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Pääkirjoitus

Valta annetaan 
sille, joka sitä 
tahtoo

Innostus ja sitoutuminen ovat pienten 
paikkakuntien vahvuuksia yv-keräyksessä

Pienet seurakunnat nouse-
vat vuodesta toiseen Yh-
teisvastuukeräyksen par-
haimmistoon, kun mita-

taan keräystulosta seurakunnan 
jäsentä kohti.

Esimerkiksi vajaan 1500 jäse-
nen Rautavaaran seurakunta ke-
räsi viime vuonna 6,41 euroa jä-
sentä kohti ja alle 2500 jäsenen 
Puolangalla keräystulos oli 3,98 
euroa per jäsen.

Viidenkymmenen parhaan 
seurakunnan listalla on 900–
5500 jäsenen seurakuntia, joilla 
kaikilla keräystulos jäsentä kohti 
nousee yli 2,20 euron. Maan kes-
kiarvo jää alle euroon.

Yhteisvastuun keräysjohtaja 
Tapio Pajunen tiivistää hyvän tu-
loksen reseptin kahteen sanaan: 

– Innostuminen ja sitoutumi-
nen, niiden ympärille hyvä tulos 
syntyy. 

Hyvä potti edellyttää, että seu-
rakunnassa on yv-keräyksestä in-
nostunut ihminen, joka kykenee 
innostamaan myös muita. 

Hyvää tulosta tekevissä seura-
kunnissa keräyksessä toimii vuo-
desta toiseen sama ydinporuk-
ka. Usein seurakunnassa on si-
touduttu keräykseen laajasti, dia-
koniatyöntekijästä kirkkoher-
raan.

– Sillä on eroa, nähdäänkö yv-
keräys vain jonakin ylimääräise-
nä tehtävänä, joka pitää suorittaa 
vai pidetäänkö sitä osana kristit-
tynä elämistä – helppona keinona 
toteuttaa Jeesuksen käskyä apua 
tarvitsevan lähimmäisen autta-

Nuoria on yhä vaikeampi saada ehdokkaik-

si eri vaaleihin. Niinpä heitä on myös pää-

töksentekijöissä vähän, mikä väistämät-

tä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan politiikka ja 

päätökset johtavat. 

Tilanne on samankaltainen niin valtiollisissa 

vaaleissa kuin vaikkapa seurakunnallisissa vaa-

leissa. Niissä on mukana nuoria aikuisia aivan lii-

an vähän siihen nähden, kuinka paljon heitä on 

seurakuntalaisten ja kuntalaisten joukossa. Eli 

heissä, jotka kantavat päätösten seuraukset. 

Ei ole kyse siitä, että ehdok-

kaiksi tarvittaisiin erityisesti 

nuoria aikuisia, vaan siitä, että 

ehdokkaiksi tarvitaan myös hei-

tä. Aivan kuten tarvitaan myös 

keski-ikäisiä ja vanhoja.

Kuntavaalien ehdokasaset-

telu on viime metreillään. Nyt 

luodaan pohjaa tulevien vuosi-

en päätöksille puhumalla niistä 

asioista, joita kukin pitää tärkeänä. 

Ehdokkaiden valinnalla ja vaalien alla käytä-

vällä keskustelulla itsessään on jo vaikutusta sii-

hen, miten tulevia vuosia johdetaan.

Usein unohtuu, että valta on heillä, joille se 

annetaan. Toisaalta valtaa ei saa pyytämättä, 

vaan se pitää osata ottaa: on vastattava myöntä-

västi oikealla hetkellä. 

Ehdokkaaksi asettuminen – ja sitä kautta it-

sensä arvostelulle altistaminen – palkitaan siten, 

että lopulta asioihin on oikeasti mahdollista vai-

kuttaa. 

Demokratia toimii niin, että kun äänet on an-

nettu, eniten ääniä saaneet pääsevät sinne, mis-

sä jaetaan rahaa ja missä ratkaistaan asioiden 

tärkeysjärjestyksiä. Politiikkaa ei tehdä millään 

laskukaavalla, vaan valinnat 

pohjautuvat sille, mitä ku-

kin pitää tärkeänä. 

Karu totuus on se, et-

tä ihminen ymmärtää 

parhaiten itsensä kal-

taisia. Päätöksente-

kijöiksi tarvitaan siis 

erilaisia ihmisiä, jot-

ta voidaan edes 

pyrkiä mahdolli-

simman tasapuo-

liseen lopputu-

lokseen. 

Karu totuus 
on se, että 
ihminen 
ymmärtää 
parhaiten 
itsensä 
kaltaisia.

Vastarannan Kiiski 

Yhteisöllisyys 
tuo tulosta

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

misesta, Pajunen vertaa.
Isojen ja pienten seurakuntien 

lähtökohdat määrittyvät osin 
myös ulkoapäin. 

– Isoilla paikkakunnilla on 
paljon tarjontaa, joka kilpailee 
ihmisten vapaa-ajasta. Pienil-
lä paikkakunnilla on helpompaa 
rakentaa yv-keräyksestä yhteisön 
oma tapahtuma.

Haiti keräsi historian
suurimman potin
Vaikutusta valtakunnalliseen 
lopputulokseen on toki vuosit-
taisilla auttamiskohteillakin. 

Tähän asti suurin keräystuotto 
saatiin vuonna 2010. Maanjäris-
tyksen kokeneen Haitin katastro-
fin suuruus puhutteli lahjoittajia.

Joskus keräys tuottaa enem-
män muuta hyvää kuin euroja.

Vuonna 2014 yv-keräyksen ko-
timaahan jäävällä osuudella kehi-
tettiin saattohoitoa. 

– Euroina mitaten tulos oli 
vain kohtuullinen, mutta kam-
panjan laaja näkyvyys synnyt-

Sillä on eroa, 
nähdäänkö 
yv-keräys vain 
jonakin ylimääräisenä 
tehtävänä, joka 
pitää suorittaa vai 
pidetäänkö sitä osana 
kristittynä elämistä.

Tapio Pajunen 
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Ystäväni
Kolumni

En ole kirjoittanut sinul-
le sitten nuoruuteni. Kun 
tietokoneet yleistyivät, ka-
tosivat kirjepaperit kau-

poista ja kirjeenvaihtomme jäi.
Tekeekö ikä sen, mutta vii-

me vuosina olen miettinyt ystä-
vyyttä. Elämässäni on lisäkse-
si ollut monta ystävää. Muistan 
jokaisen, joitakin heistä ikävöin 
vieläkin, vaikka olemme jo er-
kaantuneet suuntiimme.

Sen olen oppinut, että ystävä 
voi löytyä yllättäen, mutta tosi-
ystävyys hahmottuu vasta ajan 
mittaan. On ollut hetkiä, joissa 
luottamustani on rikottu: kaik-

ki läheiseni eivät olekaan halun-
neet minulle hyvää tai olleet to-
dellisia ystäviäni. Samalla sinun 
merkityksesi on hahmottunut. 
Sinun kanssasi olen oma itse-
ni. Välität tunteistani ja kunni-
oitat rajojani. Kuuntelet, mutta 
tarjoat samalla rehellistä peiliä 
– ja voimme olla tiukastikin eri 
mieltä. Voimme olla erilaisia.

Tämä on tärkeää.
Olen nimittäin nähnyt, mi-

ten elämän muutosvaiheet 
etäännyttävät ihmisiä toisis-
taan. Ihmisen muuttuessa tut-
tuus vähenee ja tilalle tulee eri-
laista, vierastakin. Miksi meil-

lä ihmisillä on niin vaikeaa sie-
tää erilaisuutta, miksi viera-
us ja muukalaisuus pelottavat, 
vaikka juuri elämän ja maail-
man laitamilla, marginaaleissa 
ja toisissa paikoissa, on suurin 
tungos?

Kun inhoamme erilaisuutta 
ja pakenemme vieraaksi muut-
tuvaa ihmistä, pakenemmekin 
itseämme. Ja jos tungosta roh-
keasti tarkastelemme, voimme 
joukosta löytää itsemme, vaik-
ka kovin outoon asuun pukeu-
tuneena. Vieraan kohtaamisessa 
pelottaakin kohdata muukalai-
nen itsessämme, kirjoittaa Julia 
Kristeva. On pelottavaa venyä 
minuutemme tuntemattomiin 
varjopaikkoihin.

Ystäväni, alussa me kaksi vie-
rasta avasimme itsemme tunte-
mattomalle. Se kannatti. Syntyi 
ystävyys.

Kun inhoamme 
erilaisuutta ja 
pakenemme vieraaksi 
muuttuvaa ihmistä, 
pakenemmekin 
itseämme.

ti kansanliikkeen saattohoidon 
edistämiseksi.

Yhteisvastuun tämänvuotises-
ta kotimaankohteesta Pajunen on 
saanut paljon kiittävää palautetta. 

Pajusen mukaan niin rivikan-
salaisilta, järjestöjen edustajil-
ta kuin kirkon työntekijöiltä on 
tullut kiitosta, että kirkko tarttuu 
ihmiskaupan uhrien tilanteeseen.

– Esimerkiksi kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneilla on 
suuri riski joutua ihmiskaupan 
kouriin. Epätoivoiset ihmiset tu-
levat helposti hyväksikäytetyiksi.

– Aina ei voi olla ”pullantuok-
suinen helppo kohde”. Keräyksel-
lä on tärkeä tehtävä tehdä näky-
väksi piilossa olevaa hätää.

Kun ihmisiltä on kysytty, miksi he eivät ole osallistuneet Yhteisvastuukeräykseen, kaksi kolmesta on vastannut, että ei ole kohdannut yv-kerääjää. Kuva on Lumijoen yhteisvastuurynnäköstä vuodelta 2013.

Vaikeuksissa oleva 
huomaa muiden hädän
Yhteisvastuukeräyksen organi-
saatio selvittää säännöllisin vä-
liajoin ihmisten motiiveja lah-
joittaa.

Parasta on, jos keräyskohde tu-
lee lähelle ihmistä joko maantie-
teellisesti taikka omaa tai lähei-
sen elämäntilannetta sivuten. Pa-
jusen mukaan on myös niin, että 
itse vaikeuksissa olevat ymmär-
tävät paremmin toisia avun tar-
peessa olevia.

