdottoman
luottamuksellisia eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Följyssä-toiminnan yhteystiedot ovat:
heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 850

susanna.kairamo@evl.fi, p. 044 7453 871
anne-mari.koivu@evl.fi, p. 044 7453 869
inkeri.santaniemi@evl.fi p. 044 7453 870

Yhteisvastuuarpajaiset 
Yhteisvastuukeräyksen yksi varainkeräysmuoto on yh-
teisvastuuarpajaiset, johon kaivataan palkintoja. Jos 
joulupukki on tuonut jotain, mikä ei mene käyttöön 
tai kotona tai työpaikalla sattuu olemaan jotain käyt-
tämätöntä mutta käyttökelpoista tai kaunista, voit lah-
joittaa arpajaisiin palkintoja Myllyojan seurakuntatalol-
le diakoniatoimistoon maanantaisin klo 9–11 6.2. men-
nessä. Päälle tieto ”YV-arpajaisiin”.

Yhteisvastuukeräys 2017 –
keräysteemana ihmiskaupan uhrit 
lauantaina 11.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa.
Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpi-
mäki kertoo puheenvuorossaan sekä ihmiskaupasta il-
miönä että sitä koskevasta lainsäädännöstä ja oikeus-
käytännöstä. Myllyojan Marttojen tarjoama kahvitus. 
Vapaaehtoinen kahvimaksu .

Koruhuutokauppa 
sunnuntaina 12.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Helppo tapa tukea yhteisvastuukeräystä!
Onko kotona koruja, joita ei ole tullut käytettyä pit-
kään aikaan tai lahjaksi saatu ei ollutkaan omannäköi-
nen. Voit lahjoittaa korusi koruhuutokauppaan! Korut 
huutokaupataan yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mek-
larina toimii Harri Nousiainen. 
Tapahtumassa tanssii syyrialaisen tanssinopettajan 
Nada Nabhanin Kultakalat-tanssiryhmä. Tansseissa tul-
kitaan hyvää ja pahaa, vapautta sekä toivoa ja iloa.
Koruja voi tuoda 8.2. asti Hintan srk-talolle, Hintan-
tie 89 kirkkoherranvirastoon klo 9–16. Päälle merkintä  
"koruhuutokauppa". Kahvitarjoilu.

klo 17, Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 2.2. klo 
10, Huonesuon srk-koti.
Torstaikerho to 2.2. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 

Lähetysilta ke 1.2. klo 18 Py-
säkillä. Reformaation juhla-
vuoden merkeissä. Mukana 
teol.yo. Hanna Valkama ja 
Petri Satomaa. 

Muut menot
Herättäjäyhdistys Siionin-
virsiseurat su 29.1. klo 18.30 
Kempeleen seurakuntatalol-
la, Tiilitie 1.

Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: La 28.1. tammimyyjäi-
set, tavaroiden vastaanotto 
klo 15, myyjäiset klo 16.30. 
Su 29.1. klo 16 seurat ry:llä, 
Hannu Jaakkola, Markku 
Seppänen. Ti 31.1. klo 18.30 
lauluseurat Keskikylä: Säkki-
sellä, Pensaskuja 3.
Salonpää: Pe 27.1. klo 18.30 
kotiseurat Eila Pulkkisella. Su 
29.1. klo 16 seurat ry:llä.

Rippikoululaisten 
ja vanhempien kirkkopyhä

Messu 
sunnuntaina 29.1. klo 10 kirkossa

Liturgi Petri Satomaa, 
saarna Hanna Valkama, 
avustaa Jussi Saviharju, 

Kirsi Järvelin ja Sanna Korhonen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 

Gospelryhmä, 
kirkkoväärteinä isoset.

K
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n
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Omaishoitajaryhmä 
torstaina 2.2. klo 13.30.
Avoin vertaistukiryhmä omaistaan 
hoitaville läheisille. Mukana Maija Sivula ja SPR:n 
pointtihoitaja. Vieraana Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:stä Heini Kemola. Tervetuloa!
Lisätiedot ja kotikäyntipyynnöt 
diakonissa Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Kyläkamari 
maanantaina 30.1.klo 11 Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 

Diakonian aamupuuro 
tiistaina 31.1. klo 9–10 Pysäkillä. Diakonian aamupuuro 
on tarkoitettu vähävaraisille oulunsalolaisille. 
Puuron lisäksi ateriaan kuuluu leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee. Paikalla on diakoniatyöntekijä.
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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
uskonelämä

Messu su 29.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 29.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, teol. yo Anne 
Pulkka, saarna, kanttori An-
na Kälkäjä. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Messu su 29.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.1. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa teol. 
kand. Sanna-Marika Kerä-
nen, kanttori Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 29.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Päivi Jussila, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Viikkomessu ke 1.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa teol. 
yo Anne Pulkka, kanttori 
Raakel Pöyhtäri. 
Hartaus pe 27.1. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Olavi Mäkelä Karjasillan seu-
rakunnasta. 
Luukas-messu pe 27.1. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ari Savuoja, avus-
taa Saila Luukkonen. Koleh-
ti vähävaraisille opiskelijoille, 
kirkkokahvit ja iltapala.
Herättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
ja seurat su 29.1. klo 15, Tui-
ran kirkko. 
ARMO2017 -luentosarjan 
ensimmäinen luento to 2.2. 
klo 18,Tuiran kirkko. Profes-
sori Kaarlo Arffman: Refor-
maation tausta ja sen vaiku-
tus luterilaisuuteen. Ks. il-
moitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11 p. 044 3161 412.
Diakonian lounas to 26.1 ja 
2.2. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kappelin ko-
tiruokalounas. Vapaaehtoi-
set valmistavat lounaan jo-
ka viikko kappelilla. Vapaa-
ehtoinen maksu. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen 
p. 040 5747 092. 
Diakonian aamupala ke 1.2. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. Aa-
mupalaa ei ole poikkeukselli-
sesti seuraavina ajankohtina: 
8.3., 12.4. ja 19.4. 

