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Pääkirjoitus

Avioliittolaki 
sekoitti kirkon 

Uskonnolliset järjestöt osallistuvat yhä 
useammin konfliktimaissa rauhan tekemiseen   

Sotakuvien täyttäessä te-
levision uutisruutum-
me unohtuu helposti, että 
Syyriassa on ollut ja on yhä 

kansalaisyhteiskunta.
– Ruohonjuuritasolla tuossa 

maassa tehdään kriisin keskel-
lä kaiken aikaa paljon työtä, jot-
ta ihmiset voisivat luottaa toi-
siinsa ja hyvinvointi voisi lisään-
tyä maassa. Länsimaissa asuvilla 
on hankala saada tietoa tällaises-
ta toiminnasta kun uutisoinnis-
sa korostuvat konfliktit, pahoitte-
lee Suomen Lähetysseurassa työs-
kentelevä Minna Saarnivaara.

Jotta tavallisten kansalaisten 
ja myös syyrialaisten kansalais-
järjestöjen ääni kuuluisi rauhan 
rakentamisessa aiempaa parem-
min, Lähetysseura oli järjestä-
mässä kuuden muun suomalais-
järjestön kanssa tammikuun lo-
pussa Syyria-aiheista seminaa-
ria. 

Toivomus tällaisen tapahtu-
man tarpeellisuudesta tuli alun 
perin syyrialaisilta Lähetysseu-
ran kumppaneilta.

Järjestöt vetosivat
YK:hon
Lähetysseuran Syyrian rauhan-
hankkeen projektipäällikkö Min-
na Saarnivaara oli ison ja tiukal-
la aikataululla läpivedetyn ko-
kouksen jälkeen väsynyt mut-
ta tyytyväinen: tapaamisen an-
tina oli kannanotto, jossa vaadi-
taan YK:ta ottamaan Syyrian pai-
kallisyhteisöjä mukaan yhtälailla 
rauhan- kuin avustustyöhön. 

Paikalliset toimijat luovat rau-
han edellytykset ja rakentavat yh-
teisöjen selviytymiskykyä kon-
fliktin keskellä, kannanotossa sa-
notaan.

Julkilausumassa korostetaan, 
että yhteiseen työhön on otettava 
mukaan ihmisiä kaikista poliitti-

Kirkon suhtautuminen uuteen tasa-arvoi-

seen avioliittoon on levällään kuin Joki-

sen eväät. 

Tällä hetkellä selvitetään, tulisiko kirkon lopet-

taa ihmisten avioliittoon vihkiminen kokonaan ja 

jättää se valtion hommiksi. 

Arkkipiispa on tosin jo ehtinyt todeta, ettei 

vihkioikeudesta hänen mukaansa olisi tarpeen 

luopua. Tai ainakaan siitä syystä, josta selvitys on 

päätetty tehdä eli avio-

liittolain muutoksesta 

johtuen. 

Ota tästä nyt sitten 

selvää.

Osa papeista on il-

moittanut vihkivänsä 

avioliittoon myös ho-

mopareja, osa papeista ei halua ryhtyä edes lie-

vimpään kädenojennukseen eli homoparien 

kanssa rukoilemiseen. Suurin osa sijoittunee jon-

nekin välimaastoon. 

Oman hiippakuntamme piispa Samuel Salmi 

vetoaa papistoonsa, että kaikkien puolesta kui-

tenkin rukoiltaisiin. 

Piispojen ohjeen mukaan pappien tulisi vihkiä 

avioliittoon vain heteropareja. Toisaalta arkki-

piispa on myös pyytänyt, ettei homopareja vihki-

vistä papeista kanneltaisi tuomiokapituliin. 

Nyt jos koskaan on syytä pyrkiä kärsivälliseen 

ja tulevaisuuteen luottavaan keskusteluun. 

On pakko hyväksyä, että koko kirkossa, niin 

seurakuntalaisten, piispojen, pappien kuin mui-

denkin työntekijöiden keskuudessa, ollaan asias-

ta erimielisiä. Tämän myöntää myös Salmi ja kan-

nustaa ihmisiä kuuntelemaan ja keskustelemaan 

ilman mustavalkoista ennakkoasetelmaa. 

Asiat etenevät kirkolliskokoukseen hitaasti. Ja 

päätöksiä tulee vielä hitaammin. 

Sitä odotellessa olisi hyvä an-

taa papeille työrauha toimia 

parhaaksi katsomallaan 

tavalla. 

Kaiken tämän kes-

kellä pitäisi muistaa se 

tärkein: ihminen, joka 

on elämänsä kään-

nekohdassa päättä-

nyt kääntyä kirkon 

puoleen. Hänellä 

on oikeus saada 

kunnioittavaa ja 

rakkaudellisesta 

palvelua kirkko-

poliittisista sol-

muista huoli-

matta.

Asiat etenevät 
kirkolliskokoukseen 
hitaasti. 
Ja päätöksiä tulee 
vielä hitaammin. 

Vastarannan Kiiski 

Syyrialaisten 
ääntä lisättävä 
rauhantyössä

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

sista ryhmistä ja kaikilta alueilta. 
Tämä auttaa ratkaisemaan kärjis-
tyneitä poliittisia jakolinjoja.

Ihmisten parissa
paljon osaamista
Saarnivaara kertoo, että syyria-
laiset tekevät yhdessä paikallis-
hallinnon kanssa Pohjois-Syyri-
assa arvokasta työtä muun mu-
assa radikalisoitumisen vähene-
miseksi. 

– Eri kaupungit työskentelevät 
keskenään esimerkiksi koulutuk-
sessa tai puhtaan veden saami-
seksi. Kun tällaista toimintaa tu-
etaan, se lievittää kriisitilanteita 
Syyriassa. Ei pidä unohtaa sitä, et-
tä syyrialaiset ovat hyvin koulu-
tettua väkeä, heillä on paljon eri-
laista osaamista.

Kannanoton allekirjoittivat 
Crisis Management Initiative, 
Suomen Lähetysseura, Fida In-
ternational, Kehys, Kepa, Kirkon 
Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lap-
set. Järjestöt kutsuvat myös mui-
ta toimijoita kannanoton allekir-
joittajaksi.

Yhä useammin 
konfliktitilanteita 
on ratkaisemassa 
toimijoita, joilla on 
uskonnollinen tausta.
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Monenlaisten kasvojen päivä
Kolumni

Tänään olen katsellut mo-
nenlaisia kasvoja: väsy-
neitä, katkeria, onnelli-
sia, levänneitä, lempeitä 

ja innostuneita. Omani näytti-
vät aamulla sellaisilta, kuin ne 
nyt näyttävät huonosti nuku-
tun yön jälkeen. Silmät turvok-
sissa. Kalpea iho. 

Ajelin jäätietä töihin kuiten-
kin hyvillä mielin. Matka on ai-
na yhtä lumoava. Hetkeksi voi 
unohtaa ajan ja paikan. Antaa 
mennä vaan jään ja lumen kes-
kellä. 

Mantereella iski huoli te-
kemättömistä töistä. Väsymys 

painoi. Mietin, missä välissä 
ehtisin hakemaan ensi viikon 
maanpuolustuskurssille kun-
non talvikengät. 

Suututti ja ärsytti ihan sairaas-
ti edessä ajava hidastelija. Ohitta-
essani hänet teki mieleni painaa 
äänitorvea oikein kunnolla. 

Työpäivän alkuun oli on-
neksi mukava palaveri kollegan 
kanssa. Iltapäivällä aloitimme 
ainutlaatuisen ja hienon pro-
jektin osaavien ja innostavien 
asiantuntijoiden johdolla. 

Hymyilytti monta kertaa.
Nukkumaan mennessäni 

eteeni piirtyivät kahdet kasvot: 

99-vuotissyntymäpäiväsankari 
vastapäätäni kahvipöydässä ja 
ystäväni Facebookin profiiliku-
vassa. Katsoin sitä kuvaa monta 
kertaa. Ihastelevien kommentti-
en määrästä päätellen niin teki 
moni muukin. Mikä valo ja kat-
se! Kasvoilla pysähdyttävää kau-
neutta, rauhaa, rakkautta ja su-

rua: muutama viikko sitten silit-
telimme hänen isänsä arkkua ja 
toivotimme hyvää matkaa.

Lähes satavuotiaan vanhan 
herran kasvoilla loisti ilo synty-
mäpäivillä. Elettyyn elämään on 
mahtunut kaikenlaista, mutta 
päällimmäisenä oli kiitollisuus. 
Onnellisena hän kertoi lenkkei-
lyistään ja siitä, kuinka viihtyy 
kotona ja nauttii hyvästä ruuasta. 

Lähtiessäni hän painoi pos-
kensa poskelleni ja sanoi, että 
onhan tämä sopivaa. Voi, kuin-
ka ihanan sopivaa onkaan nu-
kahtaa hienovarainen hipaisu 
kasvoilla.

Elettyyn elämään 
on mahtunut 
kaikenlaista, mutta 
päällimmäisenä oli 
kiitollisuus. 

Kokoukseen osallistui suoma-
laisten lisäksi myös kansainvälis-
ten järjestöjen, kuten kehitysyh-
teistyötä tekevän Oxfamin edus-
taja sekä Syyriassa toimivien jär-
jestöjen työntekijöitä. Paikal-
la oli myös YK:n kehitysohjelma 
UNDP:n edustus.  

Kirkot yhä enemmän
mukana rauhantyössä
Uskonnollisen järjestön, kuten Suo-
men Lähetysseuran, aktiivinen osal-
listuminen konfliktimaiden rau-
hanprosesseihin ei ole mikään ih-
metyksen aihe, Saarnivaara kertoo.

– Yhä enenevässä määrin kon-
fliktitilanteita on ratkaisemassa 
toimijoita, joilla on uskonnolli-

Syyrialaisilla ei ole oikeutettua vahvaa paikkaa kaikessa maahansa liittyvässä kansainvälisessä keskustelussa ja toiminnassa, todettiin kansalaisjärjestöjen Syyria-kokouksessa tammikuun lopussa. YK:n kehitysohjelman 
pääjohtaja Helen Clark, Suomen Lähetyyseuran rauhanhankkeen koordinaattori Omar Abdulaziz Hallaj ja Crisis management Initiative -järjestön vanhempi neuvonantaja Sami Lahdensuo osallistuivat vuorollaan keskusteluun.

nen tausta. Se on luonnollinen osa 
työtämme maailmalla. Olemme-
han mukana myös avustustyössä, 
joka suuntautuu väkivaltaisuuksi-
en heikentämiin maihin.

– Rauhantyön eri osapuolissa 
on ihmisiä, joissa uskonnollinen 
tausta, tietty eettinen käsitys esi-
merkiksi ihmisen arvosta, herät-
tää luottamusta.

Esimerkiksi Somaliassa us-
konnollisten johtajien asema rau-
hantyössä ja konfliktien ehkäise-
misessä on erittäin merkittävä. 
Kirkon Ulkomaanapu on tuke-
nut maassa rauhanrakennusta jo 
useiden vuosien ajan.  

RIITTA HIRVONEN

ANNE-MARIA HAAPALA
Hailuodon ruustinna

Oulun ammattikorkeakoulun 
viestintäjohtaja

Suomen Lähetysseura on 
vetänyt vuodesta 2014 
Syyrian rauhanhanket-
ta nimeltä Syria Initiati-

ve.  Se on tällä hetkellä Suomen 
suurin rauhanrakennushanke. 

Työn tavoitteena on antaa 
ääni syyrialaisille ja heidän aja-
tuksilleen oikeudenmukaisesta 
rauhasta, ihmisyydestä ja tule-
vaisuudesta.

Suomen valtio tukee hanket-
ta 3,75 miljoonalla eurolla vuo-
sina 2015–2018. Myös Norjan 

ulkoministeriö sekä Helsingin 
seurakuntayhtymä tukevat oh-
jelmaa.

Rauhanohjelmaan kuuluu 
noin 700 henkilön verkosto eri 
puolilla Syyriaa. Mukana on 
muun muassa naisten asemaa 
edistäviä kansalaisjärjestöjä se-
kä paikallisia ja uskonnollisia 
johtajia.

Syria Initiative tukee ruo-
honjuuritason toimijoita, jotka 
toimivat Syyrian sisällä ja vie-
reisissä maissa. Toimijat ovat 

ihmisiä, erilaisia ryhmiä ja ver-
kostoja, jotka pystyvät yhdistä-
mään ihmisiä, joilla on erilaisia 
mielipiteitä. Keskusteluissa py-
ritään ennen muuta pidemmän 
ajan suunnitelmiin yhteiskun-
nan uudelleenrakentamiseksi. 

Rauhanohjelmaa koordinoi 
syyrialainen kansalaisaktivisti 
Omar Abdulaziz Hallaj. 

Syyrian sota on jatkunut jo 
yli kuusi vuotta. 

Rauhaa alhaalta ylöspäin

J o a nna L in d e n - M o nt e s  /  Su o m e n L ä h e t y s s e u ra



4 Rauhan Tervehdys  |  Nro 5  |  9.–16.2.2017

Muut mediat

NYT KUN HOMOT pääsevät naimisiin, 
menee kirkolla kieli solmuun. (- - -) 

Tämä on melko tarkkaa tämä 
kanssa ja puolesta rukoileminen. 
Rukoushetkeksi sitä ei saa kutsua. Saati 
sitten avioliiton siunaamiseksi. Oikeasti.

Siunatakaan ei oikeastaan saisi, mutta 
siunauksen saa pappi lausua samalla, 
kun hän rukoilee pariskunnan kanssa ja 
puolesta. Oikeasti.

Näin puhutaan kirkkoa. Näin 
puhutaan tavalla, joka etäännyttää kenet 
hyvänsä – kirkosta. Näin puhutaan 
tavalla, joka etäännyttää Jumalasta. 

Päätoimittaja Jaakko Heinimäki
kirkkojakaupunki.fi

Muhoksen kirkkoneu-
vosto päätti 2. helmi-
kuuta pidetyssä koko-
uksessa tehdä urakka-

sopimuksen kirkon urkujen pe-
ruskorjauksesta Urkurakentamo 
Veikko Virtanen Oy:n kanssa. 
Kirkon urut menevät näillä nä-
kymin remonttiin tammikuussa 
2018 ja valmistuvat pääsiäiseksi.

Hankintapäätös urkujen re-
montista tehtiin jo viime vuo-
den huhtikuussa, mutta tarjo-
uksen jättänyt Urkurakentamo 
Martti Porthan valitti päätökses-
tä markkinaoikeuteen. Markki-
naoikeus hylkäsi kuitenkin vali-
tuksen joulukuussa.   

Urkurakentamo Martti Port-
han Oy on tehnyt korkeimmal-
le  hallinto-oikeudelle muutok-
senhaun markkinaoikeuden pää-

tökseen. 
Muhoksen kirkkoherra Jouni 

Heikkinen toteaa, että seurakun-
ta ei aio jäädä odottamaan kor-
keimman hallinto-oikeuden pää-
töstä. 

Muhoksen urkuremontti  etenee

Diakoniassa  on suuri huoli 
mielenterve ys ongelmaisista
 Oulun diakoniatyöntekijät kritisoi  vat: 
 suurimman hädän arvioiminen on   mahdoton tehtävä  

Suurinta hätää ei diakoni-
assa löydetä. Tällainen ta-
voite on utopiaa ja mahdo-
ton tehtävä.  Ihmisten hä-

tää ei voi ulkopuolinen arvioida: 
eikö jokainen hädässä oleva ihmi-
nen koe, että juuri hän on se, jon-
ka hätä on suurin?

Muun muassa näillä suorasu-
kaisilla kommenteilla Oulun seu-
rakuntien diakoniatyöntekijät 
arvioivat kirkon lainsäädännön 
määritelmää diakoniasta: diako-
niaa tulee erityisesti tehdä niiden 
parissa, joiden hätä on suurin ja 
joita ei muulla tavoin auteta.

Rauhan Tervehdys teki Ou-
lun seurakuntien diakoniatyön-
tekijöiden parissa pienimuotoi-
sen kyselyn, jossa tiedusteltiin, 
keiden parista he arvioivat löy-
tyvän suurinta hätää lähitulevai-
suudessa.

Lehti tiedusteli myös kokevat-
ko diakoniatyöntekijät, että heillä 
on riittävästi keinoja ja aikaa et-
siä suurinta hätää. Kyselyssä sel-
vitettiin lisäksi näkemyksiä dia-
koniatyöntekijöiden ajankohtai-
sista koulutustarpeista.

Rauhan Tervehdyksen kyse-
lyyn vastasi 17 diakoniatyönteki-
jää. Oulun seurakunnissa on yh-
teensä 30 diakonianviranhaltijaa. 

Suurin hätä löytyy 
verkostoitumalla
Diakoniatyöntekijät näkevät, että 
suurinta hätää on pyrittävä etsi-
mään yhteistyössä erityisesti kau-
pungin kotipalvelun kanssa. Vas-
tauksissa korostuikin tarve ver-
kostoitua, mikäli haluaa löytää 
diakonian apua tarvitsevia asi-
akkaita.

Kipein avuntarve ei löydy kui-
tenkaan yhdestä paikasta, vaan 
sitä on esimerkiksi mielenterveys-
asiakkaiden ja muiden sairauden 
syrjäyttämien parissa.

”Nuo pahoin mieleltään järk-
kyneet henkilöt ovat tämän yh-
teiskunnan ehkä heitteille jäte-

Teiltä ja aitovieriltä 
löytyvät kaikkein 
syrjäytetyimmät. 
Eivät he edes osaa 
tulla apua pyytämään. 
Heidät on muiden 
löydettävä.

– Käsittely kestää kuukausia, 
minkä takia remontointi voisi ve-
nyä jopa puolitoista vuotta.

Kiista johtuu tulkintaerimieli-
syydestä valintaperusteissa. 

Markkinaoikeudessa kaikki 
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Diakoniatyöntekijät uskovat, että viestintä- ja mediaosaaminen on tärkeää heidän työssään. 
Hädässä olevat ihmiset ottavat diakoniaan yhteyttä kun julkisuudessa on kerrottu diakonian keinoista auttaa.

A
rkisto
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Ihmisiä

Ääni joka muistetaan

Elsi Salo
vaara

Hannu Tarvas ihailee vuosikymmenet Yhteisvastuukeräyksen vapaaehtoisina 
toimineita. – Jokainen voi toimia omien taitojensa mukaan, hän kannustaa.

Hannu Tarvaksen ääni on monelle tuttu Yleisradion 
taajuuksilta. Viime vuosina sitä on saattanut kuulla 
myös Oulujoen seurakunnan tilaisuuksissa.

Eläkkeelle jääneen radiotoimittajan kalenteria 
täyttävät nykyisin muun muassa luottamustoimi Oulujoen 
seurakunnan luottamushenkilönä, lionstoiminta, Suomi–
Unkari-seura ja Eläkeliiton Oulun yhdistys. 

Tarvas on toista vuotta myös kotiseurakuntansa Yhteis-
vastuukeräyksen keräyspäällikkö. Tarvaksen rooli on ni-
menomaan ideoida. Lähin yhteistyökumppani on diakonia-
työntekijä Anu Fedotoff.

– Kun mielessä välähtää, että tehdäänpä tällainen, niin 
soitan Anulle, joka laittaa pyyntöjä eteenpäin, Tarvas kuvaa.

Lausujanakin tunnetuksi tullut Tarvas nousee myös la-
valle keräyksen hyväksi tulkitsemaan Niilo Rauhalan ru-
noja. Keväämmällä on tulossa myös toinen esiintyminen.

Ideoinnin ja runoilun lisäksi on tartuttava keräyslippaa-
seenkin. 