– Kun takavuosina muuta-
milla paikkakunnilla lakkautet-
tiin kokonaisia tehtaita ja paljon 
ihmisiä jäi työttömiksi, näiden 
paikkakuntien yv-tulos ei laske-

HANNA-LEENA NISSILÄ
Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija

Yv-keräyksen valtakunnal-
lisesta tuotosta liki puolet 
saadaan kokoon lipas- ja 
listakeräyksillä. Tuottoi-

sinta on lipaskeräys.
Esimerkiksi Tyrnävällä kerää-

jät kiertävät vielä ovelta ovelle. 
– Lista- ja lipaskerääjiä on 40–

50. Silti jää muutama alue, joil-
le ei ole löytynyt kerääjää, sanoo 
diakoniatyöntekijä Riitta Peso-
nen.

Lappilainen Pello on keikku-
nut Suomen 50 parhaan seura-

kunnan kärkitiloilla jo vuosia. 
– Hyvään tulokseen vaikuttaa 

varmaan pellolaisten hyvä tahto 
ja ymmärrys auttamisen tarpees-
ta, olemmehan itsekin saaneet 
apua sotavuosina, arvioi seura-
kunnan luottamushenkilö ja yv-
ryhmään kuuluva Kaisu Laita-
maa. 

– Perinteetkin kai vähän vel-
voittavat. Lisäksi monilla pello-
laisilla on myönteinen suhtautu-
minen seurakuntaa kohtaan, Lai-
tamaa erittelee.

Tyrnävällä kierretään yhä ovelta ovelle

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

nutkaan vaan nousi. 
Selvitetty on myös sitä, miksi 

joku ei osallistu Yhteisvastuuke-
räykseen. 

– Itsestään selvä mutta yllättä-
vä vastaus on, että kukaan ei ole 
tullut pyytämään rahaa! Ihminen 
ei ollut kohdannut yv-kerääjää.

Yhä suuremmaksi ongelmaksi 
nousee myös käteisen rahan ka-
toaminen. 

– Pienillä paikkakunnilla ih-
miset osaavat paremmin varau-
tua ja varata käteistä, kun tietävät 
mihin aikaan tuttu kerääjä yleen-
sä kiertelee.

MINNA KOLISTAJA
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Muut mediat
JUMALA VOI SALLIA äidille myös sairautta, 
minkä vuoksi lääkäri saattaa todeta, että sen 
aikana äidin uusi raskaus ei ole terveyden-
tilan vuoksi mahdollinen. Kristillisen uskon 
näkökulmasta myös sairaudet ovat Jumalan 
tiedossa ja hänen sallimustaan. 

Vakavan sairauden hoidon aikana on tärke-
ää, että äiti saa levätä ja parantua sairaudestaan. 
Tällöin on aina kyse aviopuolisoiden keskinäi-
seen kunnioitukseen perustuvasta omakohtai-
sesta ratkaisusta, jossa Jumalan sanaan sidottu 
omatunto ohjaa kristittyä.

Kipeissä tilanteissa aviopuolisoiden ei ole 
hyvä jäädä yksin, vaan asiasta kannattaa kes-
kustella luotettavien uskonystävien kanssa 
rukouksen mielellä.

Pastori, vs. päätoimittaja Pekka Aittakumpu 
vanhoillislestadiolaisten Päivämies-lehdessä 8. helmikuuta

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi lähet-
ti viime viikolla kirjeen, 
joka koski maaliskuun 

alussa voimaan tulevaa avioliit-
tolain muutosta, sen seurauksia 
seurakunnille ja papistolle.

Ohjeistuksissa mainitaan 
muun muassa, että pappi ei voi 
kieltäytyä rukoilemasta jumalan-
palveluksen esirukouksessa sivii-
liavioliiton solmineiden puoles-
ta, jos vihityt ovat sitä pyytäneet. 
Jos esirukousta pyytäneiden jou-
kossa on samaa sukupuolta olevia 
pareja, sanamuodoksi ei tule ot-
taa sellaista, jossa puhutaan mie-
hestä ja naisesta.  

Osa kirjeen sisällöstä on he-
rättänyt tulkinnallisia kysymyk-
siä muun muassa hiippakunnan 
konservatiivisten pappien parissa. 

Kirjeen sisällöstä keskusteltiin 
viime lauantaina myös hiippa-
kuntavaltuustossa. Siellä ilmais-
tiin huoli siitä, muuttuuko kir-
kon oppi avioliitosta sen kautta, 
kun esirukouksessa ryhdytään 
pyydettäessä rukoilemaan myös 
avioliiton solmineiden samaa su-
kupuolta olevien parien puolesta. 

Muun muassa vs. päätoimit-

Piispa tarkensi kantaa nsa esirukoukseen

Irti työstä sa attohoidon ajaksi
 Tuore kansalaisaloite vaatii kuolev  an läheisille lain turvaamaa  saattohoitovapaata  

Olennainen osa hyvää 
saattohoitoa on se, että 
läheiset ihmiset saavat 
olla yhdessä kuoleman 

portille saakka. 
Monille saattohoidossa oleval-

le hyvää hoitoa olisi myös se, että 
viimeiset viikot ja päivät saisi elää 
sairaalan sijaan omassa kodissa. 

Kotisaattohoitoon on mah-
dollisuus niillä, joilla on tuke-
naan omaisia. Kun omainen on 
mukana työelämässä, työnanta-
jalta on kysyttävä lomaa saatto-
hoitoa varten. 

Lain tuomasta oikeudesta 
saattohoitovapaaseen on Suomes-
sa puhuttu vuosia, mutta mah-
dollisuutta siihen ei ole olemassa, 
toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. 

Viime vuoden lopussa saat-
tohoitovapaasta jätettiin kansa-
laisaloite. Aloitteen taustalla ovat 
lääkäri, sairaanhoitaja ja pappi.

Liian kirjavia käytäntöjä
vapaiden suhteen
Kansalaisaloitteen ensimmäinen 
allekirjoittaja, Raahessa työs-
kentelevä lääkäri  Taru Lehti-
nen kuulee säännöllisesti työs-
sään omaisten kipuilua siitä, mi-
ten hoitaa työhön liittyvät velvol-
lisuudet saattohoidon yhteydessä.

Moni omainen saa kaipaa-
mansa vapaan sairauslomajärjes-
telyn kautta. Käytännöt vaihtele-
vat kuitenkin sen suhteen, saako 
todistuksella palkallista vai pal-
katonta vapaata. Syy tähän on 
useimmiten sairausloman ylei-
nen koodi: muu stressireaktio. 

– Se on palkallisuuden suh-

teen vapaatulkintainen. Työnan-
tajan ole pakko myöntää palkal-
lista vapaata. Useat työnantajat 
sen myöntävät, mutta eivät suin-
kaan kaikki, Lehtinen tietää.

– Joillakin työpaikoilla tilan-
ne voi olla sellainen, että vapaita 
pyydetään arkaillen. Esimerkik-
si pelko työpaikan säilymises-
tä saattaa hidastaa sairausloman 
pyytämistä.

– Jos saattohoitovapaa olisi la-
kiin kirjoitettu, sen myöntämi-
nen olisi itsestäänselvyys, eikä 
työpaikoilla syntyisi kirjavia käy-
täntöjä. Palkattomaan vapaaseen 
harvalla on varaa.

Kuolevalla olisi siis 
vastaava oikeus 
hoivaan aivan kuin 
vastasyntyneellä.

Miksi esirukouksen 
lukemisesta tehtäisiin 
velvoite ja miksi ei 
saisi puhua avioliitosta 
lahjana miehelle ja 
naiselle? 

Pekka Aittakumpu

taja, pastori Pekka Aittakumpu 
Suomen Rauhanyhdistysten Kes-
kusyhdistyksestä on ottanut piis-
pa Salmeen yhteyttä tarkentaak-
seen piispan kantaa esirukousvel-
voitteeseen. 

Aittakummun mukaan kir-
jeestä hämilleen jääneiden jou-
kossa on muitakin kuin vanhoil-
lislestadiolaisia pappeja.

Tarkennus: piispa
ei määrää esirukoilijaa
Tämän viikon maanantaina Ou-
lun hiippakunnan kirkkoherroil-
le lähettämässään tarkennusvies-
tissä Salmi korostaa, ettei ohjees-
sa oteta kantaa siihen, kuka esi-
rukouksen yksittäisessä jumalan-
palveluksessa toimittaa.  

Piispan mukaan jumalanpal-
velussuunnitelman tekemisestä ja 

E l s i  S a l ovaa ra

Lakisääteinen saattohoitovapaa on muun muassa Ruotsissa ja Kanadassa. Suomeen sitä vaativat kansalaisaloitteen avulla 
Taru Orava, Saila Karppinen ja Taru Lehtinen. 

pystykuva.
lauantaina, 
elsi

Sama oikeus hoivaan 
kuin vastasyntyneellä
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan 
lain valmistelua kuukauden mit-
taisen saattohoitovapaan mah-
dollistumiseksi. Se olisi yksi per-
hevapaan muoto, jonka kustan-
taisivat työnantaja ja yhteiskun-
ta vastaavalla tavalla kuin äitiys-
vapaan. 

Kuolevalla olisi siis vastaava 
oikeus hoivaan aivan kuin vas-
tasyntyneellä. Näin asian näke-
vät Lehtisen lisäksi aloitteen kak-
si muuta alulle laittajaa, Rantsi-
lan terveyskeskuksen sairaanhoi-
taja Taru Orava ja Haukiputaal-
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Ihmisiä

Estradilta kohti kirjoituksia

Elsi Salo
vaara

Minna Hautakangas nauttii esiintymisestä, mutta haaveilee urasta hoitoalalla.

Tulevana torstaina Minna Hautakangas pukeutuu 
mummonsa ompelemaan pupuasuun. Sen jälkeen 
hän nousee kuorma-auton lavalle kiertämään kau-
pungin keskustaa yhdessä muiden Madetojan mu-

siikkilukion abiturienttien kanssa.  
Hautakankaalla tutumpia ovat kuitenkin esiintymisla-

vat. Iiläislähtöisen Hautakankaan saattaa joku muistaa kah-
den vuoden takaa The Voice of Finland -ohjelmasta.  Silloin 
16-vuotias lukiolaisneito hurmasi tuomarit laulamalla Leo-
nard Cohenin klassikon Hallelujah.  