Harrastukset ja kerhot
Miesten juttutupa ke 1.2. 
klo 16, Palokan seurakun-
takoti. Miesten juttutupa 
on tarkoitettu vain miehil-
le, ikään katsomatta. Juttu-
tupaan voi tulla mukaan uu-
sia jäseniä milloin vain. Jut-
tutuvassa miesten keskuste-
luja ohjaavat Tuiran seura-
kunnan vapaaehtoiset Pertti 
Taimisto ja Kalevi Huovinen. 
Juttutupa kokoontuu kevään 
2017 aikana: 4.1., 1.2., 1.3., 
5.4., 3.5., 7.6.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.1. klo 13, Pa-
lokan seurakuntakoti. Dia-
koniapiiri kokoontuu ke-
vään 2017 aikana: to 26.1., to 

23.2., to 30.3. ja to 27.4.
Seniorien laulupiiri to 26.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhdessä 
vanhoja, tuttuja koululau-
luja, hengellisiä lauluja se-
kä virsiä kanttori Anu Arvo-
la-Greusin johdolla! Tarjol-
la myös kahvit.  Mu-
kana myös dia-
koniatyönteki-
jä Päivi Moi-
lanen. 
Eläkeläis-
ten ker-
ho to 26.1. 
klo 13, Py-
hän Tuomaan 
kirkko. Terve-
tuloa mukaan! 
Eläkeläisten kerho 
osallistuu Seniorien laulu-
piiriin. 
Käsityökerho pe 27.1. klo 
9.30,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
Puutyökerho ma 30.1. klo 
9–13, Siipi –lähetyksen puo-
ti ja paja, kellaritilat. Kerho 
kokoontuu maanantaisin ja 
keskiviikkoisin. Kerhossa teh-
dään puutöitä omiin tarpei-
siin tai tilauksesta lähetys-
työn hyväksi. 
Käsityökerho ma 30.1. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Diakoniapiiri ma 30.1. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
31.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa. Pääovelta oi-
kealle kiertäen, portaat alas. 
Käsityökahvila ti 31.1. klo 12, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Eläkeläisten kerho Tui-
ran palvelukeskuk-

sessa ti 31.1. klo 
14, Tuiran pal-

velukeskus, 
Kangastie 
1. Ryhmä 
on tarkoi-
tettu kai-
kille alueen 

eläkeläisille. 
Laulamme Tui-

ran seurakunnan 
vapaaehtoisten ryh-

män kanssa, hiljennymme 
hartauteen ja juttelemme. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Sirpa Vähäaho-Kuusisto.
Miestenpiiri ti 31.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Petteri Tuulos: Miksi Juma-
la on.  
Lähetys- ja Raamattupiiri ke 
1.2. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 26.1. klo 12.30, 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

27.1. pe 
Juudaan kirje
30.1. ma 1. Piet. 1-2
31.1. ti 1. Piet. 3-4
1.2. ke 1. Piet. 5
2.2. to 2. Piet. 1

www.facebook.com/
raamattuaarki-
aamuisin

Keväinen retki Lappiin 
la–ke 15.–19.4. Tievatupa, Saariselkä.

Laskettele tai hiihdä Saariselän upeissa tunturi-
maisemissa. Majoittuminen kahden hengen huo-
neessa Tievatuvalla. Retken hinta aikuiselta 370 
€, lapsi 5–12-v. 250 €, alle 4-v. 50 €. Sisältää mat-
kan ja meno- ja paluupäivinä lounaan. Majoitus-
paikassa Tievatuvalla tarjoillaan aamupalat, ret-
kieväät ja päivälliset. Tapaturmavakuutus Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. Retken vetäjinä toi-
mivat Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg ja Tarja 
Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret p. 040 5747 172.

A
rkisto / M

erja Laaksam
o

Aurinkoinen 
kesäpäivä-
nukketeatteriesitys 
sunnuntaina 5.2. klo 12–15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Yhteisvastuun aloitus. Tapahtuma lapsiperheille. Tui-
ran seurakunnan lastenohjaaja Marja Raatikainen on 
käsikirjoittanut tarinan ystävyydestä ja toisen autta-
misesta. Vapaaehtoisten draamaryhmä on valmista-
nut esityksen. Musiikista vastaa kanttori Anu Arvola-
Greus ja Lapsikuoro. Päivä alkaa perhemessulla klo 12 
jonka jälkeen kirkkokahvit ja -mehut. Esitys alkaa n. 
klo 13.30 jonka jälkeen piirustuskilpailun palkitsemi-
nen ja taidenäyttely klo 14. 

Tuiran kirkon 
Olohuone 

ke 1.2. klo 17. 
Yhdessäoloa kirkolla! 

Keskustelua eri aiheista, 
hartaus, kahvia ja 
teetä. Tavataan 
kirkolla ennen 

iltamessua!

Kiitos 
kaikille syksyllä Tuiran 

seurakunnan piirustuskilpailuun 
osallistuneille! 

Saimme paljon aivan ihania piirustuksia!

Pajailtapäivä alakoululaisille 
perjantaina 27.1. klo 14–15.30 
Palokan seurakuntakodissa. 

Pajailtapäivässä askarrellaan, pelaillaan ja hiljenny-
tään! Mahdollisuus myös pienimuotoiseen kokkailuun. 
Pajailtapäivään ei tarvitse ilmoittautua erikseen, voit 
vain tulla paikalle joko yksin tai jonkun kaverin tai si-
saruksen kanssa.

ARMO2017 -luentosarjan 
ensimmäinen luento 
torstaina 2.2. klo 18 Tuiran kirkossa.

Professori Kaarlo Arffman: 
Reformaation tausta ja sen vaikutus 
luterilaisuuteen. 
Luento on osa ARMO2017 -luentosarjaa, jossa lähestytään 
reformaatiota juhlavuoden merkeissä eri näkökulmista. 
Professori Arffmanin luento on ensimmäinen ja luo 
pohjaa muille luennoille.
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Tuiran kirkko, Sumppu. Piiriä 
vetää pastori Petteri Tuulos. 
Raamattupiiri to 26.1. klo 
16, Palokan seurakuntakoti. 
Rajakylän seurakuntakodil-
la pidetty raamattupiiri siir-
tyy vuoden 2017 alusta al-
kaen Palokan seurakuntako-
dille. Tätä raamattupiiriä ve-
tää Liisa Sutinen. Raamattu-
piiriin ovat tervetulleita kaik-
ki vanhat ja uudet Raamatun 
lukemisesta kiinnostuneet. 
Lisätietoja antaa Liisa, p. 040 
7390 971.