– Kerääjiä ei ole pilvin pimein. Tavoitteenamme on kui-
tenkin olla helmikuussa perjantai-iltaisin esimerkiksi Myl-
lyojan ostoskeskuksessa, hän vinkkaa.

Keräyskohde on Tarvaksen mielestä ”mahdottoman tärkeä”. 
– Paljon Syyrian pakolaisten auttamista paljon tärkeäm-

pää ei olekaan.  
Kotimaassa varoja kerätään ihmiskaupan vastaiseen toi-

mintaan. Oulujoen seurakunnassa oma kymmenen prosen-
tin siivu keräystuloksesta käytetään vähävaraisten perheiden 
lasten liikuntavälineiden hankintaan. 

ELSI SALOVAARA

Häivähdys sinun rakkaudestasi -ilta ke 15.2. kello 19 Oulujoen 
kirkossa. Käsiohjelma 10 euroa, tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 
Lisätietoja s. 18. 

Voiko aikuisena ystävystyä?Gallup
Voiko aikuisena löytää ystäviä? Mistä sellaisia kannattaa ryhtyä 
etsimään? Oletko yhteyksissä lapsuuus- tai nuoruusaikaisiin ystäviisi?

TEKSTI JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA

Kai se ennen kaikkea omasta 
asenteesta on kiinni, miten uu-
sia ihmisiä ottaa vastaan. Uskon, 
että ystävystyä voi aikuisenakin. 
Toivon ainakin niin. Uusia ys-
täviä suuntaisin etsimään var-
maan johonkin liikunnan jouk-
kuelajiin. Niin ja Nuorittan po-
rokilpailut helmikuussa on hyvä 
paikka tavata ihmisiä, kävijöitä 
on satamäärin!

Jouni Koistinen
Ylikiiminki

Ei aikuisena ystävystyminen 
mahdotonta ole – kunhan ei jää 
kotiin odottamaan. Itse olen ys-
tävystynyt koulun ja työn kaut-
ta. Aikuisena ystävää etsivä voi 
aloittaa harrastuksen tai läh-
teä mukaan vapaaehtoistyöhön. 
Kauan sitten solmitut ystävyy-
detkin voivat säilyä, kuten itsel-
läni ihminen, johon tutustuin 
6-vuotiaana.

Kaisa Valkola
Ylikiiminki

Aikuisenakin voi löytää ystäviä. 
Juuri olen menossa tapamaan ih-
mistä, jonka kanssa ystävystyin 
20 vuotta sitten. Monesti ystä-
vyys syntyy vähitellen. Ystävyy-
dessä on tärkeää haluta jakaa ko-
kemuksiaan ja olla kiinnostunut 
toisen elämästä. Ystävyys voi jää-
dä syntymättä, jos elää ruuhka-
vuosia liian kiinni perheessä tai 
liian kiinni työssä.

Sanna Jaako
Oulunsalo

Muhoksen urkuremontti  etenee

Diakoniassa  on suuri huoli 
mielenterve ys ongelmaisista
 Oulun diakoniatyöntekijät kritisoi  vat: 
 suurimman hädän arvioiminen on   mahdoton tehtävä  

tyin asiakasryhmä. Tuntuu, ettei 
he saa tarvitsemaansa apua oikein 
mistään enää. Ottaen huomioon 
kuinka paljon heitä on meidän-
kin asiakkaissa, vain pieni murto-
osa heistä pääsee esimerkiksi osas-
tolle hoitoon tai saa lääkityksensä 
kuntoon. Terapiaankaan ei kaikkia 
oteta eli sinne pitäisi mennä omal-
la kustannuksella ja eihän köyhil-
lä ole niihin varaa.”

Huoli mielenterveyskuntoutu-
jista oli mainintana useammalla 
17:stä vastaajasta.

Työntekijöiden mukaan suu-
rinta avuntarvetta on myös yk-
sinhuoltajien, pientuloisten elä-
keläisten, pitkäaikaistyöttömien 
ja liikuntarajoitteisten vanhusten 
parissa.

Sairaalassa tarvittaisiin sai-
raalapastoreiden lisäksi diakonia-
työntekijöitä, huomautettiin yh-
dessä vastauksessa.

Maine kantaa
hädän luokse
Tiedusteltaessa, onko diakonia-
työntekijöillä riittävästi keino-
ja ja aikaa löytää suurinta hätää, 
kokemukset asiasta vaihtelivat. 
Työntekijöiden mukaan menetel-
mät ovat jatkuvassa mietinnässä.

Suurimman hädän äärelle löy-

tää puskaradion kautta, uskoo 
eräs diakoniatyöntekijä. ”Itseään 
pitää tehdä tutuksi. Viesti kiirii 
eteenpäin.” 

”Teiltä ja aitovieriltä löytyvät 
kaikkein syrjäytetyimmät. Eivät he 
edes osaa tulla apua pyytämään. 
Heidät on muiden löydettävä.”

Vastauksissa toivottiinkin 
muun muassa naapureilta hok-
saavaisuutta, jotta todellinen hätä 
löytyy: kun jokin asia seinän ta-
kana huolestuttaa, huolenaihees-
taan voi soittaa myös diakoniatoi-
mistoon.

Vastauksissa todettiin muun 
muassa, että hyvinvoivat seura-
kuntalaiset, byrokratia, tilastot ja 
toimistotyöt vievät liiaksi työai-
kaa, jotta ainakaan etsivään työ-
hön olisi mahdollisuuksia.

”Massoja ei löydetä, yksilöi-
den hätää kyllä”, kommentoi yk-
si työntekijä.

Kaksi vastaajista muistutti, et-
tä kirkossa tehdään hengellistä 
työtä, siksi myös rukous ja luot-
tamus johdatukseen ovat sallit-
tuja keinoja, kun halutaan löytää 
avuntarvitsijoita.

Myös keinoja kysyttäessä use-
ampi diakoniatyöntekijä palasi 
vaikeuteen mitata, kenen hätä on 
lopulta suurin.

Käsittely kestää 
kuukausia, minkä 
takia remontointi 
voisi venyä jopa 
puolitoista vuotta. 

Jouni Heikkinen

Sote-uudistuksesta
saatava koulutusta
Kun diakoniatyöntekijät valitsi-
vat, millaista lisäkoulutusta he 
uskovat tarvitsevansa lähitule-
vaisuudessa, esiin nousi selkeä 
vastaus. Diakonian ammattilai-
set kaipaavat erityisesti sote-pal-
veluiden osaamista sekä media- ja 
viestintäosaamista.

”Muutoksia tapahtuu nykyisin 
paitsi kirkon sisällä myös yhteis-
kunnassa sitä tahtia, että luulen, 
ettei kukaan meistä diakoneista 
ole kartalla kaikista niistä. Työka-
vereista joutuu kyselemään välillä 
apua ja tukea. Jos me emme pysy 
kehityksessä mukana, kuinka sit-
ten vähäosainen ihminen, joka on 
muutenkin jo masentunut ja anta-
nut periksi?”

Yksi vastaajista totesi, että aut-
tamisen laatu paranee, kun ajan-
kohtainen tieto sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakenteen uu-
distuksista selviää.

Myös innostamisosaamista 
kaipasi useampi diakoniatyönte-
kijä: ”Yhdessä voimme enemmän. 
Yhdessä tekeminen on kivaa. Sii-
nä voi tulla hyväksytyksi ja koh-
datuksi.”

RIITTA HIRVONEN

kolme tuomaria hylkäsivät vali-
tuksen. Tämä oli Heikkisen mu-
kaan hyvä pohja asian jatkotyös-
kentelylle ja urakkasopimuksen 
teolle. 

– Asiasta keskusteltiin en-
nen päätöksen tekoa myös kirk-
kovaltuuston kokouksessa, vaik-
ka kirkkoneuvosto onkin asiaa 
eteenpäin vievä taho. 

Urkujen rakentaminen ja 
korjaaminen on kilpailtu ala 
ja hankepäätöksistä valitetaan 
usein.

– Suomessa on vain muuta-
ma toimija, joilla on mahdol-
lisuuksia tehdä vastaavanlai-
sia korjauksia. Kyse on rahalli-
sestikin mittavista projekteista, 
Heikkinen tietää. 

Muhoksen kirkon urkujen 
peruskorjaus on ollut vireillä 
vuodesta 2013. Kirkkoneuvos-
ton tuoreessa päätöksessä to-
detaan, että peruskorjauksen 
edelleen viivästyminen voisi 
johtaa suunniteltua suurem-
paan ja kalliimpaan korjaus-
työhön. 

ELSI SALOVAARA
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Nuorempana sitä 
enemmänkin teki 
ja suoritti asioita. 
Pikkuhiljaa alkaa 
miettiä, mitä on 
tullut tehtyä ja 
miksi on päätynyt 
tekemiinsä 
ratkaisuihin.

Seppo Lonkila

Miehet puhuvat ystävyydestä
Luottamus miesten välillä syntyy hitaasti

Mikäli kaikki menee 
suunnitellusti, tämän 
viikon keskiviikkoil-
tana Maikkulan kap-

pelin takkahuoneessa kokoontuu 
miehiä puhumaan ystävyydestä. 

Miesten keskustelupiirissä ai-
heesta alustaa eläkkeellä oleva, 
Kirkon perheneuvonnassa ja Pal-
velevassa puhelimessa vuosikym-
meniä työskennellyt Aatto Kuus-
niemi.

– En itse kuulu keskustelupii-
riin, vaan olen tällainen ulkopuo-
linen guru, vitsailee Kuusniemi. 

Keskustelupiirin kokoonkut-
suja Seppo Lonkila kertoo, että 
illoissa ei ole pakko puhua. 

– Mutta ilahduttavaa on mies-
ten iltojen jälkeen huomata, että 
jokainen paikalla ollut on saanut 
sanottua jotain. 

Yhtäläinen 
tarve puhua
Yksi ennakkokäsitys miesten ja 
naisten eroista pitää molempi-
en haastateltavien mielestä paik-
kansa: puhuminen on naisille 
helpompaa. Kuusniemi huoma-
si tämän toimiessaan perheneu-
vojana. 

– Naiset olivat usein herkästi 

vastaamassa ja kertomassa tilan-
teesta.  Mies tarvitsee tilaa ja ai-
kaa, ja sitä heille raivattiinkin. 

Tarve puhua on kuitenkin yhtä 
lailla olemassa miehilläkin. Sep-
po Lonkilan omakohtainen koke-
mus on, että tarve pohtimiselle li-
sääntyy iän myötä. 

– Nuorempana sitä enemmän-
kin teki ja suoritti asioita. Pikku-
hiljaa alkaa miettiä, mitä on tul-
lut tehtyä ja miksi on päätynyt 
tekemiinsä ratkaisuihin, muuta-
ma vuosi sitten viisikymppisiään 
juhlinut Lonkila kertoo.

Luottamuksellisia asioita 
ei kerrota eteenpäin
Toinenkin ero miesten ja naisten 
viestimisessä on. 

– Jos miehet puhuvat syvälli-
siä, kumpikin olettaa ja luottaa, 
että niistä ei puhuta eteenpäin. 
Naisilla ei ole niin iso juttu, jos 
toinen kertoo asian jollekin kol-
mannelle osapuolelle. Naiset ei-
vät välttämättä edes odota toiselta 
täyttä vaitioloa, Lonkila arvelee. 

– Naiset prosessoivat ajatuksi-
aan puhuen, eikä murhe jää huo-
maamatta ja syy kyselemättä. 
Meillä miehillä ei tule niin kysel-
tyä, jos toinen ei ala kertoa asias-

suhteiden ylläpito voi siksi jäädä. 
– Eläkkeelle jäänyt mies voi 

olla hyvin yksinäinen, kun hyvät 
työkaverit jäävät pois arjesta, Aat-
to Kuusniemi tietää. 

Uuden elämänjakson alkaessa 
kannattaisi suunnata jonkin har-
rastuksen pariin. Vaikka mie-
lenkiintoisia ihmissuhteita kyl-
lä muodostuu aikuisenakin, hy-
vät ystävät ovat todellisia helmiä. 

– Täydellisiä matchejä on har-
vassa, Seppo Lonkila kuvaa.

Ystävyyskin 
vaatii aikaa
Maikkulan kappelin takkahuo-
neessa vuonna 2010 aloitetuilla 
miesten keskusteluilloilla on juu-
ret parinkymmenen vuoden ta-
kana. 

– Vuonna 1997 aloimme ko-
koontua muutaman miehen voi-
min, saunottiin ja juteltiin, Seppo 
Lonkila muistelee. 

Samoin kuin ääneen pääsemi-
sessä, ystävyydessäkin mies tar-
vitsee aikaa. Miesten keskinäiset 
ryhmät ovat tärkeitä.

– Ystävyys ja luottamus syn-
tyvät hitaasti. Meidän kulttuu-
rissamme on paljon sitä, että teh-
dään yhdessä asioita, mutta siihen 
ei luonnostaan liity pohdintoja ja 
keskusteluja, Lonkila toteaa. 

 
ELSI SALOVAARA

Miesten keskusteluillat ovat tiistaina 
28.2. (Mies ja työ) ja torstaina 
30.3. (Mies ja vapaaehtoistyö) 
kello 18 Maikkulan kappelin 
takkahuoneessa. Tiistaina 2.5. 
miehen kommunikaatiosta 
puhutaan Suvelan leirikeskuksessa.
Keskusteluiltoihin ovat tervetulleita 
myös uudet keskustelijat ja kuuntelijat. 

Aatto Kuusniemi ja Seppo Lonkila istahtivat juttelemaan Maikkulan kappelin takkahuoneessa. Kuusniemi alustaa tämän viikon keskustelupiirissä miehen ystävyydestä ja Lonkila on piirin koolle kutsuja.

E l s i  S a l ovaa ra

ta itse.
Joskus syvällisiin keskustelui-

hin voi päästä tuntemattomankin 
kanssa. Aatto Kuusniemi kertoo 
esimerkin.

– Joitain vuosia sitten lento-
koneessa viereeni istui espanja-
lainen mies, joka kysyi yllättä-
en, mihin olen menossa kuole-
man jälkeen. Hän oli itse kato-
linen ja kuolemansa jälkeen hän 
aikoi suunnata taivaaseen ikui-
seen iloon. Meillä oli oikein hy-
vät keskustelut tämän vieruska-
verin kanssa. 

Aikuisenakin 
voi löytää tosiystävän
Aikuisena ystävystyminen on 
molempien miesten kokemus-
ten mukaan mahdollista, mutta 
vaikeampaa kuin nuoruusiässä. 
Nuorempana uusia ihmisiä tapaa 
luontevasti opiskelujen ja harras-
tusten parissa. Perheen perusta-
misen jälkeen kuviot pienenevät, 
kun arki keskittyy työn ja per-
heen ympärille. 

– Nyt kun lapset ovat lähteneet 
kotoa, olisi aikaa tavata ihmisiä, 
Lonkila sanoo.  

Moni on töissä käydessään hy-
vin työorientoitunut ja ystävyys-
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Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 11.2. klo 13 – 18 Ylistysseminaari, Rodrigo 
Campos, Jussi Tuomaala. La 11.2. klo 20 #Valo 
ylistysilta, Rodrigo Campos, Jussi Tuomaala. 
Su 12.2. klo 11 Jumalanpalvelus, Juan Castil-
lo, Siltatiimi, Uusikatu Group. Lastenkokoukset 
ja seimi. Ma 13.2. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta 

naisille. Ke 15.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen,  
Pirjo Orava, Jouko Annala. To 16.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ma 13.2. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 14.2. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

To 9.2. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki, musiikki: Bobby Balla. Pe 10.2. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 12.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints’ Club, Anne Ainesmaa, Risto Wotschke, Vuorisaarna osa 7: Älä silmä 
katso mitä vain, musiikki: Puolinuotti. Ke 15.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Varkkien ystäväilta (11-14-vuotiaille). To 16.2. klo 19 Evankeliumi-ilta, 
Risto Wotschke, evankelista Pirkko Vesavaara, musiikki: Shekinah Glory 
ylistysryhmä. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Yhdistykset

Herättäjän päiviä: su 19.2. klo 10.00 messu Kemin kirkossa ja seurat  
sekä paikallisosaston vuosikokous seurakuntakeskuksen Hopealyhdyssä, 
su 19.2. klo 10.00 messu Limingan kirkossa, minkä jälkeen kirkkokahvit 
ja seurat kirkossa
Siioninvirsiseurat: to 9.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Raahen seura-
kuntakodin pienessä salissa, su 12.2. klo 15.00 seurat Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39, Oulu, ti 14.2. klo 18.00 Tuulikki ja Veikko Salosella, 
Hepo-ojantie 4, Muhos, ti 14.2. klo 18.30  Rantsilan seurakuntatalossa, 
su 19.2. klo 18.30  Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, Honkakuja 19, 
Oulunsalo
Uudistettujen Siionin virsien veisuuilta: ti 14.2. klo 18.00 Vanhassa  
pappilassa, Asemakatu 6, Oulu 
Siionin virsien Juhlasunnuntai Kalajoella: su 12.2. klo 10.00 Messu,  
klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Juhlakonsertti Kalajoen kirkossa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

La–Su 11.–12.2. Talvipäivät Tuiran 
kirkossa. Kts erillinen ilmoitus.
Ke 15.2. klo 14 Toimintapiiri.
Su 26.2. klo 18 Vuosikokous.

Oulun Rauhan Sanan Talvipäivät
Tuiran kirkossa 11. – 12.2. 2017
Nettiradio www.lyrs.fi/seuraradio 
Lauantai 11.2 
klo 12.00 Seurat Matti Rahja, Matias Gädda
klo 14.30 Seurat Kurt Hjulfors, Timo Orre
Klo 17.00 Lasten lauluhetki Nuoret
klo 17.30 Matkalauluseurat
Kurt Hjulfors, Matkalauluja
klo 20.30 Nuortenilta Koulukatu 10  
Matias Gädda
Sunnuntai 12.2.
klo 10.00 Messu
Liturgi Petteri Tuulos, saarna Vesa Pöyhtäri
klo 12.30 Seurat Kurt Hjulfors, Matias Gädda
klo 15.00 Seurat Timo Orre, Vesa Pöyhtäri

Esimerkkikoko:
1  x 135 mm

243 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 050 750 5508

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 9.2. klo 18 raamattupiiri- Bible study suomi/english
Su 12.2.klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu
Ma 13.2. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  14.2.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 15.2. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

English translation always available

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Suomessa tulee voimaan 
uusi avioliittolaki 1. maa-
liskuuta. Sen jälkeen tasa-
arvoinen avioliittolaki on 

voimassa kaikissa Pohjoismaissa. 
Suomen kirkko ei vihi samaa 

sukupuolta olevia pareja. Ruot-
sin luterilainen kirkko alkoi vih-
kiä samaa sukupuolta olevia pa-
reja vuonna 2009. 

Norjassa kirkko otti en-
sin kielteisen kannan vihkimi-
seen, mutta keväällä 2016 kirk-
ko päätti sallia homoparien kir-
kollisen vihkimisen. Papeilla 
on kuitenkin oikeus valita, toi-
mittavatko he samaa sukupuol-

ta olevien vihkimisen tai maist-
raatissa solmitun avioliiton kir-
kollisen siunauksen. Sukupuo-
lineutraaliksi muokattu vihki-
kaava otettiin Norjan kirkoissa 
käyttöön tammikuun lopussa.

Tanskassa ja Islannissa on 
valtiokirkko, joten päättäessään 
pitää vihkioikeuden kirkot hy-
väksyivät uuden avioliittolain-
säädännön. Samaa sukupuolta 
olevien avioliitto mahdollistet-
tiin Islannissa vuonna 2010 ja 
Tanskassa vuonna 2012.