Tie kilpailussa vei suoriin televisiolähetyksiin saakka. 
Vaikka Hautakangas teki keikkaa lukulomallaankin, hän ei 
suunnittele musiikista uraa – enää. 

– Lukion eka vuosi meni aika pitkälti siinä Voice-hom-
massa. Näin musiikkibisneksen ikään kuin väärässä järjes-
tyksessä, eikä se enää kiinnosta. 

Penkinpainajaisten eli penkkareiden jälkeen vuorossa 
ovat ylioppilaskirjoitukset. Nelilapsisen perheen esikoinen 
kertoo, että hänellä on vahva hoivavietti. 

– Teen koulun ohella henkilökohtaisen avustajan tehtäviä. 
Haluaisin sosiaali- tai hoitoalalle, vaikka sairaanhoitajak-
si. Opettajan töitäkin olen miettinyt, Hautakangas kertoo.

Vaikka muusikon päivätyö ei enää kiinnosta, esiintymi-
sen ilo ei ole kadonnut mihinkään. 

– Olen aina halunnut olla tähti. Päiväkodissakin lauloin 
kiven päällä ja koetin varastaa show’n. 

Kevään aikana Minna Hautakangas on mukana Madet-
ojan musiikkilukion luomassa Suomi 100 -juhlavuoteen liit-
tyvässä Rintaman ääni -esityksessä.

– Siitä tulee tosi hieno, hän lupaa.

ELSI SALOVAARA

Piispa tarkensi kantaa nsa esirukoukseen

Irti työstä sa attohoidon ajaksi
 Tuore kansalaisaloite vaatii kuolev  an läheisille lain turvaamaa  saattohoitovapaata  

la pappina työskentelevä Saila 
Karppinen, joka on myös toiselta 
koulutukseltaan sairaanhoitaja. 

Vaikka kyse olisi myös meno-
erästä, aloitteen valmistajat pai-
nottavat, että omaisen kotiin 
tuottama hoiva vähentää laitos-
hoidon tarvetta.

– Tämä taas tuottaa yhteiskun-
nalle säästöjä, Karppinen sanoo.

Summiakin kolmikolla on an-
taa: vuodeosaston saattohoidon 
kuukausimaksu on noin 10 000 
euroa. Kotisaattohoidon kustan-
nukseksi on laskettu 3 000 euroa 
kuukaudessa.

Lehtisen oma havainto on, et-
tä yhä useamman saattohoidossa 
olevan tahto on tulla hoidetuksi 
omassa kodissa.

Aloite tähtää 
hyvään saattohoitoon
Saila Karppinen muistuttaa, että 
viime vuosina Suomessa on pu-
huttu paljon laadukkaasta saat-
tohoidosta.

– Saattohoitovapaa olisi yksi 
tärkeä keino laadun parantami-
sessa, hän sanoo.

Karppinen korostaa, ettei laki-
sääteinen vapaa tarkoita omaisil-
le pakkoa.

– Se takaisi mahdollisuuden 
niille, jotka haluavat olla hoidossa 
mukana. Jokainen ratkaisee asi-
an omasta lähtökohdastaan ja sitä 
päätöstä eivät muut voi arvioida.

Kuoleman kohtaaminen ja sen 
hyväksyminen voi olla omaisille 
vaikeaa, eivätkä kaikki pysty välttä-
mättä olemaan hoidossa mukana.

Asia ei koske massoja
mutta yksilöille tärkeä
Aloitteen tekijät sanovat, että ky-
se ei ole suurista määristä läheisiä, 
jotka tarvitsisivat vapaan. Yksilöl-
le asia on kuitenkin merkittävä. 

Vaikka aloitteessa todetaan, 
että vapaa olisi tarkoitettu omai-
selle tai läheiselle, joka haluaa 
osallistua kuolevan potilaan hoi-
toon, haluaa Taru Lehtinen lisätä 
seuraavan ajatuksen:

– Tai vain olla kuolevan lähel-
lä kaikessa rauhassa ilman työvel-
voitteita.

Kun aloitteessa puhutaan ko-
tisaattohoidosta, tarkentaa Sai-
la Karppinen, että myös hoiva- ja 
dementiakodit ovat monen van-
huksen koti.

RIITTA HIRVONEN

työnjaosta seurakunnassa vastaa 
kirkkoherra. Esirukouksen toi-
mittaa ensisijaisesti diakoni, tois-
sijaisesti avustava pappi tai mah-
dollisesti myös seurakuntalainen. 

Mikäli kyseinen henkilö ei kat-
so voivansa toimittaa esirukous-
ta, jossa rukoillaan samaa suku-
puolta olevan vihityn parin puo-
lesta, työnjakoa ja työtehtäviä 
voidaan seurakunnassa muuttaa, 
piispa Salmi sanoo uudessa vies-
tissään.

Salmen mielestä olennaista on 
se, että rukous toimitetaan hä-
nen aiemman kirjeensä mukai-
sesti: ihmistä kunnioittavasti ja 
korrektisti.  

Ohjeessa ei siis oteta kantaa 
siihen, kuka esirukouksen yk-
sittäisessä jumalanpalveluksessa 
toimittaa, piispa Salmi tiivistää. 

Miksi ei saisi puhua
miehestä ja naisesta?
Pekka Aittakummun mukaan 
piispan kirjettä on tulkittu hiip-
pakunnassa siten, että sen sisältö 
murentaa kirkon ainoaa ja perin-
teistä avioliittokäsitystä.

– Miksi esirukouksen lukemi-
sesta tehtäisiin velvoite ja miksi 
ei saisi puhua avioliitosta lahjana 
miehelle ja naiselle? Kirkkokäsi-
kirja ei tunne muuta näkemystä 
avioliitosta.

Piispan viimeviikkoisessa kir-
jeessä seurakunnille ja papistolle 
ohjeistetaan näin: ”Seurakunnan 
esirukouksessa on kyse ihmisestä ja 
hänen kohtaamisestaan. Esiruko-
uksen toimittajan on siten pidettä-
vä huolta sanamuotojen korrektiu-
desta. Jos esirukousta pyytäneiden 
joukossa on samaa sukupuolta ole-

Sairaanhoitaja Anitta Koi-
visto Oulun kaupungin-
sairaalan A2-osastolta 
iloitsee tuoreesta kansa-

laisaloitteesta. Koivisto on A2-
osastolta käsin toimivan kotisaat-
tohoitoringin tiimivastaava ja te-
kee jatkuvasti saattohoitoa koto-
na yhteistyössä omaisten kanssa.

– Kotisaattohoito vaatii lähei-
sen läsnäolon. Hoitorinki eivät-
kä muutkaan palveluntuottajat 
voi tarjota ympärivuorokautis-
ta läsnäoloa kotiin. Jos omaisel-
la ei ole mahdollisuutta järjes-
tää kotiin jäämistä saattohoidet-

tavan rinnalle, ei toteudu myös-
kään yhä useamman ihmisen toi-
vomus viettää viimeiset elinpäi-
vänsä kotiympäristössä.

Koivisto kuulee omaisten eri-
laisista ratkaisuista, jotta he voi-
vat keskittyä läheisensä saatto-
hoitoon.

– Tiedän, että jotkut ottavat jo-
pa jonkinlaisen taloudellisen ris-
kin, kun jäävät töistä pois.

Koiviston mukaan suomalai-
sessa yhteiskunnassa on ratkais-
tavana kotisaattohoitoon liittyen 
tulevaisuudessa myös se, pitäi-
sikö mahdollisen saattohoitova-

paan koskea myös kuolevan ih-
misen ystävää.

– Keskellämme elää yhä enem-
män yksin asuvia ihmisiä, joilla 
ei ole välttämättä perhettä ym-
pärillään. Myös yksin elävillä on 
yhtäläinen ja tasavertainen oi-
keus kotisaattohoitoon heidän si-
tä halutessaan. Miten se mahdol-
listetaan? Siksi olisi tärkeää, että 
esimerkiksi potilaan ystävä voi-
si saada vapaata ollakseen saat-
tohoidossa mukana. Tämä on 
iso kysymys, johon on herättävä 
ajoissa.   

Kotisaattohoito kuuluu myös yksin elävälle

via pareja, sanamuo-
doksi ei tule ottaa sel-
laista, jossa puhutaan 
miehestä ja naisesta.”  

Piispa Salmen kir-
jeen valmistelivat yh-
dessä piispan kanssa 
Oulun hiippakunnan 
pappisasessorit ja lää-
ninrovastit.

Kirje on luettavissa 
Oulun hiippakunnan net-
tisivuilta www.oulunhiip-
pakunta.evl.fi.

Rauhan Tervehdys kirjoitti 
asiasta lehdessä numero 5, joka 
ilmestyi 9.2. Juttu on luettavissa 
lehden arkistosta, www.rauhan-
tervehdys.fi. 

RIITTA HIRVONEN
Rauhan Tervehdys kirjoitti piispan suosituksesta 9.2. ilmestyneessä lehdessä.
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Yhteistyö kunnan 
ja seurakunnan 
kanssa toimii täällä 
Tyrnävällä hyvin.

Mikael Lehtimäki

Perjantait ovat hengailua varten
Tyrnävälle saatiin lisää iltoja nuorten omalle kahvilalle

Tyrnävän seurakuntatalos-
sa on ryhdytty pitämään 
omaa nuortenkahvilaa, 
joten tänä keväänä pai-

kallisilla nuorilla onkin aiempaa 
enemmän tarjontaa perjantai-il-
tojen viettopaikoiksi. 

Toimittaja kävi seuraamassa 
ensimmäistä kahvilailtaa.

– Kunta järjestää noin ker-
ran kuussa nuorisokahvilan, jos-
sa olemme myös mukana. Seu-
rakunnan oman nuortenkahvi-
lan ajatuksena on saada nuorille 
enemmän tarjontaa, kertoo nuo-
risotyönohjaaja Johanna Rantala. 