Juttutupa ma 30.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 30.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Musiikkitilaisuudet
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen su 29.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Oulun Konser-
vatorion puhallinorkesterista 
koottu vaskiyhtye sekä käy-
rätorvikvartetti esiintyvät 
konserttisarjan viimeisessä 
konsertissa.
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Menot Oulun seurakunnissa 26.1.–2.2.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Nuorten kahvila to 26.1 klo 17–19 14–17-vuotiaille kehi-
tysvammaisille nuorille. Keskustan srk-talo, Isokatu 17, 
erityisnuorisotyön tilat. Ohjelmassa yhdessäoloa, ilois-
ta mieltä ja mukavaa tekemistä. 
Olkkari-ilta ma 30.1. klo 17–19, Keskustan srk-talo, 2. 
krs, Lilja&Lumme-salit. Nuorille kehitysvammaisille ai-
kuisille (18–40-v.)  Suunnitellaan yhdessä toimintaa. Li-
sätietoja Christalta, p. 040 5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 31.1 klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille.
Keskustelukerho ti 31.1 klo 17–18.30, Heinätorin srk-ta-
lo. Kerho eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 26.1. 14, Kes-
kustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aaltomaa, p. 050 
5933 378.
Raamattupiiri ti 31.1. klo 13, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Tervetuloa mukaan viittomakieliseen Raa-
mattupiiriin yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. 
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 1.2. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. Viittomakielinen eläkeläisten kerho. 
Kerhossa alkuhartaus ja kahvit. Vaihtelevaa ohjelmaa 
tai vierailijoita.
Hyvä tietää -luento pe 3.2. klo 9.30, Keskustan srk-talo. 
Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tulkattu-
na. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jälkeen 
on mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle ra-
vintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.2. klo 13 Caritas-ko-
dilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luemme 
Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opas-ys-
tävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 27.1. ja 3.2. klo 13–15, Keskustan srk-
talo, Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmai-
sille naisille.
Tavoiteryhmä ma 30.1. klo 10–12, Keskustan srk-talo.  
Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehille ja naisille. 
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
2.2. klo 17–19, Keskustan srk-talo, sisäpiha. Vertaistuki-
ryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu pe 
27.1. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappe-
lissa. Suunnittelu 
alkaa jo klo 17.30. 
Voit antaa ideoita myös Facebookissa ryhmässä ”Luu-
kas-messu”. Messua junailevat yliopistopastori Ari Sa-
vuoja ja diakonissa Saila Luukkonen. Kolehti vähävarai-
sille opiskelijoille, kirkkokahvit ja iltapala.
Elossa-kahavila pe 27.1. klo 19–23.30, illan vieras klo 
21 ja hartaus klo 22. Keskustan srk-talo, Isokatu 17.
Kairos-yhtyeen konsertti, su 29.1. klo 18 Kiimingin 
srk-keskuksessa, Kirkonniementie 6. Vapaa pääsy! Ks. 
s. 16.
Kohtaamisia-raamis to 2.2. klo 18–20, Keskustan srk-
talo, Isokatu 17.
KappleLive-konsertti la 4.2. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Esiintyy Eve & Ossi, vapaa pääsy.
Global Action la 28.1. klo 14 Karjasillan kirkolla, tä-
män jälkeen kokoontuminen joka toinen viikko (pa-
rilliset viikot). Nuorten aikuisten ryhmä, joka tukee ja 
tutustuu lähetys- ja kehitysyhteistyöhön. Luvassa mm. 
talkoita, lähetystyöntekijöiden tapaamisia, vierailuja, 
tempauksia jne. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 28.1. klo 18 Tuiran kirkko Myl-
lytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Ensitreffit OPKOlla. 
Ohjelmasta vastaa Oulun OPKOn hallitus. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 1.2. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Teemana: Kiitosmielin laulaa 
tahdon. Puhe Raimo Lähteenmaa.

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English 
su 29.1. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people. Service on every Sun at 
4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 

Hiihtämään ja 
hiljentymään hangille 
8.–12.4. Vuontispirtille
Perinteinen kevätretki Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston maisemiin. Matkan järjestää 
Oulun Tuomiokirkkoseurakunta ja Karjasillan 
seurakunta. Retken hinta täysihoitoineen ja 
matkoineen alkaen 310 € / hlö.
Retkellä mukana kappalainen Erja Oikarinen 
Karjasillan seurakunnasta sekä kappalainen 
Jyrki Vaaramo Tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Kalevi Jurvelin p, 0400 341 951 tai 
kalevi.jurvelin1@luukku.com

Lapsensa menettäneiden 
vanhempien sururyhmä 
alkaa tiistaina 7.2. klo 18–19.30 
Kastellin kirkolla vanhan pappilan takkahuoneessa. 
Ryhmään ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedustelut 
3.2. mennessä: johtava sairaalapastori Hannele Lusik-
ka, p. 040 5797 806, hannele.lusikka@evl.fi. Ryhmää 
suositellaan heille, joiden menetyksestä on kulunut vä-
hintään neljä kuukautta. Ryhmän vetäjinä ovat sairaa-
lalastenohjaaja Auli Kipinä ja sairaalapastori Hanne-
le Lusikka.
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Caritas Forum
Caritas Forum järjestetään kerran kuukaudessa kevät- 
ja syyskaudella Caritas-kodissa (Kapellimestarinkatu 2) 
torstaisin kello 14. Alustuksien jälkeen on varattu aikaa 
keskustelulle. Talven ja kevään ohjelmistossa ovat mu-
kana seuraavat aiheet ja puhujat: 

to 9.2. Onko politiikka populismia? 
  Rovasti, Caritas-Säätiön pj. Heikki Keränen
to 23.3. Nähdyksi tuleminen – kokemuksia Suomen 
  Lähetysseuran työstä Thaimaassa   

Lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Lavanko
to 6.4. Puolustusvoimat osana kokonaisturvallisuutta, 

Everstiluutnantti Mika Seppä
to 18.5. Valhe ja totuus mediassa 
  Viestintäpäällikkö, Rauhan Tervehdyksen 
  vt. päätoimittaja Rebekka Naatus
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lauantaina 4.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa

Eve & Ossi
KappeLive -sarjan kevätkauden aloittaa lauantaina 4. 
helmikuuta klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopis-
tokatu 7) Eve & Ossi -duo. Yhtyeen ensimmäinen Vir-
ren sävelillä -albumi vuodelta 2015 koostuu pienieleisis-
tä virsisovituksista. Sittemmin duo on keskittynyt oman 
musiikin tekemiseen. Marraskuussa 2016 yhtye julkaisi 
Toisen silmin -nimisen kakkosalbuminsa, joka sisältää 
pehmeitä soundeja ja herkkiä tulkintoja. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Parisuhde paremmaksi -kurssi
Tule puolisosi kanssa avaamaan parisuhteen solmuja 
vertaistukiryhmään. Kurssilla käsitellään parisuhteen 
vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. Teemoina ovat 
mm vuorovaikutustaidot, tunteiden tunnistaminen, 
seksuaalisuus ja parisuhteen yhteiset tavoitteet.
Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, 
toiminnallisia harjoituksia ja työkirjaa.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa keskiviikkoisin 
klo 15.30–17.30 Perheasiain neuvottelukeskuksessa, 
Isokatu 17, 3. kerros. Ensimmäinen kokoontuminen on 
22.2. ja viimeinen 3.5. Ryhmään otetaan neljä paria.

Tiedustelut kurssin ohjaajilta perheneuvoja 
Marja Haapakoski, marja.haapakoski@evl.fi ja 
perheneuvoja Johanna Siira, 
johanna.siira@evl.fi. 
Ilmoittautumiset 13.2. mennessä 
perheasiain neuvottelukeskuksen 
ajanvaraukseen 
p. 044 3161 557 

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Uudistuneen Siiven avajaiset
torstaina 2.2. klo 14, Nokelantie 48 B.

Uudistuneessa Siivessä on tarjolla käsitöitä, puutöitä, 
kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä kahvila Oulun seurakuntien 

lähetystyön hyväksi.
Ohjelmallisissa avajaisissa mukana mm. 

lääninrovasti Juhani Lavanko. Kakkukahvit. 
50 asiakkaalle käsin tehty kangaskassi ilmaiseksi.

Siipi, Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila, pe klo 10–14. 
Tovi pe 27.1. klo 12–13 Siivessä. Reformaatio ja lähetystyö, 
keskustelua ja kahvit. Teol.yo. Sanna-Marika Keränen. 
Kristittynä yhteiskunnassa pe 3.2. klo 12–13, Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Oppilaitospastori Katariina Pitkänen.
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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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus to 26.1. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Soile Tuusa.
Ompeluseurat ma 30.1. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Porinapirtti ti 31.1. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/

teelle.
Keskipäivänkerho ke 1.2. 
klo 11.30 srk-talossa, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro. Arvonta! 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
1.2. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen. 
Rukouspiiri ke 1.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Lee-
na Savolainen.
Hartaus ja eh-
toollinen to 
2.2. klo 14 Hel-
min kodissa, Soi-
le Tuusa. 
Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille 
maanantaisin klo 10–11 srk-
talon alakerrassa. Jaettavan 
tavaramäärän lisäännyttyä 
ota mukaasi varakassi! 
Kuorot: Ke 1.2. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa.

Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
ry:n tiloissa Päivärinteellä se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Koulu-

pastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 ylä-

koululla ja luki-
olla. Nuortenil-
ta to 26.1. klo 
18–19.30 srk-ta-
lon alakerras-
sa. Rippikoulu-

jen oppitunnit la 
28.1. klo 10–15,  ke-

sä II srk-talossa ja ke-
sä I Koortilassa. Osallistu-

minen messuun su 29.1. klo 
10 kirkossa. Raamattupiiri 
rippikoululaisille su 29.1. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 
Nuortenilta ke 1.2. klo 17–
18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. Rippikoulujen 

Kesärippikoulu I:n nuorte-
nilta to 26.1. klo 16–17.30 
Tyrnävän srk-talon Olkka-
rissa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 26.1. klo 17 Temmek-
sen srk-talolla, Leilan johdol-
la. Tervetuloa mukaan kaikki 
entiset ja uudetkin läheltä ja 
kauempaa.

Hartaus pe 27.1. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
Nuortenilta ke 
1.2. klo 18 Tyr-
nävän srk-ta-
lon kerhohuo-
neessa.
Hartaus to 2.2. 
klo 13 Mänty-
rinteellä. Tem-
meksen kappe-
lin kylätoimikunnan 
kahvitarjoilu.
Nuttupiiri to 2.2. klo 17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-

oppitunnit la 4.2. klo 10–15, 
talvirippikoulu srk-talossa ja 
päivärippikoulu Koortilassa. 
Osallistuminen messuun su 
5.2. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 31.1. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 26.1. klo 18.30 ompelu-
seurat Sinikka ja Alpo Kämä-
räisellä sekä Hanna-Riikka ja 
Vesa Pirneksellä. La 28.1. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk P. & J. Jokitalo ja 7.–

S

Kastettu: 
Aatos Leo Mikael 
Kivilompolo, 
Jaro Kristian Ojala

Ruoka-
kassien jakelu 
vähävaraisille 
maanantaisin 

klo 10–11 
srk-talon 

alakerrassa.
Kastettu: 
Marianne Helmi Sylvia 
Nieminen, 
Elias Ilmari Parviainen

Kuollut: 
Simo Pekka Pekkala 53, 
Reijo Olavi Kannisto 74, 
Lauri Antero Lotvonen 76, 
Matti Olavi Väänänen 91

Raamattu- 
ja tuumailupiiri 
torstaina 26.1. 

klo 17 Temmeksen
srk-talolla.