RIITTA HIRVONEN

Suomen kirkon käytäntö 
avoinna ainoana Pohjoismaista

Mariela Hökkä

Emmiina Lehtola

Kissa ja tiikeri
ikuistettiin leluiksi

Tuiran seurakunta järjes-
ti syksyllä jo perinteeksi 
muodostuneen lasten pii-
rustuskilpailun. Kilpailun 

kautta on etsitty malleja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi myytä-
viksi puuleluiksi. Tänä vuonna 
sopivia malleja löytyi kaksi.

– Löytyi kaksi hyvää, joten teh-
tiin molemmat, puulelut valmis-
tanut seurakunnan vapaaehtoi-
nen Pentti Kinnunen toteaa. 

Molemmat puulelut ovat kuu-
sivuotiaiden neitosten käsialaa. 
Liminkalainen Emmiina Lehto-
la piirsi kissan ja oululainen Ma-
riela Hökkä tiikerin. 

Kinnunen kertoo, että kilpai-
luun lähetettiin todella hienoja 
piirustuksia. Leluksi valittavas-
sa mallissa pitää ottaa huomioon 
se, että se on teknisesti toteutet-
tavissa ja leluista tulee turvallisia. 
Esimerkiksi liian teräviä korvia ei 
hahmolla voi olla. 

Kilpailutöitä oli esillä viime 
sunnuntaina Pyhän Tuomaan 
kirkossa Oulun Puolivälinkan-
kaalla. Perhemessun jälkeen tar-
jolla oli suolaista ja makeaa herk-
kuja aina popcorneja myöten. Ti-
laisuudessa jaettiin myös piirus-
tuskilpailun palkinnot. Yhteis-
vastuukeräystä saattoi tukea myös 

arpajaisissa, joiden pääpalkin-
tona olivat puiset vanhan ajan 
tyyliset nukenvaunut.  

ELSI SALOVAARA

Tuiran seurakunnan järjestämään piirustuskilpailuun osallistuneet työt ripustettiin 
esille Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasaliin.

E l s i  S a l ovaa ra
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Paremman 
maailman puolesta 
 Uudessa ryhmässä nuoret ja työikäiset aikuiset 
 perehtyvät lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön 

Mieskaveri-
toimintaa 
jo 25 vuoden ajan
Tänä vuonna juhlitaan Mies-
kaveritoiminnan 25-vuotista 
taivalta. 

Mieskaveritoiminta alkoi 
Pienperheyhdistyksen jäsenis-
tön eli yksin lastaan kasvattavi-
en äitien  aloitteesta. Toiminta 
laajeni pääkaupunkiseudulta 
muun muassa Ouluun. Oulus-
sa mieskaveritoimintaa järjes-
tää Oulun ensi- ja turvakoti ry.

Toiminta on vuosien varrella 
osoittautunut mainioksi keinok-
si erilaisten miesten ja lasten tu-
tustumiseen toisiinsa ja yhteis-
ten harrastusten löytämiseen. 

Lapset tarvitsevat elämäänsä 
monenlaisia aikuisia. Mieskave-
rit ovat kavereina lapsille, joilla 
ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai 
muihin aikuisiin miehiin. 

Juhlavuoden merkeissä jär-
jestetään keskustelutilaisuuk-
sia miehen asemasta ja roolis-
ta lapsen elämässä. Mieskave-
rit ja lapset kokoontuvat valta-
kunnallisille Mieskaveripäivil-
le Helsinkiin kesäkuussa.

Moniuskontoinen 
Suomi koottiin 
julkaisuksi
Viime viikolla Suomessakin 
vietettiin YK:n uskontojen ja 
katsomusten yhteisymmärryk-
sen viikkoa (World Interfaith 
Harmony Week). 

Tämänvuotinen teema Mo-
nien uskontojen ja katsomus-
ten Suomi on esillä myös sa-
mannimisessä artikkeliko-
koelmassa.

Yleistajuisessa julkaisus-
sa selitetään moniuskontoi-
sen Suomen kehittymistä sekä 
Suomen uskonnollista ja katso-
muksellista historiaa. Kirjoit-
tajina on eri katsomusten ja us-
kontojen edustajia sekä uskon-
nontutkijoita. 

Julkaisu on vapaasti ladatta-
vissa Kirkon tutkimuskeskuk-
sen nettisivuilta.

Vielä löytyy 
vapaita 
vihkiaikoja
Oulun kirkkoja ja muita seura-
kuntien tiloja on varattu ahke-
rasti kesälle 2017 vihkimisiä ja 
avioliittoon siunaamisia varten. 

Suosituimmat kuukaudet 
astella alttarille ovat heinä- ja 
elokuu. Vapaita aikoja löytyy 
kuitenkin vielä kirkkojen va-
rauskalentereista. 

Juhannushäiden suosio on 
ollut viime vuosina laskussa, 
mutta tänä vuonna varauksia 
on jo useita. Esimerkiksi Ou-
lun tuomiokirkkoon on neljä 
varausta juhannushäitä varten.

Oulujoen kirkko ja tuomio-
kirkko ovat vuodesta toiseen suo-
situimmat vihkikirkot Oulussa. 

Oulussa aloittelee toimin-
taansa ryhmä, jossa nuo-
ret aikuiset ja aikuiset 
työikäiset voivat pereh-

tyä lähetystyöhön. 
– Global Action -ryhmä on 

paikka heille, jotka haluavat tu-
tustua lähetystyöhön sekä tukea 
sitä, määrittelevät Johanna Kes-
ti, Tilda Pulli ja Riina Raninen, 
jotka itsekin ovat mukana Karja-
sillan seurakunnan uudessa ryh-
mässä.

Global Action -ryhmän toi-
minnan suunnittelevat ryhmään 
kuuluvat keskenään.

Keskeisiä teemoja ovat esimer-
kiksi reilu kauppa, eettiset vaat-
teet, ihmiskauppa, rauha, vas-
tuullinen matkailu, kirkko maa-
ilmassa sekä globaali oikeuden-
mukaisuus.

Tukea Zimbabwen
aids-orvoille
Ryhmän ensisijainen avustuskoh-
de sijaitsee Zimbabwessa. Afrik-
kalaisen 13 miljoonan asukkaan 
valtion aids-tilanne on maail-
man vaikeimpia. Maassa on pal-
jon aids-orpoja.

Tästä syystä Suomen Lähetys-
seura tukee Vutsananan kylän lu-

terilaisen seurakunnan isoäitien 
tekemää työtä.

Isoäidit ovat järjestäytyneet 
voidakseen huolehtia yhteisön-
sä aids-orvoista. Tällä hetkel-
lä viisi isoäitien ryhmää huoleh-
tii yli kolmensadan orvon perus-
tarpeista muun muassa koulun-
käyntiä tukien ja arkielämän tai-
toja opettaen.

Varainkeruuta, 
tempauksia, puhujavieraita
Global Action -ryhmä on ko-
koontunut vasta muutaman ker-
ran. Toiminnan suunnittelu jat-
kuu 11. helmikuuta. 

Varainhankintamielessä ryh-
mä aikoo osallistua erilaisiin ta-
pahtumiin ja tempauksiin, esi-
merkiksi Oulun seurakuntien 
vapputapahtumiin ja elokuiseen 
Piispansauvakävelyyn.

Rahaa aids-orpojen hyväk-
si kerätään ainakin kirkkokahvi-

tuksilla, jossakin vaiheessa mah-
dollisesti myös lähetyslounailla 
sekä pop up -ravintolalla.

Pelkkää rahankeruuta toimin-
ta ei kuitenkaan ole.

– Voimme tutustua laajasti lä-
hetystyötä tai kehitysyhteistyötä 
tekeviin järjestöihin ja osallistua 
Oulussa järjestettäviin kansain-
välisiin tapahtumiin. Kokoon-
tumisiin pyydetään myös puhu-
javieraita, Kesti, Raninen ja Pul-
li sanovat.

Esimerkiksi 11.2. vieraaksi saa-

daan Botswanassa lähetystyössä 
ollut Maria Stirling ja 25.2. kuul-
laan elämästä Pakistanissa pakis-
tanilaisten kertomana.

Karjasillan seurakunnan mat-
karyhmän mukana Riina on vie-
raillut Namibiassa, Tilda ja Jo-
hanna molemmat Mosambikissa.

He korostavat, että lähetystyö-
hön voi perehtyä ja sitä voi tukea 
vallan mainiosti, vaikka ei lähe-
tyskohteessa itse kävisikään. 

– Aiheeseen voi tutustua ilman 
että itse sijoittaa siihen rahaa. 

– Ei lähetystyön tukeminen 
yleensäkään ole mikään ”hy-
väosaisten juttu”. Asennetutki-
musten mukaan köyhät anta-
vat enemmän kehitysyhteistyölle 
kuin hyvätuloiset, Johanna Kesti 
huomauttaa.

MINNA KOLISTAJA

Global Action -ryhmä kokoontuu 
Karjasillan kirkolla joka toinen viikko 
(parillisina viikkoina). 
Seuraavat kokoontumiset pidetään 
11. ja 25. helmikuuta, 25. maaliskuuta, 
8. huhtikuuta sekä 
6. ja 20. toukokuuta kello 14 
(paitsi 25.3. kello 16). Lisätietoa 
facebook.com/GlobalActionOulu 

Johanna Kesti, Riina Raninen ja Tilda Pulli kutsuvat nuoria aikuisia mukaan Karjasillan seurakunnan Global Action -ryhmään. Ryhmä tutustuu monipuolisesti lähetystyöhön, 
kehitysyhteistyöhön ja kansainvälisyyteen sekä kerää varoja, joilla Suomen Lähetysseura auttaa Zimbabwen aids-orpoja.

M inna Ko l i s t a ja

Global Action 
-ryhmän toiminnan 
teemoja ovat muun 
muassa reilu kauppa, 
eettiset vaatteet, 
ihmiskauppa, 
rauha, vastuullinen 
matkailu, kirkko 
maailmassa 
sekä globaali 
oikeudenmukaisuus.
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Jumalanpalvelusta kehittävät 
myös seurakuntalaiset
Oulussa järjestetään 24.–

25. maaliskuuta Jaetut 
eväät -tapahtuma, jossa 
kehitetään kirkon mes-

sua aiempaa vuorovaikutuksel-
lisemmaksi ja vieraanvaraisem-
maksi. 

Kirkon työntekijät ja seura-
kuntalaiset ovat yhtä lailla ter-
vetulleita kehittämään messua 
sellaiseksi, että se sykähdyttää 
ihmismieltä. Näin sanoo tapah-
tuman projektisihteeri, kantto-
ri Taru Pisto Oulun tuomioka-
pitulista. 

Jumalanpalveluspäivillä on lu-
entoja ja ryhmätyöskentelyä. Kai-
ken ohjelman läpikulkevina tee-
moina ovat osallisuus ja yhteisöl-
lisyys.

Messun olisi huomioitava
myös vähäosaiset
Jaetut eväät -tapahtuman pää-
luennoitsijat ovat roomalaiska-
tolinen arkkipiispa Vincenzo Pa-
glia, Linköpingin piispa Martin 
Modéus ja Helsingin emeritus 
piispa Eero Huovinen. 

Oululaista näkökulmaa edus-
taa Oulun eläkkeellä oleva hiip-
pakuntadekaani Keijo Nissilä.

Pääluennoitsijat ovat Piston 
mukaan kehittäneet tahoillansa 
esimerkiksi auttamistyötä ja yh-
teisöllistä jumalanpalveluselämää.

Arkkipiispa Paglia pohtii, mi-
ten opimme rakentamaan yhtei-
söä, joka ottaa huomioon myös 
ne, jotka eivät osaa tai jaksa pitää 
itsestään ääntä.

Oulun tapahtuma on eku-
meeninen. Esimerkiksi Oulun 
katolinen seurakunta on kutsut-
tu mukaan.

Varsinaisen ohjelman lisäksi päivillä on 
kaksi kaikille avointa maksutonta tapah-
tumaa: perjantai-iltana 24.3. messu Ou-
lun tuomiokirkossa kello 19. Messun jäl-

keen tarjotaan maksuton iltapala kirkossa ja kirk-
kopihalla. 

Iltapalan jälkeen on vuorossa musiikkitilai-
suus, joka alkaa kello 21. Tilaisuudessa esiintyvät 

Oulun seurakuntayhtymän kanttorit.
Päivien järjestäjien mukaan Jaetut eväät on 

syntynyt unelmasta. Tuo unelma on kirkko, jos-
sa messu on seurakunnan elämän keskus. 

Ensimmäinen Jaetut eväät pidettiin 2015 Jy-
väskylässä. Messu rakennetaan yhdessä ja ihmi-
set tuovat sinne erilaiset lahjansa.

Myös maksuttomia tilaisuuksia on

Osallistujia arvellaan tulevan 
noin 800. 

Päivien osallistumismaksu on 
15. helmikuuta mennessä ilmoit-
tautuneille 70 euroa ja sen jälkeen 
100 euroa. Ohjelmatiedot sekä il-
moittautumislinkki ovat osoit-
teessa www.jaetutevaat.fi.

Messu voisi
olla jokaisen koti
Piston mukaan jokaisella on an-
nettavaa ja tuomista seurakun-
nan messuun. 

– Olisi hyvä, jos jokainen myös 
kokisi itsensä lämpimästi terve-
tulleeksi kirkkoon.

Pisto toivoo, että kaikki saisi-
vat toteuttaa omaa hengellisyyt-
tään messussa.

– Heillä olisi koti mihin tulla, 
Pisto painottaa.

Hän uskoo, että jo pelkkä pa-
neutuminen auttaa messun to-
teuttajia jumalanpalveluksen toi-
mittamisessa.

– Sirkustemppuja ei tarvita. 
Paneutumisen vaistoaa, Pisto tar-
kentaa.

PEKKA HELIN

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

Taru Pisto toivottaa kaikki jumalanpalveluksen yhteisöllisyydestä kiinnostuneet 
mukaan Jaetut eväät -tapahtumaan.

Tilaa Kotimaa-lehti itsellesi,  
läheisellesi tai ystävällesi.  
Jokaisesta uudesta vuoden  
määräaikaisesta tai kestotilauksesta  
Kotimaa lahjoittaa kolme euroa  
Tansaniaan Kishapun metsäprojektiin. 
Soita numeroon *020 754 2333  
tai lähetä viesti sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Seurakunnat juhlivat reformaation merkkivuotta helatorstaina.  
Toivon puun istuttaminen kirkkomaalle voi olla osa seurakunnan juhlaa.  
 
Seurakuntasi voi kerätä varoja puiden istuttamiseksi ja lahjoittaa Lähetysseuran  
kautta istutettavat puut Kishapuun, jossa puuntaimille on todellinen tarve!  

Lähetysseura tuottaa pienen metallisen laatan, jonka voi kiinnittää  
puun viereen muistoksi reformaation merkkivuoden juhlasta 2017.  
Se muistuttaa, että olemme osa globaalia kirkkoa.  
 
Lisää tietoa seurakunnille: www.suomenlahetysseura.fi

Miten sinä voisit istuttaa 
oman puun Lutherin hengessä?

Osta puuntaimi Onnen lahjana.  
Lähetä sähköpostia osoitteeseen  
onnenlahjat@suomenlahetysseura.fi  
tai soita numeroon *020 7127 256.
Lähetämme sinulle kortin taimesta  
ja tilisiirtolomakkeen, jolla voit tehdä 
lahjoituksen. www.onnenlahjat.fi

*Keräysluvat: Manner Suomi RA/2016/517 / Ahvenanmaa ÅLR 2016/6024 *Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhelinverkon 
liittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. ja soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

– kasvata metsä Tansaniaan!

Seuraa puunistutustaosoitteessa www.suomen-lahetysseura.fi

Istuta Toivon puu  
oman seurakunnan  
kirkkomaalle helatorstaina

Suomen Lähetysseuran ja Kotimaan  
puunistutuskampanja Tansaniassa  
Reformaation merkkivuonna 2017
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 547,st 707, 135, 
404, 576:1- 225, 329:4–5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 12.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Anu Hannula Tuiran 
seurakunnasta. Hän kertoo an-
saitsemattomasta armosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista, Ylivieskasta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 12.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Anu Hannula 
Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo ansaitsemattomasta 
armosta.

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 12.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Riihimäen keskuskirkosta.

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

Oulun yliopistolla lu-
ettiin viime perjan-
taina ääneen laina-
uksia niin eri uskon-

tojen pyhistä kirjoista kuin 
erimaalaisilta filosofeilta.

Linnanmaan kampuksen 
hiljaisessa huoneessa kokoon-
nuttiin YK:n maailmanlaajui-
sen uskontojen ja katsomus-
ten välisen yhteisymmärryk-
sen viikon merkeissä.

– Katsomusten välistä vuo-
ropuhelua tarvitaan, sanoo 
yliopistopastori Ari Savuoja. 

– Eri uskontojen edustajien 
välistä sopua ja yhteisymmär-
rystä on tarpeen etsiä. Maail-
manpoliittinen tilanne on sel-
lainen ja lisäksi ulkomaalais-
taustaisten osuus Suomessa 
kasvaa.

Savuojan mukaan Oulun 
yliopiston opiskelijoista pi-
an 10 prosenttia tulee tutkin-

to- tai vaihto-opiskelijoiksi ulko-
mailta. 

– Jo vuosien ajan on ollut haas-
teellista järjestää esimerkiksi is-
laminuskoisille paikka, jossa he 
pystyvät rukoilemaan päivällä.

Huomataan yhteinen,
ei yksin eroja
Yksi yhteisymmärryksen vii-
kon tavoitteista on ohjata ihmi-
siä kiinnittämään huomiota en-
nen kaikkea eri katsomusten ja 
uskontojen jakamiin arvoihin, ei 

niiden eroavaisuuksiin. 
– Erojen etsiminen taitaa ol-

la sisäänrakennettuna ihmiseen. 
Meitä onkin tarpeen opettaa nä-
kemään, mitä yhteistä eri katso-
muksissa on. Ainakin isot maail-
manuskonnot jakavat sellaiset ar-
vot kuin esimerkiksi rauha ja ih-
misten välinen rakkaus.

Yhteisymmärryksen ja keski-
näisen tutustumisen mahdollis-
tavia tapaamisia toivottiin pidet-
tävän jatkossakin. 

– Tällaiset tilaisuudet ovat hy-
vä ei-poliittinen keino edistää 
ykseyttä, uskoo opiskelija Linda 
Izadi.

Izadin ja Savuojan kanssa yh-
teisymmärryksen viikon tilai-
suutta oli ideoimassa ja järjestä-
mässä joukko opiskelijoita, niin 
eri uskontojen edustajia kuin us-
konnottomiakin.

MINNA KOLISTAJA

Nostetaan esiin 
yhteinen, ei eroja

TARJOAMME IKÄIHMISILLE:
 - Laadukasta hoitoa ja lämmintä huolenpitoa
 - Runsaasti mukavaa yhteistä tekemistä
 - Kodinomaista asumista
 - Tilavat huoneet, joissa useimmissa oma keittiö

TULE MEILLE:
 - Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 
 - Tilapäishoitoon omaishoitajan vapaiden ajaksi
 - Kuntoutusjaksolle
 - Kunnan sijoittamana, palvelusetelillä tai itse maksaen

Lisätietoja: Karoliina Mainio (Vastaava hoitaja)
 puh. 044 5767 001 / karoliina.mainio@lakeus.fi

Kulttuuriteemainen

Aktiivista ja viihtyisää palveluasumista Tyrnävällä

Lääkäri kotikulmillasi
TUIRA/ Valtatie 37
PUOLIVÄLINKANGAS/ 
Mielikintie 8
OULUNSALO/ 
Kauppiaantie 1

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

Thorbjørn 
Egner

Ohjaus Antti Kairakari

OULUN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ

Näytökset la & su 11.2.–9.4.2017 klo 14. Lipun-
myynti 2 h ennen näytöstä OTN:n lippukassa, 
Upseerinkatu 4, puh. (08) 378 951. Tiketistä 
0600 11616 (1,78 €/min+pvm), tiketti.fi . 
Liput 15/13/8 €. WWW.OTN.FI

Ilmoitusmyynti: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Beatrice Favalli, Linda Izadi ja Funlayo Vesajoki osallistuivat uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikon 
tapaamiseen Oulun yliopistolla. Vastaavanlaista voisi järjestää vaikka kerran kuukaudessa, he toivovat.