– Yhteistyö kunnan ja seura-
kunnan kanssa toimii täällä Tyr-
nävällä hyvin, tuumaa puoles-
taan seurakunnan toinen nuori-
sotyönohjaaja Mikael Lehtimäki. 

Ensimmäisinä kahvilaan aste-
levat tytöt moikkaavat Lehtimä-
keä. Pian käynnissä on vilkas sa-
nanselityspeli Alias. 

– Kirkossa on se sellainen, se 
kun kiivetään sinne ja puhutaan 
pitkään, mikä se on? 

– Saarna!  
Pikkuhiljaa sisään valuu nau-

run säestämänä lisää porukkaa. 
Sininen kulmasohva täyttyy nuo-
rista miehistä. 

– Hei, tuolla varastossa on 
myös ilmakiekkopeli, huikkaa 
Lehtimäki. 

Salamannopeasti sohva tyhje-
nee. 

Kaikki eivät peleistä innostu, 
osa tuijottaa kännyköitään tai ot-
taa kaverista hassuja kuvia. 

Pitkän pöydän päässä Nea ja 
Erika testaavat Haluatko mil-
jonääriksi -peliä. Vuorossa on 
kinkkinen kysymys 2000-luvul-
la syntyneille. 

– Minä vuonna Heidi Will-
man valittiin Miss Suomeksi? 

– Älä, enhän minä voi tietää! 
Nuorisotyönohjaaja Johanna 

Rantala istuu muutaman tytön 
kanssa lautapelien ääressä. Nyt 
on vuorossa Ubongo, jossa joka 
kierroksella pitää osata koota pa-
lasista tietty kuvio mahdollisim-
man nopeasti. Nopeimmat saavat 
palkinnoksi pieniä jalokiviä.

– Tähän jää muuten helposti 
koukkuun, pelasin tätä koko jou-
luloman, Rantala varoittaa tyttö-
jä ja kääntää tiimalasin kierrok-
sen alun merkiksi.

Pinkkiin huppariin pukeutunut nuorisotyönohjaaja Johanna Rantala osallistui Ubongon pelaamiseen. Nuortenkahvilassa erilaiset pelit ovat suosituin ajanviete.

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

Rantala kertoo, että pääasias-
sa nuorten kahvilassa hengail-
laan. Paikalla olevia työntekijöitä 
voi vetää hihasta, jos haluaa kes-
kustella kahdestaan jostain. 

Ilta päättyy hartauteen mutta 
sitä ennen tehdään yhdessä pien-
tä purtavaa. 

– Tänään on vuorossa lämpi-
miä voileipiä.

ELSI SALOVAARA

Seuraava nuorten iltakahvila 
Tyrnävän seurakuntatalossa on 
perjantaina 31. maaliskuuta.

LIMINKA
Nurkassa on yökahvila noin ker-

ran kuussa lauantaina klo 19–23. 

Seuraava kerta la 18.3. Lisätietoa 

www.nuorisonurkka.fi.

MUHOS 
Yläkoulun tiloissa on yökahvi-

la Valopilikku noin kerran kuus-

sa lauantaina klo 19–24. Seuraa-

va kerta la 25.2. Lisätietoa www. 

muhoksenseurakunta.fi/toiminta/

nuoret.

OULU
Keskustan seurakuntatalon Mo-

nitoimisalissa nuorten aikuisten 

Elossa-kahavila perjantaisin klo 

19–23.30.

Vanhassa pappilassa pelikahvila 

perjantaisin klo 17–21. 

Tuiran kirkossa on useimpina viik-

koina yökahvila perjantaisin klo 

20–23. Paikkana voi olla myös joko 

Ritaharjun tai Kaijonharjun nuori-

sotila.

Hintan seurakuntatalon nuorten 

kellari on avoinna perjantaisin 

klo 18–21. Lisäksi yökahvila yhte-

nä tai kahtena perjantaina kuussa 

klo 19–23. Hintassa pidetään myös 

muutaman kerran kaudessa Cine-

mamiittejä, teemallisia elokuvail-

toja nuorille.

Myllyojan ja Talvikankaan nuori-

sotaloissa sekä Ylikiimingin Boxis-

sa on yökahvila noin kerran kuussa.

Lisätietoja Oulun kahvila-toimin-

nasta osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi.

Yökahvilat tarjoavat lämmikettä 

Jaakon ja Oskarin ilmakiekkopeliä seurasivat Janne, Konsta ja Anette.
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Perjantait ovat hengailua varten
Tyrnävälle saatiin lisää iltoja nuorten omalle kahvilalle

Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa järjes-
tetään 21. helmikuuta 
Hyvä uutinen kaikil-

le TV7 -ilta. Kello 18 alkavan ti-
laisuuden järjestävät Haukipu-
taan ev.lut. seurakunta, hellun-
taiseurakunta sekä televisioka-
nava TV7.

Puhujina ovat TV7:n perusta-
ja ja toimitusjohtaja Martti Oja-
res sekä toiminnanjohtaja Mirja 
Ojares. Iltaan osallistuvat myös 
Haukiputaan kirkkoherra Jaak-
ko Tuisku ja kappalainen Mart-
ti Heinonen sekä pastori Dimit-
ri Lindgren helluntaiseurakun-
nasta. Mukana on myös evanke-
lista Arvo Silventoinen. 

Luvassa on musiikkiesityk-
siä ja rukouspalvelua sekä ilta-
kahvit ja -teet. Ennen tilaisuu-
den alkua, kello 16–17, esitellään 
TV7:n suunnitelmaa ”Evanke-
liumi joka kotiin Oulun alueel-
la”. 

Taivas TV7 on suomalainen 
yhteiskristillinen televisiokana-
va. Sen toimitus, studio ja lähe-
tysyksikkö sijaitsevat Helsingis-
sä; ulkomaantoimitus Jerusale-
missa Israelissa. TV7 kanavaper-
heeseen kuuluvat myös viron-
kielinen Taevas TV7, ruotsinkie-
linen Himlen TV7 sekä venäjän-
kielinen Nebesa TV7.

Haukiputaalla 
TV7-ilta

Mirja ja Martti Ojares TV7-kanavalta puhuvat Haukiputaalla.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

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

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

Su 19.2. klo 17.
Keskustan srk-talon Iso sali

Isokatu 17 Oulu.
Puhe kirkkoherra Jaakko Tuisku.
Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Su 19.2. klo 16 Huoltoasemalla
”Kuinka todistan Kristuksesta?”
Opetus Jouko Lankinen
Haastateltava Riina Kortelainen
Musiikki Houseband
Oulun seudun Uusheräys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous
19.2.2017 klo 18. 
Tervetuloa kaikki jäsenet!
Ma 20.2. klo 19 Hetki yhdessä 
Ti 21.2. klo 9–12 Aamupaasto  
ja rukous
28.2., 14.3., 21.3., ja 4.4. klo 18–20
Paastomatka bibliodraaman ja 
hiljaisuuden menetelmin, vetäji-
nä Eeva Pouke ja Ulla Junttila.
Jos haluat matkalle, ota yhteys 
Eeva Poukeen 045 272 2412
Oulun seudun Uusheräys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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, su 26.2. messu klo 15.00 (Huom. aika!) ja seurat  
Ounasrinteen kappelissa, Saaruantie 3,  Rovaniemi
Siioninvirsiseurat: su 19.2. klo 18.30  Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, 
Honkakuja 19, Oulunsalo, ti 21.2. klo 18.00 Keijo Piiraisella, Jukolantie 
26 as 2, Pudasjärvi, to 23.2. klo 18.00 seurat ja paikallisosaston vuosi-
kokous Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8, su 26.2. klo 11.30 seurat ja pai-
kallisosaston vuosikokous Vihannin seurakuntatalossa, su 26.2. klo 15.00 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 18.2. klo 18 #Valo, nuorten ilta. Su 19.2. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Niilo Närhi 
Avainmediasta, Pasi Markkanen, Maranatha. 
Lastenkokoukset ja seimi. Ke 22.2. klo 17  
Soppakirkko. To 23.2. klo 12 Päiväpiiri.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 18.2. klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia.
Ma 20.2. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 21.2. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 16.2. klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 19.2.klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu
Ma 20.2. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  21.2.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 22.2. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

English translation always available

To 16.2. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, evankelista Pirkko 
Vesavaara, musiikki: Shekinah Glory -ylistysryhmä. Pe 17.2. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 19.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Petri 
Mettovaara, Jose Piippo, aihe: Vuorisaarna osa 8: Älkää tuomitko. Ke 22.2. 
klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 23.2. klo 18 Kristus-akatemian 
infoilta (nettiraamattukoulu), klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Jackie Li, 
musiikki: Jukka Kauppila. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Håkan ja Pia Wester-
gård to 16.2.klo 18.00.
Tv7 tapahtuma- hyvä uutinen  
kaikille ke 22.2. klo 18.00. 
Mukana Martti ja Mirja Ojares 
sekä evankelista Arvo Silventoinen 
Tule sinäkin mukaan, rukoilemme 
puolestasi!
Olet sydämellisesti tervetullut! Jumala 
rakastaa sinua ja kutsuu sinua luokseen!

Su 19.2. Klo 11.00  
JumalanpalveluS 

Ke 22.2. Klo   19.00 Sanan Ja  
ruKouKSen ilta, eSa vähäaho

Su 26.2. Klo 11.00 Jumalan- 
palveluS,  arto KöyKKä

Ke 1.3. Klo 19.00 Sanan Ja  
ruKouKSen ilta

Su 5.3. Klo 15.00 hengelliSen  
muSiiKin KonSertti, ida BoiS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 19.2. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Matti Rahja.
Su 26.2. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Ari Juntunen.
Su 26.2. klo 18 Vuosikokous.