Sanajumalanpalvelus 
su 29.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Avustaa 
Salme ja nuorten palve-
luryhmä.
Messu su 29.1. klo 12 
Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Avustaa Salme 
ja nuorten palveluryhmä.

tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.

Seurakuntakerho tiistai-
sin klo 12.30–14 Tyr-

nävän srk-talolla.
Aamukamma-
ri keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 
Tyrnävän srk-ta-
lolla.

Tyrnävän rauhan-
yhdistys: Talvimyy-

jäiset pe 27.1. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 29.1. klo 14 
Lepolassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 27.1. klo 19 
ry:llä. Seurat su 29.1. klo 13 
ry:llä.

keskiviikkona 1.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.

Nuortenilta

Messu su 29.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Mi-
ka Pouke, kanttorina Os-
si Kajava. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Suomen 
Raamattuopiston seurat 
srk-talossa.

Hannu Kestin lähtökahvit
Eläkkeelle jäävä talouspäällikkö
Hannu Kesti tavattavissa 
perjantaina 27.1. 
klo 14–17 
Tyrnävän srk-talon 
kahviossa. 
Pannu kuumana, 
seurakuntalaiset 
ja yhteistyökumppanit 
tervetuloa!

Yhteisvastuu 2017
starttaa 5.2. klo 10 perinteiseen tapaan messulla.
Messun yhteydessä siunataan yhteisvastuukerääjät. 
Olet lämpimästi tervetullut yhteisvastuumessuun ja 
sen jälkeen kirkkokahveille ja myyjäisiin srk-talolle.

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa, mikä 
tarkoittaa sitä, että Suomessa keräysvaroin autetaan 
ihmiskaupan uhreja usean eri yhteistyötahon kanssa. 
Kansainvälinen apu keskittyy erityisesti konfliktien 
keskellä asuvien nuorten auttamiseen, että he eivät 
joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Tulevia yhteisvastuutapahtumia:
15.2. yv-lounas keskipäivänkerhossa (10€)
24.2. klo 15–17 yv-lipaskeräys kauppojen edessä

Lähetys- ja yhteislauluilta
torstaina 2.2. klo 18 

Tyrnävän srk-talon kahviossa.

Ilta aloitetaan Anitta-emännän valmistamien 
thaimaalaisten ruokien parissa. Lähetyssihteeri 

Johanna kertoo Thaimaan opintomatkan 
kokemuksista kuvin ja sanoin. Illassa luvassa 

myös yhteislaulua Pentti-kanttorin säestyksellä. 
Tule viettämään yhteinen ja ajatukset 

maailmalle siivittävä ilta!

Elintarvikkeiden jako ja puurotarjoilu 
vähävaraisille tyrnäväläisille 

maanantaisin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan 

niin kauan kun kasseja riittää.

OMPELUSEURAT KEVÄÄLLÄ 2017

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Lähetys- ja diakoniatyö

klo 18–20 
Srk-talon
kappelihuoneessa:
30.1., 27.2., 27.3., 8.5.
Laitasaaren 
rukoushuoneella:
13.2., 13.3., 24.4., 22.5.

8.-lk Kälkäjä. Su 29.1. klo 12 
pyhäkoulut: kirkonkylä Kyl-
lönen, Korivaara Tuomikos-
ki, Pälli V. Taskila, Suokylä H. 
Keränen. Ma 30.1. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 27.1. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. La 28.1. klo 19 
raamattuluokka pienet Vari-
la, isot Kälkäjä. Su 29.1. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Han-
nula, Laitasaari Ihme, Huo-
vila Kakko. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ke 1.2. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.

K
atja Täh

jä
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Seurakunnissa tapahtuu  26.1.–2.2.2017

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino  Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Hanna Korteniemi
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Sanajumalanpalvelus 
su 29.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa ja saarnaa 
Ilkka Tornberg, avusta-
va pappi Maisa Hauta-
mäki, kanttorina Mika 
Kotkaranta, partiolais-
ten jumalanpalvelusryh-
mä. Rippikoulusunnun-
tai kaikille niille rippi-
koululaisille, jotka eivät 
ole vielä rippikoulusun-
nuntaihin osallistuneet.

Kastettu:  
Joakim Vilho Mikael 
Nukari, 
Seela Enna Vivian 
Sippala

Kuollut: 
Sirkka Annikki Elsilä 91, 
Juha Tapio Hurskainen 60, 
Eero Kalevi Lehtonen 88, 
Raimo Veli Olavi Vuori-
salo 81

Kouluikäisten 
tyttöjen ja poikien 

kerhotoiminta
 jatkuu taas. 

Lisätietoja kotisivuilta 
tai Marialta, 

p. 044 7521 236.

 

Lankapiiri ma 30.1. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 3.2. klo 10 srk-kodissa. 
Piippola: tiistaisin klo 12 Väi-
nölässä. Pulkkila: to 26.1. klo 
12 srk-talossa. Pyhäntä: ke 
1.2. klo 10 srk-talossa. Rant-
sila: to 2.2. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Rantsi-
la: maanantaisin klo 10 Nup-
pulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 srk-talon 
kerhotilassa. Rantsila: Nup-
pukerho torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varhaisnuor-
ten kerho keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puu-
hailukerho tiistaisin klo 

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Messu su 29.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Hailuodon Lions-klubilai-
set avustavat ja tarjoavat 
kirkkokahvit. Rippikoulu-
sunnuntai. Kirkkokyydin 
messuun voi tilata Anna-
Liisa Piekkolalta, p. 040 
7488 806. 

Eläkeliitto ti 31.1. klo 12 srk-
salissa. Huom. uusi kokoon-
tumisaika! 
Yhteinen aamiainen (1 €) pe 
3.2. klo 7.30–9.15. srk-salissa.