M inna Ko l i s t a ja

Katsomusten 
välistä 
vuoropuhelua 
tarvitaan

Ari Savuoja
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Fil. 3: 7-14
Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle 
voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut 
tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä 
tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen 
tunteminen on minulle arvokkaampaa 
kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen 
menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken 
roskana pois, jotta voittaisin omakseni 
Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun 
hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään 
omaa, lain noudattamiseen perustuvaa 
vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka 
perustana on usko Kristukseen ja jonka 
Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon 
tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa 
voiman ja tulla hänen kaltaisekseen 
osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja 
kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta 
kuolleista.
    En tarkoita, että olisin jo saavuttanut 
päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. 
Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan 
sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut 
minut omakseen. Veljet, en katso vielä 
päässeeni siihen asti. Vain tämän voin 
sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on 
takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on 
edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni 
voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. 
Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen 
omat.

Matt. 19: 27-30
Pietari sanoi Jeesukselle: ”Me olemme 
luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä 
me siitä saamme?”
    Jeesus sanoi heille:
    ”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden 
maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette 
seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista 
valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista 
heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni 
tähden on luopunut talostaan, veljistään tai 
sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan 
tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin 
ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet 
ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja 
viimeiset ensimmäisiä.”

Armoa ei tarvitse ansaita 
”Antaisit armoa”, saattaisi tyttäreni sanoa päiväkotiaamuina, kun kiirehdin ja hoputan 
häntä toimimaan nopeasti. Sen hän varmaan sanoisi, jos osaisi käyttää tuota pientä, 
suurta sanaa armo.

”Antaisit armoa”, saattaisi sanoa työkaveri, jonka harteille kasataan kohtuuton määrä 
tehtäviä. Sanoisi, jos kehtaisi. 

Armon pyytäminen, omien voimien vähäisyyden myöntäminen, on vaikeaa.  Myös 
itsensä armahtaminen on vaikeaa. Itsensä voi armahtaa sitten kun on nämä työt tehty, 
kun on käynyt lenkillä ja siivonnut, kun on viimein aloittanut konmarituksen, opetel-
lut tekemään niitä vihersmoothieita (joista ei edes tykkää) ja jättänyt ruutuajan koko-
naan – sitten voi levähtää hetken ja antaa itselleen armoa. 

Lepohetket ja hyvä olo täytyy ansaita. Ei muiden tarvitse, mutta minun tarvitsee. 
Tuntuuko tutulta? 

Ansaitsematon armo kuulostaa siltä, että en minä ole sitä ansainnut. Sehän siinä 
onkin hienoa, että sitä ei tarvitse ansaita. Se ei riipu siitä, onko jaksanut jumpata tai 
onko ollut tarpeeksi ystävällinen toisille. 

Tässä ilosanoma: Jumalan armo ja rakkaus ei riipu siitä, oletko suorittanut kaiken, 
mitä pitää. Jumalan armoa ei ansaita, se saadaan lahjana, joka ei vaadi vastalahjaa. 
Armo on sinulle annettu, huolimatta siitä ajatteletko itse sitä ansaitsevasi. 

Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa! Tänäkin aamuna sinua varten on 
ihan uusi armo, jonka hyväksi sinun ei tarvitse pärjätä tai suorittaa. Jumalalle sinä olet 
tänäänkin hyvä. 

Toivoisin, että voisin opettaa tämän tyttärelleni, joka on minulle niin rakas. 
Toivoisin, että sinä opit tämän. Sinä, joka olet Taivaan Isälle niin rakas. Niin rakas, 

että Herra armahtaa sinut joka aamu uudestaan ja saat tehdä sen mihin tänään pystyt. 
Tästä päivästä tulee hyvä. 

MEIJU KAAKINEN
lastenohjaaja, Tyrnävän seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 11.2.2017
Psalmi: Ps. 18:2-7
1. lukukappale: 5. Moos. 7:6-8
2. lukukappale: Fil. 3:7-14
Evankeliumi: Matt. 19:27-30

Freeim
ages
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”Rukoilemisesta ei voi kieltäytyä”
     Oulun hiippakunnan seurakunnat saavat piispa Salmelta ohjeita avioliittolain uudistuessa     

Samaa sukupuolta olevien 
avioliiton esteiden tutkin-
ta voidaan suorittaa seura-
kunnassa. Tälle ei ole mi-

tään juridisia esteitä. 
Sateenkariparien on mahdol-

lista käyttää hääjuhlaa varten 
seurakunnan tiloja. 

Seurakunnan jäsenen siviili-
vihkimisenä toimitetun aviolii-
ton puolesta voidaan pyydettä-
essä rukoilla päiväjumalanpalve-
luksessa. Rukous tällaisten parien 
ja avioliiton puolesta luetaan yh-
dessä muiden kanssa. Rukoukses-
sa pyydetään siunausta ja Juma-
lan läsnäoloa parin elämään. 

Pappi ei voi kieltäytyä rukoile-
masta esirukouksessa siviiliavio-
liiton solmineiden puolesta.

Kaikki nämä asiat todetaan 
tammikuussa valmistuneessa piis-
pa Samuel Salmen suosituksessa, 
joka koskee maaliskuun 1. päivä-
nä voimaan tulevan tasa-arvoisen 
avioliittolain vaikutuksia Oulun 
hiippakunnan seurakunnissa. 

Suositus on tehty yhteistyös-
sä Oulun hiippakunnan pappis-
asessoreiden ja lääninrovastien 
kanssa.

Suositus lähetetään seurakun-
tiin lähipäivinä.

Kirkko päättää itse
vihkikäytännöistään
Suosituksessa todetaan myös, et-
tä avioliittolain muutos ei vaiku-
ta papin oikeuteen vihkiä samaa 
sukupuolta olevia kirkolliseen 
avioliittoon tai toimittaa aviolii-
ton siunaamista. 

– Kirkon opin mukaan kirkos-
sa voidaan vihkiä tai siunata vain 
yhden naisen ja yhden miehen vä-
linen avioliitto. Uusi avioliittola-
ki ei muuta kirkon avioliittokä-
sitystä. 

– Kirkollisessa lainsäädännös-
sä on perusteet vain miehen ja 
naisen väliselle avioliitolle, piispa 
kertaa kirkolliskokouksen ratkai-
sua marraskuulta 2015. 

"Sana siunaus on 
hieman rasitteinen"
Suosituksessa ei oteta kantaa sel-
laisiin yksityiskohtiin, kuten 
voisiko pappi tulla esimerkiksi 
maistraattiin mukaan, jossa hän 
rukoilisi hääparin puolesta sen 
jälkeen, kun tuomari on ensin 
toimittanut vihkimisen.

– Ihmisten puolesta ja heidän 
kanssaan voidaan rukoilla siellä, 
missä rukousta pyytäneet sitä ha-
luavat. Rukoilemisesta ei voi kiel-
täytyä.

Tällöin ei ole kuitenkaan ky-
se avioliiton siunaamisesta, piis-
pa sanoo.

– En katso sitä siunaamiseksi. 
Jos puhumme avioliiton siunaa-
misesta, se tarkoittaisi, että kirk-
kokäsikirjassa pitäisi olla kaava 
samaa sukupuolta olevien pari-
en avioliiton siunaamiseen. Sel-
laista ei ole. 

– Koen, että sana siunaus on 
myös hieman rasitteinen. Jos jo-
ku pyytää siunausta elämään-
sä, kirkko ei voi sitä keneltäkään 
kieltää. Kenellekään ei saa kään-
tää selkää. Tässä asiassa tarvitaan 
hengellistä viisautta.

– Rukous pitää tehdä niissä 
raameissa, jotka kirkko työnanta-
jana on määritellyt tässä asiassa.

Sooloilusta on 
huonoja kokemuksia
Piispa Salmi painottaa kirkon 
työntekijöiden velvollisuutta olla 
lojaaleja kirkolliskokouksen pää-
tökselle avioliitosta pelkästään 
miehen ja naisen välillä.

– Yksittäisellä työntekijällä ei 
ole tässä asiassa liikkumatilaa, 
laillisessa järjestyksessä on py-
syttävä, piispa toteaa tietäen, että 
kirkosta löytyy kannattajia myös 
uudelle avioliittolaille.

Salmi toivoo, että kukaan pap-
pi ei lähde vihkiasiassa vetoa-
maan esimerkiksi omantunnon 
syihin ja ryhdy tällä perusteel-
la vihkimään samaa sukupuolta 
olevia pareja.

– Kuten näimme vuosia sitten 
naispappeuspäätöksen yhteydes-
sä, käytännöksi ei silloinkaan voi-
nut tulla se, että pappi olisi oma-
tuntoon vedoten voinut kieltäy-
tyä yhteistyöstä naispapin kanssa.

– Tässä on edessä nyt sama ti-
lanne. Emme voi sallia yhdelle pa-
pille yhtä, toiselle toista. Tärkeää 
on nähdä kokonaisuus: kaikki pa-
pit toimivat saman kirkollisen ju-
ridiikan sisällä.

Viime syksynä kirkkohallitus 
julkaisi oikeudellisen selvityksen 
avioliittolain muutoksen vaiku-
tuksista. Siinä todetaan, että jos 
pappi vihkii samaa sukupuolta 
olevan parin, tästä ei synny vihit-
täville seuraamuksia. Mahdolliset 
rangaistukset papin osalta käsit-
telee tuomiokapituli.

Kirkolliskokous 
vastuussa päätöksestä
Piispa Salmi korostaa, että yk-
sittäinen pappi ei riko yhdenver-
taisuuden vaatimusta juridises-
ti kieltäytyessään vihkimästä sa-
maa sukupuolta olevia pareja.

– Pappi ei ole asiasta henki-
lökohtaisessa vastuussa. Hän ei 
kieltäytymisellään syrji ketään 
eikä loukkaa kenenkään tasa-ar-
voa. Tätä joku pappi voi miettiä 

uuden lain voimaantulon alla.
– Jos joku on vastuussa kirkon 

ratkaisusta pitää avioliitto mie-
hen ja naisen välisenä, se on ai-
noastaan kirkolliskokous, joka on 
kirkon ylin päättävä elin.

Piispa pitää mahdottomana 
ajatusrakennelmaa, että pappi 
ryhtyisi vihkimään samaa suku-
puolta olevia tässä vaiheessa ve-
doten siihen, että vielä joku päi-
vä tulevaisuudessa kirkossa kui-
tenkin vihitään homoseksuaale-
ja pareja.

– Lainsäädäntöön ei voi suh-

tautua tällä tavalla. Eihän maist-
raattikaan ole ryhtynyt vihki-
mään samaa sukupuolta olevia 
pareja etukäteen ennen 1.maalis-
kuuta.

– Maailma muuttuu kovaa 
vauhtia. Emme voi tietää, mi-
tä tulevaisuudessa tapahtuu. En-
nustaminen on mahdotonta. Sik-
si maltti on nyt valttia.

Yhdelle liikaa,
toiselle liian vähän
Piispa Salmi myöntää, että hänen, 
lääninrovastien ja pappisasesso-
rien laatiman suosituksen sisäl-
tämät asiat voivat olla osalle kir-
kon jäsenistä liian isoja ”myönny-
tyksiä”. Toisille taas suositus ei ole 
riittävä sisällöltään.

– Uuden avioliittolain tuoma 
tilanne jakaa kansan kahtia. Yh-
teiskunnassa kyse onkin nyt ki-
vun tunnistamisesta ja sen sietä-
misestä. Näkemykset avioliitosta 
voivat olla niin vaikeasti yhdistet-
tävissä, että se olisi kuin yrittäisi 
saattaa yhteen ympyrää ja neliötä. 

– Toivon silti, että yhteys yli 

vaikeiden asioiden löytyy eri ta-
valla ajattelevien ihmisten välillä. 

Piispa painottaa, ettei maail-
ma ole mustavalkoinen. Kaiken-
lainen ajattelematon puhe on nyt 
vahingollista. 

– Uusi avioliittolaki tuo mu-
kanaan niin suuren kulttuuri-
sen muutoksen, että kaikki eivät 
pysy siinä mukana. Ei ole kenen-
kään vika, jos muutoksen vauh-
ti on tällä hetkellä liian nopea si-
säistettäväksi, hän sanoo.

Levottomuuteen ei
ole mitään syytä
Samuel Salmi sanoo luottavansa 
siihen, että uuden avioliiton voi-
maantulemista voidaan odottaa 
yhteiskunnassa ja kirkossa rau-
hallisin mielin.

– Miksi olisin levoton? Kirk-
ko on ottanut oman kannan la-
kimuutokseen ja sen mukaan nyt 
mennään.

– Jos joskus kirkossa toisin 
päätetään, pysyn silloinkin kir-
kon jäsenenä. Minulla on us-
ko siihen, että kirkolliskokouk-

Yksittäisellä 
työntekijällä ei 
ole tässä asiassa 
liikkumatilaa, 
laillisessa 
järjestyksessä on 
pysyttävä.

Piispa Samuel Salmi

Piispa Samuel Salmi toivoo, että Oulun hiippakunnan papit olisivat lojaaleja työnantajalleen kirkolle, jonka ratkaisu on se, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen riippumatta uudesta tasa-arvoisesta 
avioliittolaista. Lainmuutos ei tuo liikkumatilaa papeille, piispa sanoo.
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”Rukoilemisesta ei voi kieltäytyä”
     Oulun hiippakunnan seurakunnat saavat piispa Salmelta ohjeita avioliittolain uudistuessa     

Seuraukset vielä tuntemattomia

Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa ym-
märretään avioliittolain muutoksen merkitys sateenkaari-
väelle ja heidän läheisilleen. Hänen mukaansa muutos on 
iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, 

arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta.
Mäkinen sanoo, ettei kukaan voi tällä hetkellä varmuudella sa-

noa, mitä avioliittolain muutoksesta kirkossa lopulta seuraa. Ark-
kipiispa ennakoi, että papit kantavat tässä tilanteessa vastuutaan 
palvella samaa sukupuolta olevia pareja eri tavoin. Toiset hyödyn-
tävät kirkkokäsikirjan sovellettavissa olevia osia vähemmän, toiset 
enemmän: lähentyen käytännössä avioliiton siunaamista.

Piispainkokous päätti tammikuussa toteuttaa laajan selvityksen 
avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkolle.  

sen työskentelyä johtaa Juma-
lan henki.

– Olisin aika lailla tyrmisty-
nyt, jos samaa sukupuolta oleva 
pari joutuisi kohtaamaan tylyä 
käytöstä seurakunnassa. Heillä 
on yhtäläinen halu muiden kans-
sa kokea olevansa arvokaita ihmi-
siä erilaisuudestaan huolimatta.

– Kristitty ei voi kohdella ke-

tään tylysti, sellainen käyttäy-
tyminen ei kuulu kristilliseen 
normistoon.

RIITTA HIRVONEN

Muissa Pohjoismaissa luterilaiset 
kirkot vihkivät samaa sukupuolta 
olevia pareja. Lue asiasta s. 7.

S a nna K r o o k
Sisältöä  
elämään.
Tilaa ilmainen näytelehti.

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa  
kirkossa ja yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja  
näkökulmia elämääsi kristittynä. 



TILAAJA 
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

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

Tilaa ilmainen näyte.
Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Valitse
sinulle sopivin
vaihtoehto:

Soita
020 754 2333

Lähetä sähköposti
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Postita alla oleva  
tilauskortti 
Postimaksu on maksettu 
puolestasi

TILAUSKORTTI 

Piispa Samuel Salmi toivoo, että Oulun hiippakunnan papit olisivat lojaaleja työnantajalleen kirkolle, jonka ratkaisu on se, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen riippumatta uudesta tasa-arvoisesta 
avioliittolaista. Lainmuutos ei tuo liikkumatilaa papeille, piispa sanoo.
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Tervetuloa nauttimaan virkistävästä 
urkuvartista Oulun tuomiokirkkoon 

keskiviikkoisin klo 12.15–12.30.

Urkuvartit järjestetään 8.2.–10.5.2017 
välisenä aikana. Cafe Krypta avoinna 

urkuvarttipäivinä klo 10–13. 
(Konserttia ei ole 8.3., 12.4. ja 19.4.)

Urkuvartit
lounasaikaan

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.2.2017

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.

Tietojärjestelmäpäivityksen takia kirkollisten 
toimitusten ja perhejuhlien varaaminen ei ole 
mahdollista torstaina 9. helmikuuta.

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: Elea Lovisa 
Käkelä.
Karjasilta: Sofia Amy Emilia 
Fulton, Selma Sofia Elisabet 
Haapakangas, Nella Maria 
Kristiina Järvelin, Lilli Elmi 
Kristiina Kaarela, Eero Juha-
ni Lehto, Lenni Juhani Ma-
tikainen, Silja Matilda Moi-
lanen, Anton Mikael Vähä-
jylkkä.
Kiiminki: Niilo Eemeli Hai-
pus, Olavi Kasper Penttilä.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Aatu Viljami To-
ninpoika Lahti, Ilona Saaga 
Armiida Morko, Aino Emilia 
Määttä, Jaakko Unto Jalma-
ri Ojala, Inari Elina Temmes.
Oulunsalo: Julia Maria Lohi, 
Peetu Ossian Luokkanen, Nii-
lo Oskari Moilanen, Jooa Mi-
ko Kristian Nissilä.
Tuira: Alvari Artonpoika Ja-
lasvaara, Nella Aada Oli-
via Laine, Eeva-Sylvia Marti-
kainen, Netta Aava Tuulikki 
Pulli, Martti Iivari Rintamäki, 
Okko Elmeri Vähämetsä.

Oulun seurakun-
nissa kokoontuu 
avoimia laulupii-
rejä, joihin ovat 

tervetulleita kaikki musii-
kista ja laulamisesta kiin-
nostuneet. 

Erityisesti senioreille 
suunnatuissa laulupiireis-
sä lauletaan yhdessä tuttu-
ja hengellisiä lauluja, virsiä, 
kansanlauluja ja koululau-
luja. Laulupiirejä järjeste-
tään Haukiputaan, Tuiran 
ja Oulujoen seurakunnissa 
sekä Tuomiokirkkoseura-
kunnassa. 

– Laulamme hyvin mo-
nenlaisia lauluja eri teemo-
jen ympärillä. Teemoina on 
niin vuodenaikoja, juhla-
aikoja, kirkkovuoden pyhiä 
kuin vaikkapa joku runoi-
lija tai säveltäjäkin, kertoo 
Tuiran seurakunnan kant-
tori Tommi Hekkala.

Vanhat ja perinteiset 
laulut ovat laulupiireissä 
toivottuja ja suosittuja. 