To 16.2. klo 11 Ruokajakelu Limingan 
Lyhdyssä, Kauppakatu 6
La 18.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta 
Limingan Lyhdyssä, Erja ja Kai Similä
Su 19.2. klo 18 Sanan ja rukouksen 
ilta Kempeleessä, Voitto Oinonen
Ma 20.2. klo 18.30 Ruokajakelu  
Limingan Lyhdyssä
Ti 21.2. klo 18 Raamattupiiri  
Kempeleessä, Voitto Oinonen
To 23.2. klo 11 Ruokajakelu  
Limingan Lyhdyssä
La 25.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta 
Limingan Lyhdyssä
Su 26.2. klo 17 Kristittyjen yhteinen 
sanan ja rukouksen ilta Pyhän kolmi-
naisuuden kirkossa
Ma 27.2. klo 18.30 Ruokajakelu  
Limingan Lyhdyssä
Ti 28.2. klo 18 Raamattupiiri  
Limingan Lyhdyssä, Voitto Oinonen
To 2.3. klo 11 Ruokajakelu  
Limingan Lyhdyssä  
Tervetuloa! Katso: www.kempele.svk.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
La 18.2. klo 12.00 ja 18.00
Su 19.2. klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

OULUN MAJA - YHTEISKRISTILLINEN KESKUS 
Kallisenhaara 3, p.040 9615377 www.oulunmaja.com 

TERVETULOA LÄMPIMÄSTI YHTEYTEEN JA ISÄN RAKKAUTEEN!
Tiistaisin klo 12 PÄIVÄRUKOUS, keskiviiikkoisin klo 18 KRISTUKSESSA-ilta ja 
lauantaisin klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA, vierailijat: pe-la 17.-18.2. klo 18  
ESA JAAKKOLA; la 18.2. klo 13-16 RAKKAUSTANKKI TÄYTEEN: avioliiton  
keväthuolto; ke 22.2. klo 18 NATHALIE BONHOMME-KEUCHKERIAN, la 25.2.  
klo 18 KRISTIAN SAND ke 1.3. klo 18 PAULI PYHTINEN, la 4.3. klo 18 
ARILD MÅSØ ke 8.3. klo 18 rovasti OIVA SALLI, la 11.3. klo 18 KOKO OULU 
YLISTÄÄ! la 18.3. klo 18 KRISTIAN SAND ke 22.3. ja la 25.3. klo 18 JON JA 
MARGOT NAIRN pe 31.3. ja la 1.4. klo 18 TIMO NÄRHI la 8.4. klo 18  
KRISTIAN SAND ke 12.4. klo 18 PIRKKO VESAVAARA, la 15.4. klo 18 KOKO 
OULU YLISTÄÄ! ma 17.4. klo 16 MIESTEN ILTA, la 22.4. klo 18 KRISTIAN 
SAND la 29.4. klo 18 JORMA JA TARJA LAPPALAINEN la 6.5. klo 18 DIEGO 
SILVA la 13.5. klo 18 LÄHETYSJUHLA: lähetyskuulumisia Vuorman perheeltä 
Papua-Uusi-Guineasta ja Saarisen perheen lähtöjuhla Costa Ricaan la 3.6. klo 18 
KOKO OULU YLISTÄÄ! ”Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, 
Hänen pyhää nimeänsä.” Ps. 103:1

Varjele soittaa
lähetyskonsertissa

Oulussa järjestetään 17. 
helmikuuta kello 17–
19 tilaisuus, jossa kir-
kon viralliset lähetys-

järjestöt esittelevä toimintaan-
sa nuorille ja nuorille aikuisille.

Samassa paikassa Keskustan 
seurakuntatalolla Oulussa pää-
see kuulemaan myös musiikkia. 
Esiintymässä on akustista folk-
poppia soittava Varjele. Se on vii-
sihenkinen yhtye Suomen Raa-

mattuopiston missiomusalinjalta.
Varjele opiskelee evanke-

liumin levittämistä musiikin 
keinoin. Tämän vuoden aikana 
yhtye keikkailee niin Suomessa 
kuin Venäjällä.

Oulussa kuullaan yhtyeen 
jäsenten ajatuksia lähetystyös-
tä sekä muu muassa katkelmia 
Jos tietäisit lahjan -musikaalis-
ta, jonka kanssa Varjele kiertää 
keväällä Suomea.
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Äiti saa pyytää apua  
Pyydä apua jo ennen kuin olet jaksamisesi äärirajoilla, 
kannustaa Lapsirikas-hankkeesta apua saanut  

Entinen uusnatsi 
kertoo 
muutoksen 
mahdollisuudesta
Voiko ihminen muuttua, ky-
sytään torstaina 16.2. kello 17 
alkaen Aleksinkulman juhla-
salissa Oulussa pidettävässä 
tilaisuudessa. Keskustelijoi-
na ovat professori Vesa Puu-
ronen ja entinen uusnatsi Esa 
Henrik Holappa.

Suomen Vastarintaliikkeen 
johtajana toiminut Holap-
pa on kirjoittanut omaelämä-
kerrallisen kirjan Minä perus-
tin uusnatsijärjestön. Professo-
ri Vesa Puuronen on kirjoitta-
nut muun muassa teoksen Ra-
sistinen Suomi.

Tilaisuudessa on tarjolla 
syyrialaisten turvapaikanha-
kijoiden valmistamaa pikku-
purtavaa. 

Kristillis-
demokraateilla
seminaari 
saattohoidosta
Kristillisdemokraattinen edus-
kuntaryhmä järjestää ajankoh-
taisseminaarin Parempaa saat-
tohoitoa eutanasian sijaan lau-
antaina 4.3. kello 10–15 Helsin-
gissä, eduskunnan Pikkuparla-
mentin auditoriossa. 

Seminaarissa pohditaan, 
miten mahdollinen eutanasi-
an laillistaminen vaikuttai-
si ajatteluun ihmisarvosta ja 
kuolemasta, potilas-lääkäri-
suhteen luottamukseen sekä 
saattohoidon kehittämiseen ja 
resursseihin. 

Tilaisuuden ohjelma on 
osoitteessa www.kd.fi/euta-
nasiaseminaari. Ilmoittautu-
miset 24.2. mennessä osoit-
teella evamaria.kyllastinen@
eduskunta.fi. 

Rippikoululaisia 
haastetaan 
istuttamaan 
puita
Tampereen Harjun seurakun-
nan rippikoululaiset haasta-
vat kaikki Suomen rippikou-
luryhmät istuttamaan puita. 

– Aika monta puuta saa-
daan istutettua, jos haaste ote-
taan vastaan, nuorisotyönoh-
jaaja Elisa Mäkinen toteaa.

Rippikoulutyön vs. asian-
tuntija Jari Pulkkinen kirkko-
hallituksesta kannustaa rippi-
kouluryhmiä sopimaan seura-
kunnan kanssa sopivasta istu-
tuspaikasta. 

– Ottakaa valokuva tai vi-
deoikaa puun istuttaminen 
ja julkaiskaa se Instagramis-
sa #ripari2017. Samaan yhte-
yteen voi liittää opetusta esi-
merkiksi ilmastomuutoksesta 
ja kristityn tehtävistä luoma-
kunnan varjelijana.

Oulunsalossa kymme-
nen vuotta naapureina 
asuneet Mervi Soukka 
ja Kati Mikkonen ovat 

viime syksystä lähtien tavanneet 
toisiaan uudenlaisissa rooleissa: 
Mervi auttajana, Kati avun saa-
jana. 

Kati kaipasi tukea lapsiperheen 
arkeen ja Mervi Lapsirikas-han-
keen vapaaehtoistyöntekijänä on 
sitä perheeseen tuonut. 

– Mietin aluksi, kehtaanko 
pyytää apua. Sitten päättelin, että 
ellen huolehdi jaksamisestani, vä-
symykseni heijastuu pian lapsiin, 
Kati sanoo. 

Kumpikin tunnistaa itsessään 
suomalaisille niin tyypillistä it-
sekseen pärjäämisen pakkoa. 

– Apua kannattaa kuiten-
kin pyytää ennen kuin on ai-
van jaksamisen äärirajoilla, Ka-
ti tietää. 

Lapsiperheen vanhempi voi ol-
la kovilla monesta syystä. 

Omat haasteensa syntyy esi-
merkiksi siitä, kun perheessä on 
kovin monenikäisiä lapsia. Mik-
kosen kuudesta lapsesta vanhin 
on 13-vuotias, nuorin täyttää pi-
an 3 vuotta. 

– Tunnen usein riittämättö-
myyttä, kun koetan vastata eri-
ikäisten lasten erilaisiin tarpei-
siin, Kati sanoo. 

Mervi puolestaan tunnustaa 
kaipaavansa toisinaan rauhaa ja 
hiljaisuutta. 

– Toisinaan en meinaa kestää 
sitä menoa ja melskettä, kun nuo-
rimmaiset menevät sählymailo-
jen kanssa nurkasta nurkkaan. 

Äiti tuntee 
toisen äidin tilanteen 
Mervi suurperheen äitinä hyö-
dyntää omia kokemuksiaan aut-
taessaan toisia äitejä. 

– Omasta kokemuksesta tie-
dän, mitkä asiat siellä takaraivossa 
voivat ahdistaa, Mervi hymyilee. 

– Äitien ei tarvitse miettiä, mi-
tä minä heidän elämäntilantees-
taan ajattelen – olen itse käynyt 
läpi ihan samat asiat. 

– Lapsirikas-hankkeessa per-
heitä ei muutenkaan arvioida. 
Auttaja tulee yhteyttä ottaneeseen 
perheeseen ja kysyy miten voi olla 
avuksi, Mervi Soukka sanoo. 

Yhteisöpedagogiksi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa opiske-
leva Mervi on Lapsirikas-hank-
keessa työharjoittelussa. 

Hän auttaa perheitä 3–4 päi-
vänä viikossa. Saman perheen 
kanssa tavataan 2–3 viikon vä-
lein, yleensä pari–kolme tuntia 
kerrallaan. 

Apu räätälöidään aina kulloi-
senkin perheen tarpeiden mukai-
seksi. 

Tukea voi kaivata esimerkiksi 
vanhempi, jonka puoliso ei työn-
sä vuoksi pysty juuri olemaan läs-
nä perheen arjessa. Tai vanhem-

pi, joka ei pääse käymään paljon 
missään yksinään. 

– Saatan olla esimerkiksi mui-
den lasten kaverina, kun äiti käyt-
tää yhtä lapsista lääkärissä. Tai jos 
äiti odottaa vauvaa, hän pääsee 
neuvolakäynnille itsekseen kun 
minä jään lasten kanssa. 