Euron aamupala ja ruoka-
jakelu pe 27.1. seurakunta-
talolla. Vapaaehtoiset ovat 
kattaneet euron aamupalan 
jota tarjoillaan kaikille klo 
9–10.30. Ruokajakelu klo 10 
on suunnattu vähävaraisille 
ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 27.1. klo 
9.30–11 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit lahjoittaa kier-
toon tavaraa jota et tarvit-
se (vaatteita, liinavaatteita, 
kenkiä, astioita, leluja ym.) 
tai voit hakea ilmaiseksi tar-
vitsemaasi. Lisätietoja antaa 
diakonissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 30.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtinkerho ma 30.1. 
klo 13 Vanhustentalolla ta-
lon asukkaille ja muille lä-
hellä asuville, ohjaajana dia-
konissa Antti Härkönen, kah-
vitarjoilu. 
Kierrätystori ma 30.1. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 30.1. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 31.1. klo 9.30– 
11 seurakuntatalolla.
Jussilan porinaryhmä ti 
31.1. klo 13. Kahvitarjoilu. 
Mukana diakonissa Antti 
Härkönen.
Perhekerho ke 1.2. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho ke 1.2. klo 
12 seurakuntatalolla. Kaikil-
le eläkeläisille. Mukana dia-
konissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 1.2.: Tähdet klo 
17 seurakuntatalolla, Celes-
te klo 17 kirkossa, Kirkkolau-
lajat klo 18.30 seurakuntata-
lolla ja Minka klo 18.30 kir-
kossa.
Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 2.2. klo 18 Kirkonky-
län diakoniatoimistossa. Ys-
tävätoiminnan tukiryhmä, 
mukana diakonissa Marika 

Kamps. 
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja Kierrätystori pe 3.2. 
klo 9 alkaen seurakuntata-
lolla.
Partio: To 26.1. Ruoktujoh-
tajat partiotoimistossa 
klo 17–18. Ke 1.2. 
Päivystys partio-
toimistossa klo 
15–17. Ma 6.2. 
Akeloiden ja 
Sampojen ko-
koukset. Ke 
8.2. Päivystys 
partiotoimis-
tossa klo 15–17. 
Ruoktun leiriläis-
kokous seurakuntata-
lolla klo 17–18. To 9.2. Ruok-
tujohtajat partiotoimistossa 
klo 17–18. Lippukunnan halli-
tus partiotoimistossa klo 18–

20. Hamina-johtoryhmä par-
tiotoimistossa klo 20–21. Ke-
tunkiljaisu-leiri tulossa seik-
kailija-, tarpoja- ja samoaja-
tytöille. Tarkemmat tiedot ja 
leirikirjeet lippukunnan ko-

tisivuilla www.niitty-
karpat.fi

Rauhanyhdis-
tys: Pe 27.1. 
klo 18.30 
raamattu-
luokka (7.–
8.) ry:llä. La 
28.1. klo 19 

aikuistenilta 
ry:llä. Su 29.1. 

klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Li-

mingan kirkossa sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. To 2.2. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla. 

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa. 

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Mistä sisältöä elämään?

Ryhdy arkienkeliksi ja 
tule yhteisvastuukerääjäksi!
Yhteisvastuukeräys alkaa jälleen 5.2. ja jatkuu huhti-
kuun loppuun asti. 
Tarvitsemme lipas- ja listakerääjiä! Kerääjänä autat hä-
dänalaisia lähimmäisiämme omalla paikkakunnalla ja 
kaukana kehitysmaissa. Jopa tunnin tai kahden kerä-
yksellä on iso merkitys. Tekemällä hyvää, saat myös it-
se hyvän mielen, kohtaat muita ihmisiä ja huomaat, et-
tä olet tärkeä. Sinua tarvitaan! 
Ilmoittaudu mukaan: 
www.limingan-
seurakunta.fi / tule 
vapaaehtoiseksi 
tai soita 
p. 044 7521 227 / 
Ritva Sassali.  

Raamattuopetussarja 
Markuksen evankeliumista
torstaisin 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. 
klo 18.30–20 
Limingan pappilassa

2.2. Olli Seikkula alustaa 
aiheesta evankelista Markus.
Illan juontaa ja keskustelun 
johtaa Erkki Haverinen.

Kuollut: 
Vesa Kalevi Järvelä 72, 
Eine Tuulikki 
Heikkinen 76

Kuollut: Eedit Eliisa 
Alajarva 81 (Kestilä),
Aimo Iisakki Porkka 
96 (Rantsila),
Paula Marjatta Kesälä 
82 (Rantsila),
Heli Marjatta Värttö 
65 (Rantsila)

Limingan kirkkoherranvirastossa on myytävänä

ADRESSEJA
Kuva-aiheina taiteilija Kari Holman maalaukset 

kirkosta kesällä ja talvella (hinta 14 €), 
valokuva-adresseissa Limingan kirkko ulkoa

ja sisältä sekä sankarihautausmaa (hinta 9 €). 
Laaja valikoima erilaisia muistolauseita.
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Lasten kerhotoiminta toimii 
normaalisti uudessa kerhoti-
lassa, kerhoista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. Tervetuloa mu-
kaan!
Raamattupiiri to 26.1. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 1.
Friday club ja Friday night 
ks. ilmoitus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 1.2. klo 14.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Uudetkin 
laulajat ovat tervetulleita 
mukaan!
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 2.2. klo 16 srk-ta-
lossa, opettele jokin ulkoläk-
syistä ulkoa ennen tätä iltaa! 
Rauhanyhdistys: Pe 27.1.klo 
19 nuortenilta Pitkäsellä ja 
raamattuluokat J & S-K Per-
nulla (isot) ja S & E Hirvasnie-
mellä (pienet) Su 29.1. klo 12 
pyhäkoulut Kk: A & E Salme-
lalla, Lk: T & H Vanhalalla ja 
Yp: Piggillä, klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.  Ma 30.1. 
klo 19 sisarpiiri ry:llä.  Ke 1.2. 
klo 10 puurokerho Hekkalal-
la.  Päiväkerhot ti, ke ja to klo 
17 alkaen ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

www.hailuodonseurakunta.fi

 

14.30 srk-talon kerhotilassa. 
Tavast kengän varkkarit tors-
taisin klo 16 Tavastkengän 
koululla. Rantsila: Tyttöker-
ho maanantaisin klo 15 Nup-
pulassa. Poikakerho tiistai-
sin klo 15 Nuppulassa. Hovin 
varkkarit torstaisin klo 15.30 

Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Käsikellot ma 
30.1. klo 10 srk-talossa. Stel-
lat torstaisin klo 15.15 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Lapsikuoro 
torstaisin klo 17.30 srk-talos-

 

Seurakunnan kerhotiloihin 
otetaan lahjoituksena vastaan 

ehjiä ja 
puhtaita 
leluja!