– Virsiä lauletaan lähes 
joka kerta. Viime aikoina 
on laulettu myös virsikirjan 
lisävihkosta. Lisäksi opetel-
laan uusia lauluja. Aina on 
kuitenkin jotain niin tut-
tua, että ihmiset voivat vain 

Laulupiirissä yhteislaulun riemua

laulaa.
Osassa laulupiire-

jä ohjelmassa on laulami-
sen ohella myös musiikin 

kuuntelua, hartaus ja kah-
vit. Musiikin lisäksi tärke-
ää on yhdessä oleminen se-
kä vanhojen ja uusien tut-

Vihityt
Karjasilta: Jukka Markus 
Luukkonen ja Salla-Maria 
Rauhala.
Oulujoki: Tommi Henrik An-
nala ja Suvi Sarita Hannele 
Hartikainen.
Oulunsalo: Juuso Herman 
Vuokila ja Sara-Maria Koivu-
kangas.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Reino Eina-
ri Aitamurto 95, Matti Pek-
ka Juhani Haljoki 63, Leena 
Inkeri Ollila 69, Kauko Olavi 
Torvinen 83, Lasse Henrik Ka-
levi Turkki 90.

Karjasilta: Voitto Asser Huh-
telin 85, Olavi Johannes Iso-
hätälä 85, Lauri Tapani Kä-
märä 81, Pauli Johannes Ni-
kula 84, Pirkko Kaija Tellervo 
Vänskä 85.
Kiiminki: Lempi Minerva 
Kauppi 96, Marjatta Teller-
vo Nevasalo 90, Matti Puu-
runen 77.
Oulujoki: Sisko Kaarina Les-
kelä 72, Kaarlo Matias Fred-
rik Lundström 84.
Tuira: Else Anneli Kokko 81, 
Pauli Jalmari Korpela 77.

Laulupiireissä 
on innostunut ja 
välitön tunnelma.

Tommi Hekkala 

Varjele-yhtyeen lähetyskonsertti 
ja lähetystyön esittelyä 
perjantaina 17.2. klo 18–21 Keskustan srk-talossa. 

Suomen Raamattuopiston missiomusalinjan yhtye 
Varjele esiintyy ja rohkaisee tekemään lähetystyötä. 
Tilaisuuden yhteydessä kirkon viralliset lähetysjärjestöt 
esittäytyvät ja jakavat tietoa lähetystyöstä. 

Bändi soittaa akustista folkpoppia aiheenaan maail-
man paras sanoma Jeesuksesta. Vuoden aikana Varje-
le keikkailee Suomessa ja Venäjällä ja opiskelee evan-
keliumin levittämistä musiikin keinoin. Myöhemmin ke-
väällä bändi kiertää Jari Kekäleen käsikirjoittaman Jos 
tietäisit lahjan -musikaalin kanssa. Oulun keikalla kuul-
laan otteita musikaalista sekä yhtyeen muusta ohjel-
mistosta, sekä ajatuksia lähetystyöstä.

Oulun seurakuntien laulupiirit
Haukiputaan seurakunta: Eläkeläisten musiikkipiiri (EMP) kokoontuu 
seurakuntakeskuksessa (Kirkkotie 10) noin neljän viikon välein. 
Kevään kokoontumiset ovat 2.3., 30.3. ja 11.5. klo 13.
Oulujoen seurakunta: Laulaen iloa jaamme – musiikki yhteistä on -laulupiiri 
kokoontuu tänä keväänä kahtena torstaina 2.3. ja 4.5. klo 13 
Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89). 
Tuiran seurakunta: Seniorien laulupiirit kokoontuvat noin kuukauden välein
Tuiran kirkolla (Myllytie 5). Kevään kokoontumiset ovat 9.2., 16.3. ja 6.4. klo 13.30 
sekä Pyhän Tuomaan kirkolla (Mielikintie 3) 23.2., 30.3. ja 20.4. klo 13.
Tuomiokirkkoseurakunta: Seniorien laulupiiri kokoontuu Keskustan 
seurakuntatalossa (Isokatu 17) joka toinen perjantai klo 10, jatkuen 19.5. saakka. 
Seuraavat kerrat ovat 10.2. ja 24.2.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

tujen kanssa juttelu.  
– Laulupiireissä on in-

nostunut ja välitön tunnel-
ma sekä positiivista energi-
aa, Hekkala kiteyttää.

Laulupiireihin voi tul-
la mukaan koska tahansa 
nauttimaan yhteislaulun 
riemusta.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
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 su 12.2 klo 10, Tuo-
miokirkko. Toimittaa Salla 
Autere ja avustaa Satu Saari-
nen. Urkuri Péter Marosvári 
ja kanttori Henna-Mari Sivu-
la. Tuomiokirkkokuoro, joh-
taa Henna-Mari Sivula. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi
Messu su 12.2. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Salla 
Autere ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat 14.2. klo 19 Tuo-
miokirkossa. Pahoittelemme 
edellisessä lehdessä ollutta 
virheellistä aikaa.
Messu su 19.2. klo 10, Tuo-
miokirkko. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Jouko Lankinen. Urkuri Péter 
Marosvári ja kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi 
Messu su 19.2. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Anna-

Laulupiirissä yhteislaulun riemua

Mari Heikkinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Kouluikäisten lasten per-
heleiri 13.–17.4 Juumas-

sa. Lisätietoja leiristä ja il-
moittautumiset www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat/2017-04-13/kouluikais-
ten-lasten-perheleiri.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 9.2. 
ja 16.2 klo 10–12, Keskustan 

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

Nyt on aika juhlia 4-vuotiaita!
Juhlimme tammi–kesäkuussa 4 vuotta täyttäviä

lapsia mukavilla syntymäpäiväjuhlilla 19.2.
 Oulujoella Hintan seurakuntakodissa klo 12,

Haukiputaalla Kellon seurakuntakodissa klo 13 ja 
Karjasillan kirkossa klo 15.

Ilmoittautuminen 12.2. mennessä Haukiputaan ja 
Karjasillan seurakunnan juhliin osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
 Oulujoen seurakunnan juhliin ilmoittautuminen 

Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094.

Caritas Forum
Caritas Forum järjestetään kerran kuukaudessa kevät- 
ja syyskaudella Caritas-kodissa (Kapellimestarinkatu 2) 
torstaisin kello 14. Alustuksien jälkeen on varattu ai-
kaa keskustelulle.  

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

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Elossa-kahavila 
pe 10.2. klo 19–23.30 
Keskustan srk-talossa. 
Kaikille nuorille 
aikuisille avoin kahavila. 
Tarjolla pientä evästä. 
Illan vieraina klo 21 Min-
na ja Mirja Hautakangas. 
Hartaus klo 22.

Tuomiokirkkoseurakunnan 

retki Haaparantaan 
lauantaina 18.3. 
Mahdollisuus käydä mm. IKEA:ssa ja 
muissa alueen liikkeissä. 
Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 9. 
Paluu noin klo 17. 
Retken omavastuu 10 € peritään linja-autossa. 
Ruokailut ovat omakustanteiset. 
Ilmoittautuminen retkelle 6.3. mennessä, 
maanantaisin klo 9–11 diakonian päivystysnumeroon 
p. 044 3161 419. Peruuttamattomista poisjäänneistä 
lähetämme 10 €:n laskun.

pe 10.2. klo 10–11 
Keskustan srk-talo. 

Seniorien laulupiiri on 
kaikille avoin yhteis-
laulutilaisuus, johon 
kaikenikäiset laulajat 
ovat tervetulleita. Ke-
vään aikana opetel-
laan erityisesti uusia 
virsiä virsikirjan lisä-
vihkosta. 

srk-talo. 
Tuomiokirkon diakoni-
an ajanvaraus ma 13.2. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa, p. 044 3161 419.
Diakonian aamu ti 14.2.klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala tarjolla kello 10.30 asti. 

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 15.2. klo 11–12 
,Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
KOHTAAMISIA-Raamis to 
16.2. klo 18–20, Keskustan 
srk-talo. Illan teemana on 
ryhmästä poispotkiminen. 

Tuomasmessu
lauantaina 18.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Saarna kirkkoherra Niilo Pesonen, 
liturgi Erja Oikarinen, 

musiikissa Oulun seudun Virsikuoro. 
Tarjoilun järjestää sotilaskotiyhdistys.

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, 
jonne kutsutaan erityisesti etsijöitä ja epäilijöitä. 

Messun keskus on Kristus.
"Tulkaa, kaikki on valmista!"

A
rkisto / M

ervi P
äivärin

ta

perjantaina 10.2. ja 17.2. klo 17–21 Vanhassa 

pappilassa, käynti Isokadun puolen ovesta.  

12–18 -vuotiaille nuorille. Ohjelmassa biljardia, pöytä-

jalkapalloa, lautapelejä ja yhdessä oloa. Lisäksi vaihte-

levaa oheisohjelmaa, esim. askartelu- ja leivontamah-

dollisuus. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Ta-

pahtuma on maksuton. Osallistuminen vain selvinpäin. 

Pelikahvilasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän. 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Pienoismallikerho su 19.2. klo 15–16, Heinäto-
rin srk-talo. Kerho on tarkoitettu kaikenikäisil-
le pienoismallien ja figuurien rakentajille, jos-
sa voi opiskella rakentelua ja tutustua mallien 
esikuvien historiaan yhdessä samanhenkisten 
kanssa. 

Ystävänpäivän 
kahvila 

tiistaina 14.2. klo 10–15 
Cafe Kryptassa. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ystävänpäivän konsertti
tiistaina 14.2. klo 18–19 Oulujoen kirkossa.

Tule ja tuo ystäväsi kauniiseen 
Oulujoen puujugend -kirkkoon 
viettämään musiikillista ystä-
vänpäivän iltaa!  Oulun ammat-
tikorkeakoulun opiskelijat – tu-
levat musiikkialan ammattilaiset 
– esittävät Johann Sebastian Bach-
in urkumusiikkia, Edvard Griegin ja 
Richard Straussin teoksia sekä rakkai-
den suomalaisten säveltäjien Toivo Kuulan, Taneli Kuu-
siston, Oskar Merikannon, Heino Kasken ja Ilmari Hanni-
kaisen lauluja. Ystävänpäivän tekona lahjoitamme kon-
sertin tuoton (vapaaehtoinen käsiohjelma, 10 €) lasten ja 
nuorten koulun käynnin ja lukemaan oppimisen tukemi-
seen rakentamalla peruskoulun Afrikassa sijaitsevan Ma-
lawin Muonan kylään. 

Järjestää: Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry        
yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun 
ja Oulujoen seurakunnan kanssa
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Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.2.2017

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 12.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tölli, 
avustaa Marika Huttu, kant-
torina Sari Wallin.
Messu su klo 13 Jäälissä. Toi-
mittaa Jaakko Tölli, kanttori-
na Sari Wallin.
Raamattupiiri to 16.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 9.2. klo 13–
14.30 Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 23.2. klo 13–
14.30 Montin-salissa. Mu-
kana Paula Rosbacka kerto-
massa Lähetysseuran työstä 
Thaimaassa.
Lähetyksen lauluilta to 
16.2. klo 18 Ukkoloilla, osoi-
te Kirkonniementie 4.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 13.2. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
ria 3 €.  
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 13.2. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (sisään-
käynti Kiertotien puolelta), 
maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Jaakko Tuisku. Mes-
sudiakonina Katri Haapakor-
va, kanttorina Hannu Nieme-
lä. Messun jälkeen pystykah-
vit kirkossa. 
Veisu-messu pe 17.2. klo 18 
srk-keskuksessa. Nuorten to-
teuttama viikkomessu, jossa 
lauletaan useimmiten Punai-
sen veisukirjan veisuja gos-
pel-bändin säestyksellä. Rip-
pikoululaisille merkki korttiin 
Veisu-messu osioon. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa.

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 23.2. klo 18.30, 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengelli-
sen musiikin toi-
veita toteutta-
vat Haukipu-
taan Kirkon Ka-
marikuoro, seu-
rakunnan lapsi-
kuoro ja nuoriso-
kuoro sekä oman 
pitäjän solistit. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.

Lapsille ja
lapsiperheille

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 8.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 9.2. klo 13 Kellon srk-

kodilla ja to 9.2. klo 13 
srk-keskuksessa. 

Kellon diakonia 
ja lähetyspiiri ma 
13.2. klo 14.30 
Kellon srk-kodilla. 

Neulotaan ja kah-
vitellaan diakonian 

ja lähetystyön hyväksi.
Omaishoitajien vertais-

tukiryhmä ti 14.2. klo 13. srk-
keskuksessa. Jutellaan luot-
tamuksella ja keskustellaan 
ajankohtaisista aiheista. Olet 
lämpimästi tervetullut ryh-
mään silloin, kun Sinulle sopii. 
Pullakahvit. Tied. diakonissa 
Sari Lukka, p. 040 5898 362.
Bändi keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Lisätieto-

ja: Katri, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–
6.-lk torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulassa, Messissä. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa.
Nuorten ilta Wirkkulassa 
perjantaisin klo 18–21. Rip-
pikoululaisille merkki, kun 
olet paikalla klo 18–19 väli-
sen ajan. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
13.2. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin tapahtuma. Klo 9.50 
aamuhartaus kappelissa, klo 
10 aamupuuro, voileivät ja 
kahvi ja klo 10.30–11.30 aa-
mupuuron jälkeen Aamu-
puuron jälkeen Saila Karppi-
nen kertoo ja keskustelee eh-
toollisen viettämisestä.
Diakonian ajanvaraus ja 

9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla maanan-
taisin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 10–
12 Jäälin kap-
peli.
Pyhäkoulu su 
12.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toi-
minnan ajanva-
raus maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 13.2. klo 

10–13, Jäälin kap-
pelilla. Paik-

ka, jossa voit 
kahvikup-
posen ää-
rellä tava-
ta muita.
Diakonia-

piiri ma 
13.2. klo 13–

14.30. Jäälin 
kappelin neuvot-

teluhuone.

päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajanvaraus ta-
loudellisen avun hakemisek-
si, p. 044 7310 232. Diakonia-
toimistoon voi tulla myös 
käymään. 
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä. Va-
paaehtoiset miehet ja naiset 
auttavat pienissä kodin huol-
totöissä (lampun tai palova-
roittimen patterin vaihto, ko-
din järjestely) ja teknisissä asi-
oissa tietokoneen, kännykän 
tai television kanssa. Kysy li-
sää: Johanna Kerola, p. 045 
1393 993 tai Mauri Raappa-
na, p. 044 2104 415.

Hengellisen 
musiikin 

toivekonsertti 
to 23.2. klo 18.30, 
srk-keskuksessa. 

Keskusteluilta 
Lutherin löytöjen 

äärellä 
ke 1.3. klo 18.30

Kiimingin kirjaston 
Syke-auditoriossa.

Naisten kasvuryhmä ti 14.2. 
klo 13 Jäälin kappelissa. Lau-
letaan yhdessä Ystävänpäi-
vän merkeissä!
Yökahvila pe 17.2. klo 18.30–
22 Kirkkopirtillä.   
Yksinlaulupiiri on alkamas-
sa, ohjaajina Jarkko Metsän-
heimo ja Risto Ainali, kiin-
nostuneet ottakaa rohkeas-

ti yhteyttä, esiintyminen yv-
keräyksen kahvikonsertis-
sa maaliskuussa, p. 0400 487 
187 / Jarkko.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 12.2. klo 
17 seurat ry:llä, Vesa Jokitalo, 
Ilkka Alakärppä.

Yhteisvastuuhiihto
Kaiken kansan hiihto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
26.2. klo 12.15–13.15 Jäälin majalla koko perheen tal-
vitapahtuman yhteydessä. Numerolaput jaetaan hiih-
täjille klo 11.30 lähtien. Jäälijärven jäällä hiihdetään 
omaan tahtiin maksimissaan tunnin ajan kilometrin 
mittaista latua joko perinteisellä tai luistelutyylillä. 
Hiihtäjä hankkii itselleen kannustamaan sponsorei-
ta, jotka maksavat sopimansa kierroshinnan tai könt-
täsumman 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

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoinna 
ke 8.2. klo 9–14.
Lukupiiri ma 20.2. klo 18 srk-
keskuksessa. Kirjana Mika 
Waltari; Suuri illusioni.
Naisten iltapäivä tiistaisin klo 
14–16 Wirkkulassa, punainen 
vanha rakennus srk-keskuk-
sen takana. Tervetuloa tutus-
tumaan!
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 12.2. klo 16 ry:llä, 
eläkepiiri ti 14.2. klo 13 srk-
keskuksessa. Kello: ompelu-
seurat to 9.2. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 12.2. klo 17 Kellon 
srk-kodilla. Jokikylä: seurat 
su 12.2. klo 17 ry:llä.

Lapsirikas-hankkeen infotilaisuus 
torstaina 9.2. klo 18-20 srk-keskuksessa. 
Tietoa vapaaehtoisuudesta ja toiminnasta 
Haukiputaan alueella. Illassa mukana 
Anne-Maria Takkula. Kahvitarjoilu. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijä 
Minna Similältä, p. 040 8668 319, minna.simila@evl.fi 

Miesten ilta 
keskiviikkona 15.2. klo 17. 
Kokoontuminen Haukiputaan paloasemalla. 
Toiminnan esittelyn jälkeen siirrytään srk-keskukseen 
iltakahville porisemaan. Illan päätteeksi hartaus. 
Mukana Pekka Mustakallio. 

Kristittyjen yhteinen 
Hyvä uutinen kaikille TV7-ilta 
tiistaina 21.2. klo 18 srk-keskuksessa. 

Illassa puhuvat TV7:n perustaja ja toimitusjohtaja 
Martti Ojares sekä toiminnanjohtaja Mirja Ojares. 
Iltaan osallistuvat Haukiputaan seurakunnasta kirkko-
herra Jaakko Tuisku ja kappalainen Martti Heinonen 
sekä helluntaiseurakunnasta pastori Dimitri Lindgren. 
Mukana on myös evankelista Arvo Silventoinen. 
Ohjelma: Musiikki / säestys ja esitykset helluntaiseura-
kunta, rukouspalvelua, iltakahvit/tee, saatavana TV7 
Uutiset-lehteä. Klo 16-17 tule tutustumaan TV7:n suun-
nitelmaan Evankeliumi joka kotiin Oulun alueella.

 Järjestäjinä:
TV7, 

Haukiputaan
 ev.lut. 

seurakunta ja 
helluntai-

seurakunta. 

M
in

n
a Im

m
o

n
en

Iloinen 
perhetapahtuma 
ja Taika-Petteri

lauantaina 11.2. klo 13–15 Kiimingin srk-keskuksessa.

Kasvomaalausta, hiusrenksujen tekeminen, 
pihasählyä, jonglöörausta, temppujen opettelua, 

mäenlaskua (oma pulkka mukaan).
Hevosajelua (1 €) sekä makkara ja mehu (1 €), 

Onnenpyörä (1 €). 
Klo 14.30 esiintyy Taika-Petteri
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Yhteisvastuun
lipaskerääjiä kaivataan!
Lähde mukaan lipaskerääjäksi Karjasillan alueen 
kauppoihin ja kauppojen edustalle.

Keräyspäivät ovat 
16.2., 20.2. ja 16.3.

Voit ilmoittautua:
Anu Kontio anu.kontio@evl.fi, p. 040 5747 162 tai 
Nina Niemelä nina.niemela@evl.fi, p. 040 5752 711

tai tulla Karjasillan 
kirkolle ko. 
päivänä 
klo 15–18.

Karjasillan
seurakunta

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

MessuBussi 
Tervetuloa kirkkoon! MessuBussi kuljettaa Karjasillan 
kirkon lähialueen ihmisiä yhteiseen sunnuntain mes-
suun. MessuBussi on ilmainen ja tarkoitettu kaikille ja 
kaikenikäisille. MessuBussi on ns. matalalattiabussi. Tä-
mä helpottaa siirtymistä bussiin. Bussin kyytiin voi hy-
pätä reitin varrella olevilta pysäkeiltä.. Paluumatka al-
kaa messun jälkeen noin klo 11.30. Jos sunnuntain mes-
sun jälkeen kirkolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin pa-
luumatka alkaa kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaik-
ki ovat kyydissä.