Lapsirikas-hankkeessa on yl-
lätytty iloisesti havainnosta, että 
myös muutamat miehet ovat ot-
taneet yhteyttä ja pyytäneet apua 
puolisolleen. 

Omat menot ovat 
tärkeitä henkireikiä 
Kati Mikkonen ja Mervi Souk-
ka harmittelevat, että enää ei ky-
läillä. 

– Sosiaaliseen kanssakäymi-
seen ei tahdo jäädä aikaa, kun 
kaikki energia menee oman per-
heen arjen pyörittämiseen. Ihmi-
set elävät aika lailla omissa loke-
roissaan. 

– Olemme itsekin nauraneet 
epäuskoisina, että mekin saam-
me käytyä toistemme luona vas-
ta nyt kun toinen on Lapsirikas-
hankkeessa työntekijänä ja toinen 
asiakkaana! 

Yhteisöllisyyden kokemusta 
Kati ja Mervi hakevat muun mu-
assa joka toinen viikko kokoontu-
vasta rauhanyhdistyksen perhe-
kerhosta. Tärkeä henkireikä mo-
lemmille on myös kuoroharrastus. 

– Kotiäidit tarvitsevat omaa ai-
kaa siinä missä muutkin, Mervi 
huomauttaa. 

Tämän huomaavat jo lapset-
kin, Kati on havainnut. 

– On ihana toisinaan ihan rau-
hassa yksikseen vaikka lenkillä. 
Yksi lapsistakin kerran totesi, et-
tä äiti, aina kun tuut illalla har-
rastuksesta kotiin, oot paljon pa-
remmalla tuulella. 

MINNA KOLISTAJA

Kati Mikkosen ja Mervi Soukan ulkoilukavereina olivat Katin pojat Julius ja Daniel sekä Mervin poika Joel.

M inna Ko l i s t a ja

Ilmaista apua perheiden tueksi 
• Lapsirikas-hankkeesta kerrotaan 16.2. kello 18 Oulunsalon 

seurakunnan Toimitalolla. Myöhemmin info järjestetään myös 

Karjasillan, Kiimingin ja Oulujoen seurakunnissa. 

• Lapsirikas-hanke tarjoaa lapsiperheille konkreettista ja ilmaista 

arjen tukea. 

• Hankkeen avulla tarjotaan matalan kynnyksen apua. Kunnallista 

kotipalvelua saavalle perheelle tehdään tarvekartoitus, Lapsirikas-

hankkeessa kartoitusta ei ole. 

• Perheitä auttavat tavalliset, hankkeen kouluttamat vapaaehtoiset. 

• Tukea saavia perheitä on tällä hetkellä Oulussa noin 60 ja Raahessa 

noin 60. 

• Hanketta hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry ja tukee 

Raha-automaattiyhdistys. 

Kokemuksesta tiedän, 
mitkä asiat siellä 
takaraivossa voivat 
ahdistaa.

Mervi Soukka 
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Leikkaa talteen!

Limingan seurakunnan 

lähetyssihteerin sijaisuus 
on haettavissa 1.4.2017 alkaen. 

Toimi on 37 %, noin 14 tuntia viikossa. Lähetyssihteerin toi-
meen kuuluu mm. lähetyskasvatus, osallistuminen rippikou-
lutyöhön, lähetystilaisuuksien ja -tapahtumien organisointi, 
yhteydenpito nimikkosopimusten pohjalta, johtokunnan ko-
koukset, tilastointi ja tilitykset taloustoimistoon.
Lähempiä tietoja voi kysyä lähetystyöstä vastaavalta, Aino Pies-
kä, puh. 044 752 1224 tai aino.pieska@evl.fi. Hakemukset 4.3. 
mennessä osoitteeseen: Limingan seurakunta, Pappilantie 6, 
91900 Liminka tai sähköpostitse: liminka@evl.fi.  Kuoreen 
merkintä: Lähetyssihteerin sijaisuus

Miten sinä voisit
istuttaa puun

Lutherin hengessä?
Valitse sinulle sopivin vaihtoehto:

Soita 020 754 2333
Lähetä sähköposti asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Postita alla oleva tilauskortti. Postimaksu on maksettu puolestasi.

Kotimaan ja Suomen Lähetysseuran 
puunistutuskampanja Tansaniassa 
reformaation merkkivuonna 2017

– kasvata metsä Tansaniaan!

Istuta 
toivon puu

Tilaa Kotimaa-lehti itsellesi, läheisellesi tai ystävällesi.
Jokaisesta uudesta vuoden määräaikaisesta tai kestotilauksesta 

Kotimaa lahjoittaa kolme euroa Tansaniaan Kishapun metsäprojektiin.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

TILAAJA/MAKSAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √

�

Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Kampanja on voimassa 
31.5.2017 asti. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postimaksut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa 
suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

 Kyllä kiitos! 
  Kotimaa-lehden kestotilauksena 12 kuukautta  127 €
  Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kuukautta  134 €

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Paikkoja avoinnaOulun seurakunnat palkkaavat 
noin 150  kesätyöntekijää

Oulun ev.lut. seurakun-
nat tarjoavat tuleval-
le kesälle yli 150 kesä-
työpaikkaa, jotka sijoit-

tuvat pääosin seurakuntien hau-
tausmaille. Oulun seurakunnat 
vastaavat Haukiputaan, Kiimin-
gin, Oulun, Oulujoen, Oulunsa-
lon, Ylikiimingin ja Yli-Iin hau-
tausmaiden hoidosta. 

– Hautausmaiden kesätyöpai-
kat on tarkoitettu 17 vuotta täyt-
täneille, mutta yläikärajaa ei ole, 
kertoo hautaustoimen päällikkö 
Tuomo Vuontisjärvi.

Oulun ev.lut. seurakunnat 
rekrytoivat kesäksi myös kirkon 
esittelijöitä Tuomiokirkkoon ja 
Haukiputaan kirkkoon, kahvi-
latyöntekijöitä Tuomiokirkon 
kesäkahvila Kryptaan sekä ke-
säteologeja ja esimerkiksi kirkon 
nuorisotyöntekijöiksi opiskele-

via nuoria rippikoulutyöhön.
Kesätöiden hakuaika päät-

tyy ensi viikon maanantaina 
20.2. kello 15. Lisätietoja sekä 
hakuohjeet ja sähköiset haku-
lomakkeet löytyvät osoitteesta 
http://www.oulunseurakunnat.
fi/rekry

Kenelle Rauhan Tervehdys -lehti jaetaan?
Rauhan Tervehdys jaetaan tilaajaseurakuntiensa alueella kaik-
kiin kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. 
Oulussa lehti jaetaan Kalevan varhaisjakelun yhteydessä (pois 
lukien postinumeroalueet 90310, 90660, 90860, 91240, 91260, 
91300, 91310) myös niihin kotitalouksiin, joissa on mainoskielto. 
Tämä on uuden jakelijan, Oulun Jakelutoimiston, linjaus.
Hailuodossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Siikalatval-
la ja Tyrnävällä jakelun hoitaa Posti. Lehti jaetaan kaikkiin ko-
titalouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa tai ilmaisjakelukieltoa.

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

Työt kestävät noin kuukau-
desta lähes puoleen vuoteen. Pe-
rustyötehtäviin kuuluvat hauta-
usmaiden kesäaikaiset hoitotyöt 
kuten haravointi, nurmikon leik-
kuu sekä kukkien istuttaminen ja 
hoito. 

Hautausmaiden 
kesätyöpaikat on 
tarkoitettu 17 vuotta 
täyttäneille, mutta 
yläikärajaa ei ole.

Tuomo Vuontisjärvi

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 19.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Aila Valtavaara. 
Hän muistelee lapsuutensa ke-
väitä ja isäänsä, joka kulki pel-
loilla viljavakan kanssa.  Raa-
matussa Jeesus vertaa viljan-
siemeniä Jumalan sanaan. Hy-
vässä maassa sana saa juurtua 
ja tuottaa satoa.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 19.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Aila Valtavaa-
ra. Hän muistelee lapsuuten-
sa keväitä ja isäänsä, joka kul-
ki pelloilla viljavakan kanssa.  
Raamatussa Jeesus vertaa vil-
jansiemeniä Jumalan sanaan. 
Hyvässä maassa sana saa juur-
tua ja tuottaa satoa.

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 19.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Kempeleen Pyhän kolmi-
naisuuden kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin klo 
15.10 ja uusintana maanantai-
sin klo 11.05.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Kangaspuilla rahaa 
heikompien hyväksi
Perjantaisin Ylikiimin-

gin asukastuvalla pauk-
kuvat kangaspuut. Seu-
rakunnan piispankama-

rissa on valmistumassa matto-
ja ja poppanoita. Sukkulaa lii-
kuttelee tottuneesti Pentti Sil-
takoski. 

Hän kertoo ryhtyneensä  
opettelemaan mattojen teke-
mistä 1980-luvulla. Silloin rai-
dat menivät vinoon ja lienevät-
kö myös maton reunat kiemur-
relleet. Kärsivällinen oppija ei 
antanut periksi.

Siltakoski hymyilee kerto-
milleen muistoilleen, sillä nyt 
kutominen jo sujuu. 

Lähetyspuodissa piispanka-
marissa on myytävänä hänen 
käsitöitään ja tilaustöitäkin Sil-
takoski on urakoinut vuosien 
varrella. 

Tulot kutomisesta ovat iso 
osa piispankamarin rahallista 

tuottoa lähetystyön hyväksi.

Kangaspuut
eivät muuta?
Oulujoen seurakunnan vs. lähe-
tyssihteeri Anu Luokkala ker-
too, että piispankamarilaisten 
edessä on muutto asukastuval-
ta uuteen Ylikiimingin seura-
kuntataloon sen valmistuessa 
kesään mennessä.

 Luokkala kertoo, että kuto-
mista ei seurakuntatalolla voi 
jatkaa, koska sinne ei ole varat-
tu  kangaspuille omaa tilaa. 

Kutominen on pölyistä ja sa-
moissa tiloissa kokoontuu mo-
nia ryhmiä. 

Luokkala luottaa siihen, et-
tä lähikuukausien aikana asias-
sa löytyy ratkaisu.