Lisätietoja:
Eeva-Liisa, 
p. 044 5181 171 
tai Johanna, 
p. 044 5181 141.

 

Messu 
sunnuntaina 29.1. klo 10 srk-talossa.
Toimittaa Markku Tölli ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. Messutiimi avustaa.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

sa. Mieskuoro to 2.2. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro keski-
viikkoisin klo 11, 
Stellat keskiviik-
koisin klo 15.15 
ja Kappelikuo-
ro keskiviikkoi-
sin klo 18.30 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Ompeluseu-
rat pe 27.1. klo 19 ry:llä. Tero 
Väisänen. Pulkkila: Raamat-

tuluokka ja seurat la 28.1. klo 
19.30 ry:llä. Pyhäntä: 

Pitsailta pe 27.1. klo 
18 ry:llä. Kodinil-

ta su 29.1. klo 
16 ry:llä. Jouko 
Limma. Rant-
sila: Myyjäi-
set pe 27.1. klo 

19 ry:llä. Tuomo 
Näsänen. Siikatör-

män myyjäiset pe 3.2. 
klo 19 ry:llä. Pentti Jäntti.

 

Seurakunta 
on myös 

facebookissa!

Kirkko-
valtuuston 

kokous 
to 26.1. klo 19 

Rantsilan 
seurakunta-

talossa.

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 27.1. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
5.–7.-luokkalaisille 
perjantaina 27.1. 

klo 19.15–21 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Luvassa monenlaista puuhaa, 
raamattuopetusta, laulua ja nyyttärit.

Oletko vailla harrastusta?
Tiesitkö, että laulaminen tekee hyvää!

Kiinnostuitko?
Tule siis kuoroon.

Kappelikuoro
keskiviikkoisin klo 18.30–20

Rantsilan srk-talossa.

Lisätietoja Arja-kanttorilta, p. 044 5181 151

Tule rohkeasti mukaan!

F l i c k r

Jumalanpalvelukset
Messu su 29.1. klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit.

Messu su 29.1. klo 13 Pyhännän srk-talossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit.

Kynttilänpäivänä 
sunnuntaina 5.2. klo 10 sanajumalanpalvelus. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
yhteisvastuukeräyksen aloitus sekä Tapsan, Elvin 
ja Kaisamarjan lähtökahvit. Tapio ja Elvi siirtyvät 

lomien kautta ”oloneuvoksiksi” ja Kaisamarja 
lähtee Pohjois-Karjalaan Kiteen Kesälahden 

kappeliseurakunnan kanttoriksi. 

K
u

vat: San
n

a K
ro

o
k, K

aisam
arja Stö

ckell, M
in

n
a K

o
listaja

Kuollut: 
Osmo Kalevi Ukura 84,
Kaarlo Pietari (Pekka) 

Sutela 79
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTI toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi, 
 
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen 
            sanan neuvoston jäsen

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PAINO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
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Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Onko leipäpappeja 
olemassa?

Voiko pappi olla niin kutsuttu leipäpap-
pi, joka tekee työtään lähinnä elan-
tonsa turvaamiseksi uskosta sen kum-
memmin piittaamatta? 

Kysymykseen vastaa Suo-
men kirkon pappisliiton 
apulaistoiminnanjohtaja 
Merja Laaksamo.

Laaksamo nauraa 
makeasti, sillä hänes-
tä kysymys on absurdi. 
Hän on itsekin tehnyt 
papin työtä ja huomaut-
taa, että papin hommia tus-
kin jaksaa, jollei siihen ole muu-
ta paloa kuin leipä.

Laaksamo ei oikein usko, et-
tä leipäpappeja on edes olemas-
sa. Pappi saattaa kuitenkin jou-
tua hänen mukaansa jonkinlaiseen ”erämaa-
vaiheeseen”, jolloin motivaatio on hukassa. 
Erämaahan papin voivat viedä vaikkapa koet-
telemukset omassa elämässä.

– Kutsumus voi olla kateissa ja sitä pitää et-
siä. Pakkohan sitä silloinkin on työtänsä teh-
dä, jos ei halua eroon 
papin virasta.

– Ymmärrän hy-
vin, että ihminen saat-
taa menettää uskonsa ja 
toivonsa. Toivon, että he 
löytäisivät pian takai-
sin, eikä suossa tarvit-
sisi rämpiä pitkään. Itse 
en halua tuomita ihmis-
tä, joka uskonsa menet-
täneenä yrittää hoitaa työnsä.

Merja Laaksamo arvelee, että erämaavai-
heessa pappi kykenee hoitamaan työnsä ru-
tiinilla, eivätkä seurakuntalaiset välttämättä 
edes huomaa, että jotain on vialla.

Ihmisten arviot leipäpapeista ovat ulkopuo-
listen arveluja, Laaksamo korostaa.

– Mistäpä sitä kukaan tietää kenenkään si-
sintä.

Hän nostaa esiin myös väsymyksestä joh-
tuvan kyynistymisen, jolloin pappikaan ei ole 
oma itsensä eikä läsnä siinä mitä tekee.

PEKKA HELIN

  Postia & Palautetta

Kirjoita meille!  Julkaisemme Postia-palstalla 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.

Haluan tuoda esille, mi-
ten vakavia asioita kiu-
saaminen voi aiheut-
taa. Minua kiusattiin 

ala-asteelta saakka. Pääasias-
sa minut jätettiin aina porukan 
ulkopuolelle, haukuttiin ja mi-
nulle naurettiin erilaisuuden ta-
kia. Koin myös väkivaltaa.