KAUKOVAINIO–HIIRONEN-MÄNTYLÄ–
LINTULA–KARJASILLAN KIRKKO
klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus
- Merikotkantie
- Maakotkantie
- Kiilakiventie
- Metsänkuninkaantie
- Kiilakiventie
- Poikkimaantie 
(suuntaan Äimärautio)
- Snellmanintie
- Postiljoonintie 
(kääntöpaikka)
- Snellmanintie
- Lintulammentie
- Karjasillan kirkko 
Paluu samaa reittiä

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

Sururyhmä
Luottamuksellinen vertaistukiryhmä läheisensä 

menettäneille. Ryhmässä pohdimme yhdessä 
menetyksen herättämiä kokemuksia ja 

tuntemuksia sekä etsimme voimaa arjessa 
jaksamiseen.

Kokoonnumme Karjasillan kirkolla 
torstaisin 30.3. alkaen 6.4., 20.4., 

27.4., 4.5. ja 11.5. 
Ryhmän ohjaajina toimivat pastori 

Mirjami Dutton ja diakonissa Marjukka Hamari. 
Olisi hyvä, jos läheisen menettämisestä 

olisi kulunut vähintään n. 3 kk. 

Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset 10.3. mennessä 

Marjukka Hamarilta, p. 040 575 2710, 
marjukka.hamari@evl.fi

Ystävänpäivän kahvihetki
Maikkulan kappelilla
tiistaina 14. helmikuuta 2017

Tule yksin tai yhdessä ystävän kanssa päiväkahville 
klo 14–15 Maikkulan kappelin ruokasaliin 
(Kangaskontiontie 9).
Tarjolla kahvia, teetä ja leivonnaisia
Hinta 3€.
Kahvihetken tuotto ohjataan 
Yhteisvastuukeräykseen.
Tervetuloa!

Karjasillan seurakunta / Maikkulan diakoniaryhmä

1.–6.-luokkalaisten 

KEPPARIKERHOSSA 

ON VAPAITA PAIKKOJA!

tiistaisin klo 17–18 Karjasillan kirkolla

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja 
Anna-Leena Ylänne, p. 040 8315 932.

Tervetuloa mukaan! 

Karjasillan 
seurakunnan 

eläkeläisten leiri 
11.–14.3. Rokualla.

Lähde mukaan Rokuan 

leirikeskukseen 11.–14.3. 

Leirin hinta on 67€ sisäl-

täen matkat, majoituk-

sen täysihoidolla sekä 

vakuutuksen ev.-lut.seu-

rakuntien jäsenille. Leiril-

lä ovat mukana diakonia-

työntekijät Sirpa Kemp-

painen ja Marjukka Ha-

mari. 
Ilmoittautuminen 17.2. 

mennessä: www.oulun-

seurakunnat.fi/ilmo tai 

p. Marjukka Hamarille, 

p. 040 5752 710.

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Paula Ros-
backa, kanttori Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 12.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Erja Oikari-
nen, kanttori Riitta Piippo.
Messu su 12.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, saarnaa Sa-
mi Mustakallio, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttori Riitta 
Piippo. Kolehti Credo-ohjel-
ma Keniassa Suomen Luteri-
laisen Evenkeliumiyhdistyk-
sen kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Lähetyspiiri ti 14.2. klo 
17.30, Merikotkantie 1.
Raamattupiiri ke 15.2.klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 
13,  Kastellin kirkko, pappi-
lan kamari. 
Hanna rukousryhmä to 16.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Maikkulan raamattupiiri to 
9.2. ja 16.2. klo 18, Maikku-
lan kappeli.
Hartaus pe 10.2. klo 13,  Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2.  Hartauden pitää Sa-
tu Kreivi-Palosaari Oulujoen 
seurakunnasta. 
Majakkailta pe 10.2. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 10.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Herännäisseurat su 12.2. klo 
15, Karjasillan kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin  klo 
9–10 Karjasillan kirkossa,  
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkossa.
 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkko, 
klo 13 Karjasillan kirkko, klo 
13 Kastellin kirkko, ma 13.2. 
klo 12 Maikkulan kappeli.
Palvelupiiri ma 13.2. klo 13, 
Karjasillan kirkko.  
Kulttuurikerho ma 13.2. 14  

Caritas-Koti, Caritas-sali. 
Kaarina Jaakkola luennoi 
ajankohtaisista kulttuu-
riin tai historian tapahtu-
miin liittyvistä tunnetuis-
ta henkilöistä. Aiheena 
Martti Luther ja refor-
maatio.  Kerho on tar-
koitettu kaikille aihees-
ta kiinnostuneille. 
Oulun seudun virsi-
kuoro ma 13.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 
14.2. klo 13.30 Maik-
kulan kappeli  
Kirjavirtaa Pappi-
lassa – kirjallisuus-
piiri lukevaisille ke 
15.2. klo 18, Kastel-
lin kirkko.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu  su 12.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Tert-
tu Laaksonen, kanttori Lauri 
Nurkkala. Gaudiate-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Anna-Maria Veijo, 
kanttori Anja Hyyryläinen.  
Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttori Leo Rahko.  
Nuorten messu pe 17.2. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimittaa 
Anna-Maria Veijo.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 13.2. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 13.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Hintan iltaperhekahvila ke 
15.2. klo 18–20, Hintan srk-
talo. Kerran kk keskiviikoisin. 
Hintan iltaperhekahvilat 
kokoontuvat keväällä 2017: 
15.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. klo 
18–20. Yhdessäoloa, leikkiä 
ja liikkumista. Jokainen ilta 
päätyy yhteiseen maksutto-
maan iltapalaan. Tervetuloa!

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
p. 040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.2.2017

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 12.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkä-
nen, kirkkoväärteinä isoset, 
Juuma 1A+B rippikoulu mu-
kana. Radio Dei.
Hartaus ke 15.2. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Hanna Valkama, 
Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara. Yhteisvastuuarpa-
jaiset. Voit tuoda arvonta-
palkintoja mukanasi.
Hartaus to 16.2. klo 13.30 
Teppola, Jukka Joensuu, Pir-
jo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
10.2. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
13.2.klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
16.2. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 16.2. 
klo 9.30 Repussa. 
Salonpään perhekerho pe 
17.2. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 13.2. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Teemana ystävyys. Lauluhet-
ki, Anna-Kaisa Pitkänen.
Ilosanomaa Inkerissä ke 

Myllyojan perhetupa to 9.2. 
klo 9–12, Myllyojan srk-talo.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 9.2. klo 
10, Huonesuon srk-koti.
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 10.2. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Eläkeläisten kerho ma 13.2. 
klo 12.30, Sanginsuun srk-ko-
ti. Vierailemme Hintan eläke-
läisten kerhossa. Bussi lähtee 
klo 12.30 Sanginsuun srk-ko-
din pihasta. 
Seurakuntakerho ti 14.2. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 14.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 15.2. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Diakonia- ja lähetysilta ke 
15.2. klo 18, Ylikiimingin srk-
talo. Vieraana Satu Kreivi-Pa-
losaari.
Torstaikerho to 16.2. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. Hartaus, vir-
renveisuuta ja yhdessäoloa. 
Kahvittelua ja jutustelua 
menneistä ja nykyisistä asi-
oista. Arvontaa, 2€ / 3 arpaa. 
Kahvimylly to 16.2. klo 13, 
Myllyojan srk-talo. Pienellä 
rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löy-
tyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 9.2. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Yhteislauluilta to 9.2. klo 
18, Eeva ja Pentti Hukka-
nen, Hintantie 84. Laulam-
me yhdessä virsiä- ja hengel-
lisiä lauluja. Säestää Leo Rah-
ko ja puhe Terttu Laaksonen. 
Myytävänä arpoja. Tuotto 
yv-keräyksen hyväksi. 
Virsilauluilta yhteisvas-
tuun hyväksi Annikki ja Erk-
ki Väänäsellä su 12.2. klo 18, 
Väänäsentie 23, Ylikiiminki. 
Arvontaa ja kahvittelua. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa ota yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään. 
Diakonian aamu ma 13.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo.  Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka maksuttoman aa-
mupalan merkeissä. Paikal-
la seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 14.2. klo 9–12, 
Myllyojan srk-talo. Myytävänä 
sukkia, lapasia ja pieniä lahja-
tavaroita diakonian hyväksi. 
Ostokset voi maksaa käytäväl-
lä olevaan lippaaseen.

Yöjuttu hiihtolomalla 1.–6.-lk 
la–su 4.–5.3.

Tule yhden yön leirille toimitalolle hiihtoloman 
alkajaisiksi.  Toimitalolla majoitutaan omalla 

retkipatjalla ja makuupusseilla/peitolla+tyynyllä.  
Leirin ohjelmaan kuuluu paljon yhteistä tekemistä, 

askartelua, leikkiä, pelejä yms.  Leiri sisältää 
ruokailut ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 

jäsenille. Ilmoittautumiseen löydät linkin osoitteesta 
oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta. 

Ilmoittautuminen päättyy 19.2., jonka jälkeen 
lähetämme ilmoittautuneille leirikirjeen. 

 Leirille voi osallistua myös päivätoimintana 
eli yön voi halutessaan viettää kotona.

Lisätietoja: 
Jussi, p. 044 7453 852, jussi.saviharju@evl.fi  

Sanna, p. 044 7453 851, sanna.korhonen@evl.fi

Hiihtoloman toimintapäivät Repussa 
1.–6.-luokkalaisille 

ma–ke 6.–8.3. klo 10–15
Toimintapäivät sisältävät askartelua, leikkiä, 

pelejä yms. yhdessä tekemistä sekä välipalan. 
Toimintapäivien ilmoittautumiseen löydät linkin 

osoitteesta oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta.  
Ilmoittautua voi tapahtumaan asti. Ilmoittautumisen 

yhteydessä voit valita mille päiville osallistut.
Lisätietoja: 

Kirsi, p. 040 7720 373, kirsi.jarvelin@evl.fi

Yhteisvastuukeräys 2017 
keräysteemana ihmiskaupan uhrit 
lauantaina 11.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kim-
pimäki kertoo puheenvuorossaan sekä ihmiskaupasta 
ilmiönä 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! 
Meklarina toimii Harri Nousiainen. Tapahtumassa tans-
sii syyrialaisen tanssinopettajan Nada Nabhanin Kulta-
kalat-tanssiryhmä. Tansseissa tulkitaan hyvää ja pahaa, 
vapautta sekä toivoa ja iloa. Kahvitarjoilu.

Suomi 100 vuotta runoja ja musiikkia 
maanantaina 13.2. klo 13, Hintan seurakuntatalossa. 
Runoja ja musiikkia esittävät Oulun Seudun Lausujat. 
Hartaus ja kahvitarjoilu. Arpa ja kahvilippu 5 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Häivähdys sinun rakkaudestasi 
keskiviikkona 15.2. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Runoja elämästä, uskosta, kärsimyksestä ja rakkaudes-
ta. Niilo Rauhalan runot Hannu Tarvas, laulut Esko Jur-
velin ja säestys Lauri Nurkkala, musiikki sellisti Mikael 
Säily. Iltahartaus Antti Leskelä. Käsiohjelma 10€. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.

Mikko Alatalo – Kauneimmat laulut
sunnuntaina 19.2. klo 17 Oulujoen kirkossa. 
Mikko laulaa vanhoja klassikoita kuten Oi muistatko 
vielä sen virren, Oi Herra luoksein jää, Täällä Pohjan 
tähden alla, Äidin sydän ja Olen kuullut on kaupun-
ki tuolla. Konsertissa kuullaan Suojelusenkeli, Hyasint-
tien aika, Kiiminkijoki ja Viivy vielä hetki. Vierailevana 
laulajana kuullaan Alatalon lapsuuden ystävää, eme-
ritus-rehtori Heikki Saarelaa. Käsiohjelma 20 €. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. 

15.2. klo 18 Pysäkillä. Tutus-
tumme diakoniatyöhön No-
vosibirskissä ja Inkerin kirkos-
sa. Iltapalatarjoilu. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
14.2. klo 9–10 Pysäkillä. Aa-
mupuuro on tarkoitettu vä-
hävaraisille oulunsalolaisille. 

Puuron lisäksi ateriaan kuu-
luu leipä lisukkeineen, kahvi 
tai tee. Paikalla on diakonia-
työntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä la 11.2. Tyrnävän myy-
jäiset. Su 12.2. klo 16 seurat 
ry:llä. 

Soppatykkipäivä Yhteisvastuun hyväksi 
perjantaina 17.2. klo 12–14 Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Myytävänä kenttäkeittimellä haudutettua hernekeit-
toa Yhteisvastuun hyväksi
3 € / annos tai 5 € / l.
Vietämme myös kakkukahvihetken 50-v. 
syntymäpäiviään juhlineen kirkkoherra 
Petri Satomaan kanssa. 

Sävelhartaus – "Iloa ystävyydestä" 
perjantaina 17.2. klo 19 kirkossa. 

Mezzosopraano Sirkka Rautakoski, baritoni Juhani 
Alakärppä, kvartetti Vox ja Uusi Ääni -kuoro. 

Yhteislauluja.Säestys kanttori Pirjo Mäntyvaara ja 
kanttoriharjoittelija Johanna Simonen.

Petri Satomaa hartaus "ystävyys Raamatussa".
Ohjelmamaksu 5 € Yhteisvastuun hyväksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Lapsirikas-hankkeen infotilaisuus 
torstaina 16.2 klo 18 seurakunnan Toimitalolla.
Lapsirikas-hanke järjestää ja kehittää useampilapsisten 
perheiden arjen tukea Oulun alueella. 
Toimintaan kutsutaan vapaaehtoisia. 
Tilaisuudessa kerrotaan vapaa-
ehtoistyöstä siitä kiinnostuneille. 
Perheet saavat tietoa arjen tuen 
järjestymisestä. Paikalla hankkeen 
vetäjä Anne-Mari Takkula.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa.

M
in

n
a Im

m
o

n
en

Liikunnallinen vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujille 
torstaina 16.2. klo 11 Hintan seurakuntatalossa. 
Pelaillaan yhdessä pallopelejä ja tutustutaan toisiimme. 
Mukana diakoniatyöntekijät Eija Röning ja 
Anna-Maija Sälkiö. Lämpimästi tervetuloa. 
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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 12.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, saarnaa Vesa Pöyh-
täri, kanttori Heikki Jämsä. 
Rauhan Sanan seuraviikon-
loppuun liittyvä messu. 
Messu su 12.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 12.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Jaakko Syynimaa, kantto-
ri Raakel Pöyhtäri, musiikki-
avustajana Timo Lipponen, 
laulu. 
Messu su 12.2. klo 12, Palo-
kan seurakuntakoti. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 12.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, saarnaa Sami 
Mustakallio, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttori Tommi 
Hekkala.  
Viikkomessu ke 15.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, kanttori Heikki Jäm-
sä. 
Viikkomessu ke 15.2. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikkomessu, toimittaa Vei-
jo Koivula. 
Hartaus pe 10.2. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Satu Kreivi-Palosaari Oulujo-
en seurakunnasta. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11 p. 044 3161 412.
Juttutupa ma 13.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, yhdessäoloa ja aa-
mukahvia tarjolla. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 13.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. 
Diakonian aamupala ke 
15.2. klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Diakonian aamupala vähäva-
raisille ja työttömille. Aamu-
pala on maksuton ja sisältää 
puuron, juoman, leivän, leik-
keleet ja kahvin. Aamupalan 
yhteydessä on pienimuotoi-
nen hartaushetki. Aamupa-
laa ei ole poikkeuksellisesti 
seuraavina ajankohtina: 8.3., 
12.4. ja 19.4. 
Diakonian lounas to 16.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Vapaaehtoiset val-
mistavat lounaan joka viik-
ko kappelilla. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 
Diakonian ateria to 16.2. klo 
12–13, Rajakylän seurakunta-
koti. Vapaaehtoinen maksu. 

Harrastukset ja kerhot 
Seniorien laulupiiri to 9.2. 
13.30-15.00 Tuiran kirkko Tu-
le laulamaan yhdessä van-
hoja, tuttuja koululauluja, 
hengellisiä lauluja sekä vir-
siä kanttori Tommi Hekkalan 
johdolla! Mukana myös dia-

koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto. Kahvitarjoilu!
Linnanmaan olohuone 
to 9.2. 17.30–19.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Yhden 
vanhemman per-
heiden tapaa-
minen. Tarjol-
la kahvia, me-
hua ja pientä 
iltapalaa. Ai-
kuisilla mah-
dollisuus kes-
kusteluun ja 
vertaistukeen. 
Lapsille kaveriseu-
raa ja hoitajat. Teem-
me ilon kiviä Riikka Mehto-
sen johdolla. Toisinaan il-
loissa vierailee eri alojen 
ammattilaisia ja toimijoita. 
Muut kevään kokoontumi-
set 2.3., 20.4. ja 11.5. Lisätie-
toja Katriina Sipilältä, p. 040 
5747 093.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 9.2. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 
Käsityökerho pe 10.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Puutyökerho ma 13.2. ja ke 
15.2. klo 9–13, Siipi. Kerho 
kokoontuu Siiven kellariti-
loissa.

Käsityökerho ma 13.2. 
klo 12–14, Tuiran 

kirkko, Sumppu. 
Diakoniapii-
ri ma 13.2. 
klo 13–14.30, 
Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Mukana dia-

koni Päivi Moi-
lanen, p. 040 

5747 064.
Ikäihmisten suvanto-

hetki ma 13.2. klo 14–15, Tui-
ran kirkko, Suvantosali. Mu-
kana diakoniatyöntekijä Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
14.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 14.2. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään käsitöi-
tä lähetystyön myyjäisiin tai 
kehitysmaihin iloksi ja hyö-
dyksi. Otamme vastaan villa-
lanka ja kangas lahjoituksia. 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 10.2. Mark. 5
ma 13.2. Mark. 6 
ti 14.2. Mark. 7
ke 15.2. Mark. 8 
to 16.2. Mark. 9

www.facebook.com/
raamattuaarki-
aamuisin

Ystävänpäivän kahvit 
tiistaina 14.2. klo 10–13 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Kahvitarjoilu. 
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Puutyökerho 
ma 13.2. ja ke 15.2. 
klo 9–13, Siivessä, 

Nokelantie 48. 
Kerho kokoontuu 

Siiven 
kellaritiloissa.

Kuljetus 
Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 12.2. alkaen
Lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta
paluu klo 13.30 Palokasta

Ilmoittautumiset perjantaina klo 14 mennessä: 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. 08 5314 600.

Miestenpiiri ti 14.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Ju-
ha Tervaskanto: Vankilassa 
Kristuksen tähden. 
Lähetys- ja Raamattupiiri ke 
15.2. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran kirkon Olohuone 
ke 15.2. klo 17–18.30, Tui-
ran kirkko. Keskustelua eri 
aiheista, hartaus, kahvia ja 
teetä. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 

12.30–14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Piiriä vetää pasto-
ri Petteri Tuulos.
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064. 
Raamattupiiri to 16.2. klo 
16–17.30, Palokan seurakun-
takoti. Raamattupiiriä vetää 
Liisa Sutinen. Lisätietoja: Lii-
sa, p. 040 7390 971.