– Muutto on haastava tilan-
ne, mutta uusi paikka voi antaa 
myös mahdollisuuden uuden-
laiseen tapaan toimia.

Muutakin piispankamarissa 
tehdään kuin kudotaan mattoja. 
Siltakosken paukuttaessa kan-
gaspuita Hilkka Hiltunen neu-
loo suloisia kastesukkia lahjaksi 
uusille seurakuntalaisille. Hän 
keittää kahvit ja laittaa pöytään 
syötävää. 

Kamarissa pistäytyy sen auki-
olopäivinä ihmisiä kuka millä-
kin asialla. Rupattelu kuuluu asi-
aan. Kassaan karttuu joka kertaa 
euroja lähetyksen hyväksi. 

Hiltusen lisäksi myös muita 
vastuunkantajia löytyy, mistä 
Luokkala on iloinen. 

Lähetysväki valmistaa ta-
paamisissaan myytävää tava-
raa – kuka mitäkin kädentai-
tojen mukaan. Myyntihyllyillä 
voi tehdä ihastuttavia löytöjä. 
Kamarissa toimii myös kirp-
putori.

RIITTA HIRVONEN 

Pentti Siltakoski on kutonut viime vuosina hurjan metrimäärän mattoja ja poppanoita. Vaikka piispankamari on auki vain 
perjantaisin, kutoja käy puittensa äärellä myös muina päivinä.

Myydään hautakiviä

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

Esimerkkikoko:
2  x 100 mm

360 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508
ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

Kuolinilmoitus 
seurakuntalehdessä

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Hoos. 10: 12–13
Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen.
Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.

1. Kor. 3: 7–15
Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, 
vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. 
Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta 
kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me 
olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan 
pelto ja Jumalan rakennus.
    Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan 
rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku 
toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten 
rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus 
Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. 
Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, 
hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, 
aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. 
Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy 
tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse 
kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus 
kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, 
kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin 
tulen läpi. 

Joh. 4: 31–38
Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: ”Rabbi, tule 
syömään.” Mutta hän sanoi heille: ”Minulla 
on ruokaa, josta te ette tiedä.” Opetuslapset 
kummastelivat keskenään: ”Onko joku tuonut 
hänelle syötävää?” Mutta Jeesus jatkoi: ”Minun 
ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja 
vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljä 
kuuta kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa 
tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä 
korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, 
hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä 
saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää 
paikkansa sanonta: ’Toinen kylvää, toinen korjaa.’ 
Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, 
josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet 
työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän 
vaivannäkönsä hedelmät.”

Kylvää voi yhä uudelleen 
Usea ystäväni kolistelee kukkapurkkeja ja rapsuttelee kukkien siemenpusseja odottaen 
innolla tulevaa kesää. Sormet on saatava multaan ja pian. Heillä on tietoa ja kokemusta 
siitä, millaista multaa, kastelua, valoa ja lämpöä mikäkin siemen tarvitsee kasvaakseen 
kukaksi tai kasvimaalta nautittavaksi herkuksi. Heillä on vahva luottamus ja usko sii-
hen, että siitä pienestä siemenestä kasvaa hyvällä hoidolla jotakin uutta ja upeaa. 

Itse en osaa kukkia kasvattaa tai hoitaa. Kodistani löytyy kaksi viherkasvia, siis aina-
kin melkein. Toinen on jo pikku hiljaa käpristynyt ja saanut vahvan kuihtuvan rus-
kean sävyn. Minun pitäisi päättää, heitänkö sen roskiin vai en. Luotanko ja uskonko 
siihen, että sillä on vielä toivoa? Elpyisikö se, jos sitä vielä uskollisesti yrittäisi hoitaa? 

Turhaan mitään yritän, ei siitä mitään kuitenkaan tule – ajatus hiipii helposti mie-
leen. Ei pelkästään minun voimillani tulekaan. Jumala lahjoittaa ihmeeltä tuntuvan 
kasvun aivan samalla tavalla kuin myös uskon. 

Meidät on haastettu kertomaan Jumalasta ja Hänen tahdostaan. Mikä on oikea ja 
toimiva tapa hoitaa tätä Jumalan sanan kylvön tehtävää? Mielestäni ei ole yhtä ainoaa 
oikeaa tapaa. Kukkien ja kasvien istuttajienkin pitää tunnistaa maaperä, ja tietää mikä 
kasvaa missäkin. Liika valo, kastelu tai vahva multa voivat myös pilata kasvun mah-
dollisuuden. 

Koskaan emme voi täysin ennakkoon tietää mitä mistäkin kasvaa. Sanon, että 
onneksi emme voi tietää. Se antaa tilaa kasvun ihmeelle ja Jumalan luomistyölle, joka 
jatkuu edelleen. Kaikki ei ole ihmisen omista teoista ja tahdosta kiinni, vaikka helposti 
omaan nokkeluuteen luotammekin.

Heikkona hortonomina minua lohduttaa Jumalan armollisuus, hänen rakkautensa, 
laupeutensa, lempeytensä ja kärsivällisyytensä. Epäonnistuminen ei ole kaiken loppu.

MONO KUOPPALA
nuorisotyönohjaaja

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Sanan aika
Sunnuntai xx.2.2017
Psalmi: Ps. 44:2–5
1. lukukappale: Hoos. 10:12–13
2. lukukappale: 1. Kor. 3:7–15
Evankeliumi: Joh. 4:31–38
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Olisipa joku kysynyt, kuinka voit pieni tyttö
Tämän asian Kristiina Har-

juautti on päättänyt: hä-
nen lapsensa saavat mennä 
illalla nukkumaan turval-

lisesti ja aamulla heidän on tur-
vallista herätä. 

Kun kahden pienen lapsen äiti 
tämän sanoo, hän itkee.

– Annan heille sitä, mitä itse en 
ole saanut. 

Hymy ei kerro sitä,
että kaikki on hyvin
Kristiina Harjuautin matka tä-
hän haastatteluun on ollut pitkä. 
Matkan teki pitkäksi lapsuudessa 
saatu opetus: kotiasioista ei muil-
le puhuta. Muille ei puhuta siitä, 
että isä juo ja pieni tytär pelkää 
häntä. 

Äidin ja sisarustensa tunteis-
ta Kristiina ei osaa sanoa mitään, 
sillä kodin asioista ei puhuttu 
edes kotona. Jokaisella tuntui ole-
van oma kupla, jonka sisällä elä-
mää elettiin.

Kristiina muistelee muusik-
ko Mikko Kuustosen toteamus-
ta: ”Minut valittiin Suomen po-
sitiivisimmaksi ihmiseksi samaan 
aikaan kun aloitin masennuslää-
kityksen.” 

Hän tietää, mitä suosittu tele-
visiohahmo tarkoittaa: hymy voi 
hämätä toden teolla. Hymyillä voi 
vuodesta toiseen, vaikka raivoa-
minen, itkeminen ja avun pyytä-
minen olisivat paljon rehellisem-
piä tunteenilmaisuja.

– Olimme niin eri-ikäisiä. Jo-
kainen meistä koki varmaan hä-
net eri tavalla. Veljeni olivat mi-
nua vanhempia. Kun minä pysyin 
aina kotona, he pääsivät halutes-
saan häipymään omilla kyydeil-
länsä muualle, kavereidensa luok-
se pois kotoa.

Kukaan muu ei tunne
kuten minä
Kristiina, kiltti tyttö, jäi äidin 
seuraksi. Hän tunsi olonsa yksi-
näiseksi. Kun asioista ei puhuttu, 
hän päätteli, että kukaan muu ei 
tunne niin kuin hän. 

– Tunsin olevani erilainen, 
tunsin, että minussa on jotain vi-
kaa, koska olin ahdistunut ja pe-
loissani.

Mikään ei tuntunut muuttu-
van kotona ja paha olo kasvoi. 
Edelleenkään kodin asioista ei so-
pinut puhua muille. Se, mitä ko-
dissa tapahtui, oli jotain hävettä-
vää. Juominen oli häpeän aihe.

Murrosikää lähestyvästä Kris-
tiinasta otetaan valokuva: On 
vuosi 1991, olen 12-vuotias, isä juo 
ja minulla on paha olla. Näkyykö 
se kuvasta?

Lapsi ryhtyy toivomaan, et-
tä isää ei olisi olemassakaan. Ei-
kö Jumala voisi ottaa hänet pois?

Ei ottanut silloin, kun pieni 
tyttö sitä hartaasti pyysi.

En halua kuolla,
en jaksa elää
– Valmistuin yliopistosta ja mi-
nulla oli edelleen paha olo. Sil-
loin ymmärsin, että en enää sel-
viä, jos en ryhdy puhumaan asi-
oistani jollekulle.

"En halua kuolla, mutta en 
jaksaisi elääkään. Kuolema ei ole 
vaihtoehto. Pelkään sitä liikaa. 
Mutta en jaksa enää. Menneisyy-
den painolasti on musertava.”

”On vuosi 2006, olen 27-vuoti-
as, näännyksissä ja hakeudun vii-
meisillä voimillani terapiaan. Nä-
kyykö se kuvasta?” 

Kristiina aloitti kolmevuoti-
sen terapian ihmisen kanssa, jo-
hon hän oppi luottamaan.

Muistatko, millä sanoilla lo-
pulta aloitit keskustelusi tera-
peutin kanssa?

– En varmaan sanoilla lain-
kaan. Tarinani alkoi suunnatto-
malla itkulla, itkin varmasti sil-
mät päästäni. Kokemus oli mah-
tava: viimeinkin sain sanottua 
ääneen sen kaiken, mitä tunsin.

Sain vihdoinkin sanoa, 
että minä niin vihaan
Terapiassa oli lupa puhua myös 
vihasta. Siellä saattoi sanoa: ”Voi, 
miten vihasinkaan välillä isääni.”

– Tuntui, ettei isän kuolema 
vähentänyt vihantunnettani lain-
kaan. Tunsin myös katkeruutta: 
miksi minun, pienen lapsen, piti 
kestää ja aina vain sinnitellä? Kun 
olin aivan pieni, isä oli vielä sel-
lainen, jonka syliin saatoin men-
nä. Kävellessämme yhdessä tar-
tuin sormellani hänen housun-
lahkeessa olevaan kangaslenkkiin 
ja pidin siitä kiinni. 