Jouduin lasten psykiatriselle 
osastolle hoitoon, koska “oirei-
lin” vanhempieni erosta johtu-
neen surun ja koulukiusaami-
sen takia. Eräs hoitajista moitti 
minua aina vihaisesti siitä, et-
tä itken koko ajan koti-ikävää. 
Jouduin tukahduttamaan tun-
teeni ja ottamaan pikkuvanhan 
mielistelijän roolin, suhteessa 
hoitajiin. 

Kun pääsin pois osastolta, 
olin laitostunut. Jouduin las-
tensuojelun kanssa tekemisiin, 
koska en pärjännyt kotona enkä 
koulussa. Minut otettiin huos-
taan.

Perhekodissa minua simpu-
tettiin, uhkailtiin, häpäistiin, 
juoksutettiin alushoususillaan 
pitkin pihamaata, teetettiin 
halkotöitä jopa kuumeessa, pa-
kotettiin kylmään suihkuun ja 
joskus käytiin käsiksi niin että 

Itse en halua 
tuomita ihmistä, 
joka uskonsa 
menettäneenä 
yrittää hoitaa 
työnsä.

Suoraan  kysyttynä

paidastakin repesi hiha. 
Karkasin paikasta usein, 

tarkoituksena päästä parem-
paan sijoituspaikkaan. Kotiin 
en päässyt. Minut otettiin kiin-
ni ja palautettiin aina perheko-
tiin, jossa kaltoin kohtelu jatkui.

Kun pääsin perhekodista 18 
vuoden kynnyksellä, olin hen-
kisesti aivan romuna. Minua ei 
enää otettu kotiin. Etsin tur-
vaa ja lohtua kaupungilla ol-
leista ventovieraistakin ihmi-
sistä. Minua käytettiin hyväksi 
ja kustannuksellani tehtiin pi-
laa ja kiusaa. Koin sekä rahal-
lista että seksuaalista hyväksi-
käyttöä. 

Masennuin jatkuvasta kiu-
saamisesta. Minusta levitettiin 
perättömiä huhuja, että olisin 
raiskannut ala-ikäisiä tyttöjä ja 
yhden pojan. Huhujen seurauk-
sena jouduin pahoinpidellyk-
si kadulla jopa keskellä päivää.

Yritin käydä ammattikou-

lun erityislinjoilla valmentavia 
luokkia, muttei koulunkäynnis-
tä tullut mitään. Minusta pu-
huttiin koulussa pahaa, jätet-
tiin ryhmän ulkopuolelle, tö-
nittiin käytävillä ja haukuttiin 
pedofiiliksi.

Koetin kestää kaiken sisulla 
ja yritin olla näyttämättä ulos-
päin kuinka minuun sattui. 
Alistumalla ja ehdollistumalla 
koetin luoda sopua ja jonkin-
laisia kaveruussuhteita minulle 
ilkeisiin tyyppeihin. 

Joudun yhä hakemaan am-
mattiapua traumoihini. Päivä 
kerrallaan koetan selvitä ahdis-
tuksen kanssa, joka johtuu kiu-
saamisesta, laitoksissa tulleista 
traumoista, häpeästä ja siitä et-
tä maineeni on pilalla. 

Tällä hetkellä olen reilut kak-
sikymppinen, työkyvyttömyys-
eläkkeellä oleva sisältä rikkinäi-
nen lapsi. Toivoisin, että yhteis-
kunnassa puututtaisiin kiusaa-
miseen tiukemmin ja että kiu-
saamisesta säädettäisiin erilli-
nen laki.

RIKKINÄINEN LAPSI
Toimitus julkaisee tekstin 

poikkeuksellisesti nimimerkillä

Kukaan ei suojellut minua kiusaamiselta

Etsin turvaa ja lohtua 
kaupungilla olleista 
ventovieraistakin 
ihmisistä.

Kysymys Rauhan Tervehdyksen jakelusta

Rauhan Tervehdyksen ko-
tiin kannon voi estää vain 
kieltämällä ilmaisjakelun. 

Kuitenkaan lehti ei 
ole ilmainen, vaan jokainen ti-
laus maksaa. Esitänkin, että ta-

loudet joissa lehti on hyvin vä-
hällä lukemisella tai sitä ei lue-
ta ollenkaan, voisivat ilmoituk-
sella lopettaa tilauksen. Nämä 
tilauksista ”vapautuneet” varat 
kirkko voisi esimerkiksi ohjata 

johonkin avustuskohteeseen. 
Toivoisin, että joku kommen-
toisi ehdotusta julkisesti.

OLLI MAUNUMÄKI
Martinniemi

... ja vastaus kysymykseen

Rauhan Tervehdys -leh-
den jakelua suunnitelta-
essa vuosille 2017–2018 
selvitettiin monia vaih-

toehtoja. Kustannussyistä pää-
dyttiin käytäntöön, jonka mu-
kaan lehti jaetaan osoitteetto-
mana jakeluna kaikkiin niihin 
talouksiin, jotka eivät ole kiel-
täneet ilmaisjakelua.

Osoitteeton jakelu tarkoit-

taa, että ei ole olemassa osoite-
rekisteriä, josta voitaisiin karsia 
pois kysyjän mainitsemat leh-
den saajat. Osoitteellinen jake-
lu, joka olisi toteutettu jäsentie-
torekisterin avulla, olisi maksa-
nut noin kaksi kertaa enemmän 
kuin osoitteeton jakelu. 

Osoitteellisen jakelun olisi 
voinut toteuttaa vain Posti Oy. 
Postin linjauksen mukaan Rau-

han Tervehdys -lehteä ei olisi voi-
tu jakaa niihin talouksiin, joissa 
on mainoskielto. Nykyinen jake-
lija eli Oulun Jakelutoimisto Oy 
jakaa lehdet myös noin 90 pro-
senttiin mainoskieltotalouksis-
ta. Seurakuntalehti on näin saa-
nut arviolta 15 000 lukijaa lisää.

 
HANNU OJALEHTO
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