Tuiran seurakunnan perheleiri
ke–pe 8.–10.3. Rokualla

Tervetuloa talvilomaleirille Rokuan upeisiin maisemiin 
hiihtämään, laskemaan mäkeä ja viettämään aikaa yh-
dessä oman perheesi ja muiden leiriläisten kanssa.
Leirin hinta on yli 13-vuotiaista isovanhempiin asti 45 
€, 4–12-v. 31 € ja alle 4-v. maksutta. Sisaralennus -25 %. 
Hintaan sisältyy kuljetukset, ohjelma, täysihoito sekä 
tapaturmavakuutus Oulun ev.lut seurakuntien jäsenil-
le. Etusijalla Tuiran seurakunnan jäsenet.
Leirillä mukana Pekka Jarkko nuorisokasvatuksesta se-
kä Anu Hannula ja Kirsi Merenheimo-Mäenpää var-
haiskasvatuksesta. 
Ilmoittautuminen on auki 14.2. asti osoitteessa oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.

K
irko

n ku
vap

an
kki / Jaan

i Fö
h

r

Seurakunnassamme kokoontuu
 mm. perhekerhoja, lapsiperheiden kahviloita, 

alle kouluikäisten lasten päiväkerhoja, 
pyhäkouluja ja vauvaperheiden ryhmiä. 
Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi tai 

Facebook ”Tuiran seurakunnan 
varhaiskasvatus - 2017 alkaen”.

Lasten kirjojen 
ja lelujen vaihtopäivä
to 16.2 klo 10-12 Tuiran kirkolla 

Nallekahvilan yhteydessä.
Jos sinulla on ylimääräiseksi käyneitä, ehjiä ja 
siistejä lasten kirjoja ja leluja, voit lahjoittaa ne 
vaihtopöydälle. Pöydältä voi ilmaiseksi ottaa 
leluja ja kirjoja. Jäljelle jääneet lahjoitamme 

hyväntekeväisyyteen.

Puuhakerhot 
Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86)
Alakoululaisille maanantaisin klo 18–19.
Palokan seurakuntakoti (Parkettitie 3)
1.–3.-luokkalaisille torstaisin klo 18–19.
Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7)
1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18.
Pyhän Tuomaan kirkko (Mielikintie 3)
Alakoululaisille keskiviikkoisin klo 18–19.
Tuiran kirkko (Myllytie 5)
1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 18–19. 
Sisäänkäynti ovesta "Maininkisali".
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Lisätietoja: sanna.tervo@evl.fi, p. 040 7451 469.

Diakonian ateriat
Diakonian aamupala 

ke 15.2. klo 10–11 Tuiran kirkossa. 
Diakonian lounas 

to 16.2. klo 12–13 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Diakonian ateria 

to 16.2. klo 12–13 Rajakylän seurakuntakodissa. 

"Oi katso, mikä aamu", YV-konsertti
sunnuntaina 26.2. klo 16,  Pyhän Tuomaan kirkossa 

Oulun NMKY:n Mieslaulajat järjestää Yhteisvastuuke-
räyksen merkeissä kirkkokonsertin teemalla "Oi kat-
so, mikä aamu!". Kuoroa johtaa Ahti Sepp. Solistina 
on kuoron puheenjohtaja, baritoni Erkki Koskela säes-
täjänään Tarja Takala-Hotti. Tuiran seurakunnan ter-
vehdyksen tilaisuuteen tuo kirkkoherra Niilo Pesonen. 
Konsertissa kuullaan tuttuja hengellisiä lauluja eri vuo-
sikymmeniltä. Kuoron ja solistin esitysten lisäksi kon-
sertissa lauletaan yhteisesti myös muutama virsi. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelmamaksu on 10 €. 
Ohjelmalla saa konsertin jälkeen myös kahvin/teen. 
Konsertin tuotto lahjoitetaan Tuiran seurakunnan 
kautta yhteisvastuukeräykseen. 
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraavan Luu-
kas-messun 24.2. 
klo 19 ideointi on 
parhaillaan käyn-
nissä Facebookissa 
ryhmässä ”Luukas-messu”. Tervetuloa mukaan, sillä si-
nä tiedät, millainen on hyvä messu!
Yhteisvastuulle lipaskeräys yliopiston Linnanmaan 
kampuksella pe 10.2. klo 10–14. Ilmoittaudu kerääjäk-
si Doodlessa tai tule suoraan paikan päälle, Erkki Koi-
so-Kanttilan katu 5, luentosali L3:n edustalle.
Majakka-ilta pe 10.2. klo 18.30 Pyhän Andreaan kir-
kossa, ks. s. 17.
Elossa-kahavila pe 10.2. klo 19–23.30 Keskustan srk-
talossa. Kaikille nuorille aikuisille avoin kahavila. Tar-
jolla pientä evästä. Illan vieraina klo 21 Minna ja Mirja 
Hautakangas. Hartaus klo 22.
Global Action -ryhmä la 11.2. klo 14–16 Karjasillan kir-
kossa, Nokelantie 39. Ks. tarkemmin s. 20.
Taustatarinaklubi su 12.2. klo 16 Vanha Pappila, Ase-
makatu 6. Vieraana Elisabeth. Ks. s. 15.
Varjele-yhtyeen lähetyskonsertti ja lähetystyön esit-
telyä pe 17.2. klo 18–21 Keskustan srk-talossa. Ks. s. 14.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 11.2. klo 18, Tuiran kirkko. Myl-
lytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Onko Raamattu sa-
tukirja? Puhe Tuomas Lukkaroinen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 15.2. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Teemana: Oma paikkani seu-
rakunnassa? Puhe: Joona Vuorinen. 

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen hartaus Worship Service in English 
su 12.2. 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. 

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

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

 Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Uuteen kulttuuriin kotoutuminen pe 10.2. 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Paula Hiltunen. 
Ystävänpäivän pullakahvit ti 14.2. klo 10–14 Siivessä. 
Tule kaverin kanssa kahville. Ystävänpäivän kunniaksi 
Siipi tarjoaa toisen pullakahvit ilmaiseksi!
Luther ja kristityn suhde esivaltaan pe 17.2. 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Teol.yo. Anne Pulkka.

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.2.2017

Hiihtoloman 
perheleiri
3.–7.3. Rokuan leirikeskuksessa.

Hiihtolomaviikon perheleiri Rokualla  kouluikäisten las-
ten perheille (perheessä voi olla myös alle kouluikäisiä 
lapsia, mutta vähintään yksi kouluikäinen). Voitte ilmoit-
tautua koko leirin ajalle tai osaksi aikaa. Leiri alkaa per-
jantaina päivällisellä ja loppuu tiistaina lounaalle. Voitte 
siis halutessanne tulla esimerkiksi lauantaina päivällisel-
le ja lähteä maanantaina lounaalta/välipalalta. Ilmoitta-
kaa tämä leiri-ilmoittautumisen yhteydessä. Leirille saa-
vutaan omin kyydein. 
Ilmoittautuminen 23.2. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat. 
Leiriohjelmassa yhteisiä talvipuuhia,  pilkkimistä, mäen 
laskua, hiihtoa ja muuta yhteistä toimintaa. 
Leirin hinta aikuinen 25e/vrk lapsi 15e/vrk. Leiri laskute-
taan jälkikäteen toteutuneen leiriajan mukaan. 
Hinta sisältää  ruuat, majoituksen, ohjelman ja Oulun 
ev.lut seurakuntien jäsenille vakuutuksen. 
Lisätietoja: Pertti Putilalta: pertti.putila@evl.fi, 
p. 040 5062 883.

lauantaina 11.2. klo 14–16 Karjasillan kirkossa.

Nuorille aikuisille ja aikuisille suunnattu ryhmä jonka 
tarkoituksena on tutustuttaa lähetys- ja kehitysyhteis-
työhön sekä kerätä rahaa niiden tukemiseen. Aikai-
sempaa kokemusta aiheesta ei tarvita. 
Toiminta on vapaaehtoisvetoista ja ryhmän itsensä 
suunnittelemaa ja toteuttamaa. Ohjelmassa voi olla 
muun muuassa tempauksia, talkoita, lähetystyönteki-
jöiden tapaamisia, vierailuja ja opintomatkoja.
Global Action tarjoaa näkökulmia esimerkiksi reiluun 
kauppaan, luomakuntaan ja ympäristöajatteluun, vas-
tuulliseen matkailuun, uskontodialogiin ja kirkkojen 
väliseen yhteistyöhön.
Ryhmän toiminta on osa Oulun seurakuntien ja Suo-
men Lähetysseuran toimintaa. Tuki kansainväliselle 
työlle kanavoituu Lähetysseuran kautta.

Lisätietoa: 
www.facebook.com/GlobalActionOulu 

Toimintaa paremman maailman puolesta 

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. 
Kokoontumiskerrat: 22.3., 29.3., 12.4., 19.4., 3.5., 10.5., 
17.5. ja 24.5. Ryhmään otetaan neljä paria.
Tiedustelut kurssin ohjaajilta: perheneuvoja 
Marja Haapakoski, marja.haapakoski@evl.fi ja 
perheneuvoja Johanna Siira, johanna.siira@evl.fi.

Ilmoittautumiset 
10.3. mennessä 
perheasiain 
neuvottelukeskuksen 
ajanvaraukseen, 
p. 044 3161 557.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhekahvila ma 13.2. klo 10–12, Keskustan srk-talo, 2. 
kerros, Lilja & Lumme-salit. Tervetuloa jakamaan eri-
tyistä perhearkea kahvikupposen äärelle. Lisätietoja: 
Christa, p. 040 5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 14.2. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupatellaan ja kahvitellaan.
Keskustelukerho ti 14.2. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoi-
tettu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 9.2. ja 16.2. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aal-
tomaa, p. 050 5933 378. 
Kuulovammaisten päiväpiiri to 9.2. klo 13.30, Kes-
kustan srk-talo. Tämä kuulovammaisten päiväpiirin 
eli Aabrahamin poppoon keräämällä kahvirahalla tu-
etaan kummilapsen koulunkäyntiä Tansanian kuuro-
jenkoulussa. Kerhossa on aina käytössä induktiosil-
mukka sekä
ryhmäläisten tilaama kirjoitustulkkaus. 
Ystäväkerho to 16.2. klo 15, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Ystäväkerhon kahvit on samaan aikaan 
talon asukkaiden päiväkahvin kanssa klo 14. Kerhossa 
klo 15–16 puuhaamme entiseen tapaan yhdessä pela-
ten, askarrellen ja leikkien. Hartaus kuuluu aina ker-
hon ohjelmaan.
Hyvä tietää -luento pe 17.2. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa kahvit. Luennon jälkeen on
mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle ra-
vintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 16.2. klo 13 Caritasko-
dilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luemme
Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opasys-
tävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla.
Kevättalven leiri näkövammaisille 7.–9.4. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiljen-
tymistä ja iloista yhdessäoloa. Leirille lähtö perjantai-
na klo 10. ja paluu sunnuntaina klo 16. Leirin hinta on 
47 € ja lapsilta 4–18 v. 32 €. Leirimaksu sisältää linja-
autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja Oulun seu-
rakuntien jäsenille vakuutuksen. Leirillä ovat mukana 
diakoniatyöntekijät Anne Kellokumpu ja Asta Leino-
nen. Ilmoittaudu 10.3. mennessä Annelle, p. 050 4305 
178 tai www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 10.2. ja 17.2. klo 13–15, Keskustan srk-
talo, Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmai-
sille naisille.
Tavoiteryhmä ma 13.2. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to
16.2. klo 17–19, Keskustan srk-talo, sisäpiha. Vertaistu-
kiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 16.2. klo 19
katolisessa kirkossa,
Liisantie 2.

Toimittaa 
Donbosco Thomas
ja ekumeeninen 
työryhmä.

Uudenveroisten 
laadukkaiden 
vaatteiden ja 

sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18 
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)

044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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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

Rovastikunnallinen koulu-
tuspäivä to 9.2. Kokkokan-
kaalla Kempeleessä, koko 
työyhteisö mukana, kirkko-
herranvirasto ja taloustoi-
misto suljettu.
Lähetyslauluilta to 9.2. klo 
18.30 Anja ja Tauno Niska-
sella, Ratatie 18, Jouni Heik-
kinen. 
Ompeluseurat ma 13.2. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. Tervetuloa kai-
kille avoimeen ompeluseu-
raan! Tule käsityön kanssa tai 
vain porisemaan – vietetään 
hetki yhdessä hyvää tehden!
Porinapirtti ti 14.2. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville / 
teelle!
Hartaus ti 14.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Riipinen. 

Hartaus ti 14.2. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
14.2. klo 13.15–14.45 srk-ta-
lossa, Leena Leskelä, Sari 
Stenroth. Samanaikaisesti, 
klo 13–15, kokoon-
tuu toiminnal-
linen ryhmä 
muistisairail-
le Päiväkes-
kuksessa.
Hartaus ja 
ehtoollinen 
ti 14.2. klo 14 
tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni 
Riipinen. 
Siioninvirsiseurat ti 14.2. 
klo 18 Tuulikki ja Veikko Sa-
losen kodissa, Hepo-ojantie 
4, puhujina Jouni Riipinen ja 
Soile Tuusa. 
Keskipäivänkerho ke 15.2. 
klo 11.30 srk-talossa, aihee-
na ystävyys ja yhteisvastuu. 

Nautimme yhteisvastuulou-
naan, hinta 10 €. Arvonta!
Rukouspiiri ke 15.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-

piiri to 16.2. klo 10 kappe-
lissa, Hanna Kaisto-

Vanhamäki. 
Laulutuokio to 
16.2. klo 13.30 
Mikevan pal-
velukodeissa.
Ruokakassien 
jakelu vähä-

varaisille maa-
nantaisin klo 10–

11 srk-talon alaker-
rassa. Jaettavan tava-

ramäärän lisäännyttyä ota 
mukaasi varakassi! 
Kuorot: Ke 15.2. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset/ perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 9.2. klo 17 Temmeksen srk-
talolla, Leila johdolla.
Kesärippikoulu II, nuorte-
nilta pe 10.2. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Hartaus ke 15.2. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Talvirippikoulun teemail-
ta ke 15.2. klo 16–18 ja van-
hempainilta klo 17.30–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus to 16.2. klo 14 Ko-
tolassa.

Nuttupiiri to 16.2. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.

srk-talossa ja Laitasaaren 
ry:n tiloissa Päivärinteellä se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella.
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
9.2. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Nuorten sauna-
ilta pe 10.2. klo 18 Koorti-
lassa. Oma pyyhe mukaan!  
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 12.2. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Nuortenilta 
ke 15.2. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen srk-salissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
13.2. klo 18. Porinapirtti ti 
14.2. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.2. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä sekä Katri ja Har-
ri Pitkäsellä. Pe 10.2. klo 19 

Kastettu: 
Topias Aleksanteri 
Herronen.

Omaishoitajien 
ryhmä ti 14.2. klo 

13.15–14.45 srk-talossa. 
Samanaikaisesti, 

klo 13–15, kokoontuu 
toiminnallinen ryhmä 
muistisairaille Päivä-

keskuksessa.

Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 12.2. klo 12 
Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 11.2. myyjäiset Oulunsa-
lon ry:llä, ruokailu klo 15, 
myyntipöydät avataan klo 
16.30 ja iltaohjelma klo 18. 
Su 12.2. hartaus klo 14.30 Vil-
la Tyrnissä ja seurat ja uusi-
en tyrnäväläisten ilta klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Myyjäiset to 9.2. klo 18 ry:llä. 
Alueellinen nuortenilta pe 
10.2. klo 19 ry:llä. Aviopuo-
lisoilta la 11.2. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 12.2. klo 16 ry:llä.

Messu su 12.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Soi-
le Tuusa, kanttorina Ossi 
Kajava. 

Elintarvikkeiden jako 
ja puurotarjoilu 

vähävaraisille tyrnäväläisille 
maanantaisin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 

Elintarvikkeita jaetaan niin kauan kun kasseja riittää.

nuortenilta J. Toljamolla. La 
11.2. klo 19 raamattuluokka-
iltakylät: 4.–6.-lk Karjula ja 
7.–8.-lk Tokola. Su 12.2. klo 
14 seurat ry:llä. Ma 13.2. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. To 16.2. 
klo 18.30 raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 10.2. klo 19 kotiompe-
luseurat ry:llä. Klo 19 nuorte-
nilta Toljamo. La 11.2. klo 19 
raamattuluokat: pienet Hon-
konen, isot Tokola. Su 12.2. 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-
rat ry:llä. Ke 15.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. To 16.2. klo 
18.30 raamattupiiri Muhok-
sen ry:llä. Klo 19 sisarilta.

Yhteisvastuu-
hiihto
keskiviikkona 1. maaliskuuta klo 18 
Murron koulun ympäristössä olevalla 
valaistulla ladulla. Oma latu myös lapsille.

Ohje hiihtäjälle: 
Hiihtäjä, joka on 
hankkinut itselleen 
sponsoreita, kier-
tää omaan tahtiin 
noin 1,2 km mittais-
ta latua tunnin ajan. 
Sponsori (esim. yk-
sittäinen henkilö tai 
yhteisö) maksaa so-
pimansa kierroshin-
nan tai ”könttäsum-
man” hiihtäjälle, jo-
ka lahjoittaa maksun Yhteisvastuukeräykseen. Kerää 
sponsorit vapaamuotoiselle listalle. 

Puffetissa myytävänä lämmintä mehua, kahvia ja 
pientä purtavaa.

Tule hiihtämään tai kannustamaan hiihtäjiä sekä 
nauttimaan puffetin antimista!

Järj. Tyrnävän seurakunta

Simo Pekka 
Pekkalan 
muistelut 

sunnuntaina 12.2. 
messun jälkeen 

seurakuntatalossa, 
kirkkokahvien yhtey-

dessä. Olet lämpimästi 
tervetullut kaikille 

avoimeen tilaisuuteen!

”Rukous – rakennu ja rakenna”
-rukous- ja musiikkitilaisuus 

sunnuntaina 19.2. klo 17 seurakuntatalossa. 

Opetusta, rukousta, musiikkia ja yhteistä rukousta 
johdattelee pastori, kouluttaja Virpi Nyman 

Kansan Raamattuseurasta. Tilaisuudessa myös 
myyntipöytä ja jaossa Sana-lehtiä. Kahvitarjoilu.

Järj. Muhoksen srk/ rukouspiiri ja lähetys- ja diakoniatyö 

Kuollut: Terttu Sinikka 
Anneli Karppinen 
s. Kaikkonen 74,
Anneli Sofia Karppinen 
s. Säntti 84.

Seurakunnissa tapahtuu  9.–16.2.2017

Olet menettänyt läheisesi hiljattain. 
Älä jää yksin kuoleman ja surun kysymysten kanssa. 

Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden äskettäin 
läheisensä menettäneille kokoontua yhteen.

Sururyhmä 
kokoontuu kuusi kertaa kevään aikana torstaisin 16.3. 

klo 18 alkaen srk-talon kappelihuoneessa, 
osoitteessa Kirkkotie 32 Muhos. 

Ryhmän ohjaajina toimivat rovasti Sirkku Eho 
ja pastori Soile Tuusa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut soittamalla 28.2. 
mennessä Soile Tuusa, p. 044 4866 723.
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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 

Messu su 12.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, avus-
tava pappi Aino Pieskä,  
kanttorina Mika Kotka-
ranta, jumalanpalvelus-
ryhmänä Kesä2-rippi-
kouluryhmä.

Kastettu:  
Aaron Viljami Koponen, 
Lucas Veeti Johannes 
Kemppainen

Avioliittoon vihitty: 
Jussi Matias Asikainen ja 
Pinja Elena Särkiniemi

Kuollut:  
Aino Annikki Junttila 91

Neulekahvila 
ma 13.2. klo 17.30 

Lähetysvintillä. 
Avoin ryhmä 

kaikille käsityön 
ystäville.

 

Mäläskän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 9.2. klo 12 Tuu-
la Kurkisella, Vaalantie 498 
Kestilä.
Teuvo Marttila laulaa ja lau-
lattaa to 9.2. klo 14 Pihlajis-
tossa. Kaikille avoin hengel-
listen laulujen tilaisuus.
Hartaus to 9.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Ehtoollishartaudet: pe 10.2. 
klo 13 Vaarintalossa ja klo 
13.30 Ainolassa. To 16.2. klo 
13 Nestorissa. To 16.2. klo 13 
Koivulehdossa ja klo 14 Siika-
latvan vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 13.2. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Järvikylän ja Rivinperän 
diakonia- ja lähetyspiiri ti 
14.2. klo 11 Rauha Seppäsel-
lä Rantalassa.
Leiviskänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu ti 
14.2. klo 14 Pihlajistossa.
Herättäjän seurat ti 14.2. 
klo 18.30 Rantsilan srk-talos-
sa, mm. Matti Nuorala.

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.

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus su 
12.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen. 

Eläkeliitto ti 14.2. klo 12 srk-
salissa. Vt. perusturvajohtaja 
Arja Rantapelkonen kertoo 
sote-uudistuksesta.
Yhteinen aamiainen (1€) pe 
17.2. klo 7.30–9.15. srk-salissa.Euron aamupala ja ruoka-

jakelu pe 10.2. seurakunta-
talolla. Vapaaehtoiset ovat 
kattaneet euron aamupalan 
jota tarjoillaan kaikille klo 
9–10.30. Ruokajakelu klo 10 
on suunnattu vähävaraisille 
ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 10.2. 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.
Esikoiset ry:n seurat su 12.2. 
klo 14 seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 13.2. klo 
12–14 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä, jossa valmistetaan 
mm. käsitöitä lähetystyön 
hyväksi.
Kierrätystori ma 13.2. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa. 
Neulekahvila ma 13.2. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 14.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Kerho-
kuvaus.
Perhekerho ke 15.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa Kerhokuvaus.
Perhekerho ke 15.2. poik-
keuksellisesti Koti-Pietilän si-
jasta seurakuntatalolla, jos-
sa kerhokuvaus aloitetaan jo 
klo 9.
Seurakuntakerho kaikille 
eläkeläisille ke 15.2. klo 12 
seurakuntatalolla. Mukana 
diakonissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 15.2.: Tähdet klo 
17 seurakuntatalolla, Celes-
te klo 17 kirkossa, Kirkkolau-
lajat klo 18.30 seurakunta-
talolla, Minka klo 18.30 kir-
kossa.
Raamatun äärellä -ilta to 
16.2. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 17.2. 
klo 9 alkaen seurakuntata-
lolla.
Ystävärengas pe 17.2. klo 12 
Kotikololla.
Partio: To 9.2. Ruoktun joh-
tajat partiotoimistossa klo 
17–18. Lippukunnan hallitus 
partiotoimistossa klo 18–20. 
Hamina-johtoryhmä 
partiotoimistossa 
klo 20–21. Ke 
15.2. päivys-
tys partiotoi-
mistossa klo 
15–17. Mafe-
king Kotiko-
lolla klo 18–
20. Eräpartio-
luokan koulutus 
Kotikololla klo 20–
20.30. To 16.2. Ruok-
tujohtajat partiotoimistossa 
klo 17–18. Samovaarit alka-

en klo 18.30. Tulossa: Suden-
pentujen hiihtoretki ja Ke-
tunkiljaisu-leiri seikkailija-, 

tarpoja, ja samo-
ajatytöille. Leiri-

kirjeet ja tar-
kemmat tie-
dot toimin-
nasta löydät 
www.niitty-
karpat.fi.

Rauhan-
yhdistys: Pe 

10.2. klo 18.30 
raamattuluokka 

(5.–6.) ry:llä ja klo 19 
alueellinen nuortenilta Mur-
ron ry:llä. 

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla.

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin klo 13–

14.30 Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro
 torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Jatkuu viransijaisen 
johdolla to 23.2.

Kastettu:
Edla Amanda 
Koistinen (Rantsila), 
Vilho Matti Jaakko 
Hyvärinen (Kestilä)

Kuollut: 
Liisa Inkeri 
Ronkainen 79 (Rantsila),  
Taimi Annikki Hurskainen 
e. Lampela 64 (Kestilä), 
Irja Kaarina Kärenlampi 
e. Kärnä 74 (Pyhäntä), 
Eeva Maria Landin 85 
(Piippola)

Rippikoululaisten 
Yhteisvastuukeräykset

Kesä 1 A
Kokoontuminen ke 15.2. klo 17 

Niittypirtin kerhohuoneeseen (Niittypirtintie 1)
Kesä 1 B

Kokoontuminen pappilan saliin to 16.2. klo 17. 

Rippikoulukortit mukaan!

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Seurakunnissa tapahtuu  9.–16.2.2017

Niittykärppien talvileiri
Hamina-Ruoktu XXXIV 17

Seikkailijoille, Tarpojille, Samoajille,  
Vaeltajille ja Johtajille 

Siiranjärvellä Taivalkoskella 4.–8.3.

Ruoktu-leiri pidetään nyt 34. kerran. Leirin hinta 
on perheen ensimmäiseltä leiriläiseltä 80 euroa,  
perheen toiselta leiriläiseltä 75 euroa, kolmannel-
ta perheen leiriläiseltä 70 euroa. 
Leirimaksu sisältää kuljetuksen, majoituksen, ruo-
an, vakuutuksen, leirimerkin, suoritusmerkin sekä 
materiaalin.
Leiriohjelmassa: Perinteiseen Ruoktun henkeen 
kuuluvaa mukavaa ulkoilmatoimintaa merkkisuo-
rituksineen. Ruoktuun kuuluvat myös iltanuotiot, 
saunominen sekä hauska yhdessä olo. Monien mie-
lestä Ruoktu on lippukunnan mahtavin juttu. Läh-
de mukaan paikanpäälle toteamaan se itsekin. 
Leirillä olleet saavat paitaansa perinteisen ruok-
tumerkin.
Ilmoittautumislomakkeen löydät Kotikololta ja 
www.niittykarpat.fi. Lomake palautetaan kirkko-
herranvirastoon viimeistään 17.2. Lasku leiristä tu-
lee kotiin postissa. Ilmoittautuminen on sitova. Lei-
rimaksun saa takaisin vain lääkärintodistusta vas-
taan.
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu 17.2. mennessä lomakkeella
Limingan seurakunta / partiotyö
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Lasten kerhotoiminta toimii 
muuten normaalisti uudessa 
kerhotilassa, mutta to 9.2. ei 
ole kerhoja, kerhoista lisätie-
toa Siljalta, p. 044 775 0601.
Perhekerho to 9.2 ei ole per-
hekerhoa, mutta 16.2 on ker-
ho klo 10 srk-talossa.
Raamattupiiri to 9.2. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 2-3.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 10.2. klo 17.30–19  ja 
Friday night 5.–7.-luokkalai-
sille pe 10.2. klo 19.15–21 srk-
talossa. Monenlaista puu-
haa, kisailua, raamattuope-
tus ja nyyttärit. 
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Uudetkin 
laulajat ovat tervetulleita 
mukaan!
Rauhanyhdistys: Pe 10.2. 
klo 18.30 myyjäiset ry:llä. Su 
12.2. klo 12 pyhäkoulut Kk: 
A-M&J Saukolla, Lk: T&I Kä-
märäisellä ja Yp: K&V Lah-
denperällä, klo 17 seurat 
ry:llä. Ke  15.2. klo 10 puu-
rokerho Piggillä. Päiväkerhot 
klo 17 alkaen ti, ke ja to 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

 

Syöpäkerho ke 15.2. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Seurakuntakerhot: Piippo-
la: tiistaisin klo 12 Väinöläs-
sä. Pulkkila: torstaisin klo 12 
srk-talossa. Pyhäntä: ke 15.2. 
klo 10 srk-talossa. Rantsila: 
to 16.2. 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 kerhotilas-
sa. Rantsila: to 16.2. klo 12 

Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodissa. 
Piippola: Varhaisnuorten ker-
ho keskiviikkoisin klo 16.30 
srk-kodissa. Pulkkila: Askarte-
lu- ja kokkikerho maanantai-
sin klo 14.15 kerhokodissa. Py-
häntä: Puuhailukerho tiistai-
sin klo 14.30 srk-talon kerhoti-
lassa. Tavastkengän varkkarit 
torstaisin klo 16 Tavastkengän 
koululla. Rantsila: Tyttökerho 
maanantaisin klo 15 Nuppu-
lassa. Poikakerho tiistaisin klo 
15 Nuppulassa. Hovin varkka-
rit ei kokoonnu to 16.2.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Käsikellot ma 

 

Sanajumalanpalvelus 
 sunnuntaina 12.2. klo 10 

poikkeuksellisesti talvitauon aikana kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli, 

kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

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

13.2. klo 10 srk-talossa. Stellat 
torstaisin klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: Lapsikuoro torstai-
sin klo 17.30 srk-talossa. Mies-
kuoro to 16.2. klo 19 srk-ta-
lossa. Rantsila: Veteraanikuo-
ro keskiviikkoisin klo 11, Stel-
lat keskiviikkoisin klo 15.15 ja 
Kappelikuoro keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Yhteisraamattuluokka 
pe 10.2. klo 19 ry:llä. Seu-

rat su 12.2. klo 14 Pihlajis-
tossa. Tuomo Koivukangas. 
Pulkkila: Seurat su 12.2. klo 
19 ry:llä. Heikki Ohtamaa. 
Pyhäntä: Helmimyyjäiset la 
11.2. klo 18 ry:llä. Hartaus 
su 12.2. klo 12.30 Nestoris-
sa. Vuosikokous ja seurat su 
12.2. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 15.2. klo 18.30 Eveliina 
ja Jukka Kiviojalla. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 17.2. klo 19 
ry:llä. Pekka Marttila.

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.2. klo 10 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 12.2. klo 10 Rantsilan 
seurakuntatalossa. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja kinkerit.
Messu su 12.2. klo 13 Piippolan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit ja kinkerit.
Klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi 
(kirkkovieraat eivät näy nettilähetyksessä).

Kinkerit
Kinkereiden aiheena on reformaation 
juhlavuoden kunniaksi Martti Luther. 

Tilaisuudessa lauletaan yhdessä ja opitaan 
tuntemaan kristillisen uskon perusteita.

Kinkerit alkavat jumalanpalveluksen jälkeen.

Kestilä: su 19.2. n. klo 14 srk-kodissa.
Piippola: su 12.2. n. klo 14 srk-kodissa.
Pulkkila: su 19.2. n. klo 11 srk-talossa.
Pyhäntä: su 26.2. n. klo 12 srk-talossa.
Rantsila: su 12.2. n. klo 11 srk-talossa.

Olette lämpimästi 
tervetulleita kinkereille!

(rippikoululaisille pakollinen)

HOX!Rippikoululaiset 

Kahvikonsertti 
sunnuntaina 12.2. klo 15 Kestilän srk-kodissa.
Milla Julkunen, laulu
Maija Tynkkynen, piano
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi!

Sählyturnaus 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi la 25.2. 
koulun liikuntasalissa 
klo 10 alkaen. 
Joukkueessa 
max. 7 pelaajaa ja 
maksu 20 € / joukkue. 
Ilmoittautumiset 
diakoniatyöntekijälle 
20.2. mennessä 
p. 040 7430 382. 
Tarvittaessa paikalta löytyy sählymailoja!

Kastettu: 
Jooa Aulis Benjamin 
Herajärvi

Kuollut: 
Aino Maria Seikkala 89

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 10.2. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
5.–7.-luokkalaisille 
perjantaina 10.2. 

klo 19.15–21 
srk-talossa. 

Fr
ee

im
ag

es

Luvassa monenlaista puuhaa, 
raamattuopetusta, laulua ja nyyttärit.

Yhteinen 
aamiainen 
(1€) perjantaina 17.2. 

klo 7.30–9.15. 
srk-salissa.

Sydämellinen kiitos lämminhenkisestä 
lähtöjuhlasta ja muistamisista!

Tapio, Elvi ja Kaisamarja

Muistathan kaikille kuuluvan 

diakoniapäivän 
joka toteutetaan kylittäin!

Merkkaa kalenteriin:
Kestilä: pe 10.2. klo 12–16 aloitus srk-kodissa

Piippola-Pulkkila: la 25.2. klo 9–14 
aloitus Pulkkilan srk-talossa

Pyhäntä: pe 24.2. klo 12.30–16.30 
aloitus srk-talon kerhotilassa
Rantsila: pe 17.2. klo 12–16 
aloitus srk-talon Nuppulassa

Diakoniapäivät päättyvät yhteisvastuun 
lipaskeräykseen kauppojen edessä 

tai ovelta ovelle kiertäen
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Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
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Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
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ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
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toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
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jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 
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Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Sopivatko urheilijat 
lasten esikuviksi?

Urheilussa kilpaillaan veren maku suussa, ta-
pellaan ja huijataan. Sopivatko härskejä vitse-
jä laukovat tai omaa etuaan tavoittelevat atlee-
tit esikuviksi? 

Pyysimme vastausta Suomen urheilun 
eettisen keskuksen SUEK ry:n pääsih-
teeriltä Harri Syväsalmelta. 

Järjestön tehtävä on olla yhdessä 
urheilijoiden kanssa vahvistamas-
sa urheilun eettistä pohjaa. SUEK 
vastaa dopingin vastaisesta työstä, 
yleisön viihtyvyydestä ja turvalli-
suudesta sekä siitä, ettei kilpailutu-
loksia manipuloida. 

– Urheilijat ovat yleisesti ottaen eri-
tyisen hyviä esikuvia – myös aikuisille, 
Harri Syväsalmi toteaa. 

Syväsalmi muistuttaa, että Suomen urheilugaa-
la palkitsee joka vuosi esikuvallisen urheilijan, tänä 
vuonna se oli lumilautailija Enni Rukajärvi. 

– Hän on ottanut kantaa luonnon puolesta ja lahjoit-
tanut palkintorahojaan nuorille lumilautailijoille. Ru-
kajärvi ei myöskään hyväksynyt erästä virvoitusjuoma-
merkkiä enää sponsorikseen heidän toimintansa takia, 
Syväsalmi ihastelee. 

Urheilijat voivat olla myös vahvoja mielipidevaikut-
tajia. 

– Esimerkiksi sittemmin Mu-
hammad Alina tunnettu nyrk-
keilijä Cassius Clay meni mie-
luummin vankilaan kuin lähti 
sotimaan Vietnamiin. 

Syväsalmi tietää, että urheili-
joilla on kuitenkin valtava vas-
tuu, sillä lapset kiinnostuvat ur-
heilusta usein esikuvien perässä. 
Siksi vastoin reilua peliä olevia 
lieveilmiöitä halutaan kitkeä.

– Suomessa valtio tukee vain 
eettisellä pohjalla olevaa huippu-urheilua. Onneksi 
meillä suurin osa urheilijoista on esikuvallisia.

Syväsalmi muistuttaa, että urheilussakaan pääasia ei 
saisi olla kilpailu ja voittaminen. 

– Kilpaurheilun aloittamista useissa lajeissa pitäisi 
siirtää myöhemmäksi, sinne 14–15 vuoden ikään. Las-
ten pitäisi saada liikkua ja leikkiä, höntsätä ihan rau-
hassa. 

ELSI SALOVAARA

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.

 Kilpaurheilun 
aloittamista 
useissa lajeissa 
pitäisi siirtää 
myöhemmäksi, 
sinne 14–15 
vuoden ikään. 

Suoraan  kysyttynä

FlickrHailuodon viisastenker-
ho oli muisteluissaan 
(RT 5.1.2017) sivun-
nut sanontaa äimän 

käki. Kerron nyt Hailuodon ja 
muiden seurakuntien viisaille, 
mitä sanonnasta tiedetään. Sa-
malla toivotan viisautta kaikil-
le lukijoille!

Otsikko sisältää neljä sanon-
taa. Ällikkä tarkoittaa samaa 
kuin äly. Kun ihmistä lyödään 
ällikällä päähän, muuttuu hän 
älyttömäksi. Tässä lienee kiin-
nitettävä huomio sanaan lyö-
dä. Ällikällä lyöty ihminen on 
hämmästynyt; hänen ajatus-
maailmansa on hetkeksi py-
sähtynyt.

Sanonta olla äimänä on van-

haa perua ja kuvaa hämmästy-
nyttä ihmistä. Äimä viittaa ko. 
ihmisen pyöristyneisiin huu-
liin, jotka muistuttavat nahan 
ompeluun käytetyn isosilmäi-
sen äimäneulan kookasta soi-
keaa silmää. Äimänä oleva ih-
minen siis toljottaa suu avoinna 
hämmästyksen kohdetta.

Sanonta äimän käkenä on 
uudempaa tekoa. Siinä on yh-
distetty kaksi eri sanontaa ver-
tauksen voiman lisäämiseksi 
kuin noitakonstissa konsanaan.

Tässä yhdistyvät sanonnat 
olla äimänä ja olla käkenä.

Olla käkenä tarkoittaa olla 
humalassa. Lintujen tarkkailija 
tietää, että kukkuessaan käki on 
lähes vaakasuorassa asennossa 

kurkku pullistuneena ja nyök-
kii kukunnan tahdissa. Näin kä-
ki muistuttaa yrjöävää ihmistä. 
Onhan olemassa myös sanonta: 
päissään kuin käki. Kaupunki-
laiset käyttävät sanontaa: päis-
sään kuin pelikaani.

Ällikällä päähän lyöty äi-
män käkenä oleva ihminen on 
siis hämmästynyt. Olen äimän 
käkenä USA:n vaalien suhteen. 
Jos Obama ei riittävästi osoitta-
nut, että Amerikassa kaikki on 
mahdollista, sen teki Trump. 
Vanha sanonta: rahalla saa ja 
hevosella pääsee, näyttää pitä-
vän paikkansa.

HEIMO VÄHÄMETSÄ
Hailuoto-opas

Ällikällä päähän lyöty äimän käki

Oulussa asuvat iäkkäät 
vanhempani saivat 
monen vuoden jälkeen 
luettavakseen Rauhan 

Tervehdyksen. Tähän asti ovat 

olleet ilman lehteä, koska eivät 
ole halunneet kantaa postilaati-
kosta mainosposteja. Nyt jake-
lun siirryttyä uudelle toimijalle 
lehti oli  tullut laatikkoon. Täs-

tä muutoksesta haluan lähettää 
vanhempieni puolesta kiitokset!

TARJA KERÄNEN
Kuusamo

Kiitokset jakelumuutoksesta Oulussa

Koska Rauhan Terveh-
dys, kuten muutkin leh-
det, jatkuvasti puhuvat 
tuomiorovastista piis-

pan sijaisena, niin toteanpa 
taas: Tuomiorovastihan ei ole 
piispan sijainen automaattises-
ti oikeastaan kuin tuomiokapi-
tulin varapuheenjohtajana.

Esimerkiksi, jos piispa on 
estynyt osallistumasta piis-
painkokoukseen, kapituli kat-
soo aina erikseen, kuka tuuraa. 
Myöskään ”kiireellisten ja vält-
tämättömien” piispan työteh-
tävien hoitaminen piispan vi-
ran ollessa auki, ei tarkoita var-
sinaista sijaisuutta.

P.S.: ja tällä en todella tar-
koita, että minulla olisi jotain 
sitä vastaan, että Satu Saarinen 
hoitaisi vaikka kaikki piispan 
tehtävät.

ERA KURRONEN
Oulu

Tuomiorovasti ei ole aina piispan sijainen
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Juttu Hailuodon Viisastenkerhosta ilmestyi vuoden ensimmäisessä numerossa.