Anteeksi antaminen isälle ei 
ollut mikään simsalabim-temp-
pu terapiassa.

Kristiina Harjuautti miettii, lähtikö hän lukemaan oikeustiedettä voidakseen selvittää, pystyisikö hän lain avulla tuomitsemaan sen, mitä on joutunut kokemaan. Tekikö isä hänelle lain silmissä mitään väärää ja 
rangaistavaa. Vai onko itse kunkin tuomiopäivä vasta tämän ajan tuolla puolella? hän pohtii.

Juhlapäivän kaaos oli viimei-
nen piste äidille. Isä jätettiin yk-
sin, muu perhe jätti hänet.

Kristiina oli ihmeissään: mik-
si vasta nyt? Miksi nyt, kun mi-
nä olen lähdössä syksyllä kotoa 
omille teilleni opiskelemaan. 

Vuoden päästä Kristiina sai 
opiskelukaupunkiin viestin: 
isä on kuollut. Hän kuoli vain 
vuosi sen jälkeen, kun oli jää-
nyt yksin.  

Nyt Kristiina suuttui myös Ju-
malalle: ”Raivosin Hänelle mieles-
säni, että mitäs pelleilyä tämä on. 
Toteutat kyllä rukouksia, mutta 
auttamattoman myöhässä.” 

Opiskeluvuosiltaan Kristiina 
Harjuautti muistaa, kuinka hän 
kiersi yliopiston terveydenhuol-
lon ovea, jonka takaa hän oli-
si saattanut saada apua pahaan 
oloonsa. 

Mutta puhekielto tuntui ole-
van edelleen voimassa, niin hän 
tunsi.

– Ehkä mietin, että kun olen 
pärjännyt tähänkin saakka pal-
jastamatta kenellekään tuntei-
tani, samalla tavalla mennään 
eteenkinpäin.

Kiersin ovea, jonka
takaa olisin saanut apua
Ylioppilasjuhlissa alkoi sitten ta-
pahtua. Kristiina vietti omaa juh-
laansa muualla yhdessä kaverei-
densa kanssa. Isä riehui kotona ja 
pilasi koko juhlan. Sitä Kristiina 
ei nähnyt.

Isäni on 
juoppohullu. 
Pelkään mennä 
nukkumaan ja 
pelkään herätä.
En löydä 
ulospääsyä.

Isä joi kuusi päivää
ja lepäsi yhden
Tästä alkoi Kristiina Harjuautin 
matka tähän hetkeen, tässä on sen 
alkupää: 

– Olin seitsemänvuotias, kun 
isäni jäi työelämästä pois. Hiljal-
leen hänestä tuli täyspäiväinen al-
koholisti. Kuuden juopottelupäi-
vän jälkeen isäni lepäsi sunnun-
tain. Se oli hänen lepopäivänsä 
pyhittämistä.

Sama meno perheessä jatkui 
vuodesta toiseen. Lapset säik-
kyivät kookasta, humalapäissään 
raivoavaa äkkipikaista isää. Pie-
ni tyttö oli koko ajan varpaillaan. 
”Isäni on juoppohullu. Pelkään 
mennä nukkumaan ja pelkään he-
rätä. En löydä ulospääsyä.”

Lapset eivät puhuneet toisil-
leen isästään.
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– Yritin pitkään antaa isälle-
ni anteeksi, jotta olisin voinut 
paremmin. Mutta anteeksian-
to ei ole omasta tahdosta kiinni.

– Aikaa piti kulua ja vasta 
vuosien päästä saatoin sanoa, 
että olen antanut isälleni an-
teeksi. 

Kun Kristiina Harjuaut-
ti ymmärsi, että hän voi antaa 
anteeksi isälleen, havahtui hän 
jossakin vaiheessa kysymään, 
miksi Jumalaa ei silti tuntunut 
olevan missään. Tahdonvoimal-
la ei uskoa syntynyt.

”Yritin kutsua Häntä, mut-
ta tuloksetta. Säikähdin. Olinko 
tehnyt niin suuren synnin rukoi-
lemalla isäni kuolemaa, että Ju-

Valmistuin 
yliopistosta ja minulla 
oli edelleen paha olo. 
Silloin ymmärsin, 
että en enää selviä, jos 
en ryhdy puhumaan 
asioistani jollekulle.

S a nna K r o o k

Kristiina Harjuautti miettii, lähtikö hän lukemaan oikeustiedettä voidakseen selvittää, pystyisikö hän lain avulla tuomitsemaan sen, mitä on joutunut kokemaan. Tekikö isä hänelle lain silmissä mitään väärää ja 
rangaistavaa. Vai onko itse kunkin tuomiopäivä vasta tämän ajan tuolla puolella? hän pohtii.

voi ajatella, että jaahas, mieli ha-
luaa vielä käsitellä asiaa, viedään-
päs prosessia eteenpäin. Ei se kivaa 
ole, mutta pakko hyväksyä. Ja sen 
kanssa voi elää. Ja olla välillä on-
nellinenkin.”

– Omaa surumielisyyttä on lo-
pulta vaikea ymmärtää, enkä pi-
dä siitä ominaisuudesta itsessäni. 
Haluaisin ehkä olla toisenlainen. 
Joskus mietin, olisinko sellainen, 
mitä oikeasti haluaisin olla, jos 
lapsuuteni olisi ollut erilainen. 

Jos edes joku kysyisi 
lapselta, miten hän voi
Kristiina Harjuautti sanoo, miksi 
hän haluaa kertoa hyvin henkilö-
kohtaisen tarinansa. 

– Jos edes yksi ihminen, joka 
voi pahoin läheisensä alkoholis-
min vuoksi, rohkaistuisi tarina-
ni myötä hakemaan itselleen apua 
– ehkä aiemmin kuin minä tein 
sen. Ja jos tämä kertomus rohkai-
sisi opettajia, kerhojen ohjaajia tai 
rippikoulujen opettajia kysymään 
lapselta, kuinka sinä voit. 

– Mikäli näin tapahtuu, en 
kerro tätä turhaan.

Yhden asian Kristiina haluaa 
sanoa: lapsen hymy ei vielä paljas-
ta mitään. Hymyillä voi, jos ko-
tona niin käsketään. Vaikka lap-
sella on puhtaat vaatteet ja riittä-
västi ruokaa, silti jotakin voi ol-
la pielessä. 

Senkin Kristiina haluaa omal-
la tarinallaan sanoa, ettei kukaan 
lapsi ole kummallinen tai erilai-
nen, vaikka hän vihaisi alkoholis-
tivanhempaansa ja tahtoisi tehdä 
hänelle pahaa. Sellaisenkin asian 
saa sanoa ääneen.

Entä Jumala, onko Hän löyty-
nyt nyt?

”Edelleenkin etsin Jumalaa. Ei 
Hän enää kokonaan poissa ole. 
Katson lapsiani, kallisarvoisimpia 
tässä maailmassa, ja tiedän, että 
he ovat lahja Häneltä. Hän on ar-
mahtanut minut.”

RIITTA HIRVONEN

Kursiivilla kirjoitetut lauseet 
ovat Kristiina Harjuautin omista 
teksteistä. Valtaosa lainauksista 
liittyy Instagram-kuvapalvelussa 
julkaistuihin kuviin. Instagramiin 
Harjuautti on halunnut kuvata omaa 
tavallista elämäänsä kotona.

mala ei voinut antaa sitä anteek-
si. Silloin mieleeni tuli ensim-
mäistä kertaa armo. Armoa, ar-
mahda, anna anteeksi. Älä hyl-
kää minua.”

Mennyt ei lähde minusta 
koskaan kokonaan pois
Kristiina sanoo, että lapsuuden 
kovat kokemukset eivät läh-
de hänestä koskaan kokonaan 
pois. Ne ovat aina osa elämää, 
se on hyväksyttävä.

– Kannan menneisyyttäni 
aina mukanani. Se, mitä olen 
nyt aikuisena, on rakentunut 
osin isän alkoholismista. Olen 
helposti melankolinen, tunnen 
ulkopuolisuutta, vaikka osaan 
olla sosiaalisesti niin sanotusti 
normaali.

”Masennus on kuin alkoho-
lismi. Siitä voi toipua, mutta ei 
siitä parane koskaan lopullises-
ti. Se kulkee mukana lopun elä-
mää. Kun se tapahtuu ensim-
mäisen kerran, on se kuin nyr-
kinisku suoraan kasvoihin. Mut-
ta silloin voi huomata oppineen-
sa jotain. Hakee apua nopeam-
min, toipuu nopeammin. Ja kun 
se taas seuraavalla kerralla tulee, 

Lapsen hymy ei 
vielä paljasta 
mitään. 
Hymyillä voi, 
jos kotona niin 
käsketään.

Puhdista
  usko
armolla.

Vain

19,90
(norm. 26,70)

/3 kk

Tilaa osoitteessa 
kotimaa24.� /tilaa

Käytä kampanjakoodia: 
tarjous

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. 
Pysy ajan tasalla. 
Tilaa kotimaa24.�  digipaketti. *)

*)  +

+ -näköislehti
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.2.2017

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

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

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

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

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

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Onni Ilma-
ri Ahonen, Eino Olavi Moi-
lanen.
Haukipudas: Väinö Antti 
Antero Veteläinen, Joonas 
Ilmari Ketola, Ronja Emilia 
Ketola, Peppi Aurora Lähte-
vänoja, Aada Isabella Moi-
lanen, Ville Sakari Määttä, 
Leona Ida Olivia Muuri.
Karjasilta: Samu Aatos Juha-
ni Härkönen, Noam Toivo Jo-
hannes Jääskeläinen, Alek-
si Juhani Mikael Kanniainen, 
Selma Meeri Matilda Kitkala, 
Silja Anna Helena Moilanen, 
Magnus Hugo Ossian Piiroi-
nen, Veera Maria Rautio, Ma-
tias Alexandre Vanamo.
Kiiminki: Iiris Linnea Keski-
mäinen, Iiris Aliisa Tuomikoski, 

Leikkaa talteen!

Aapo Jaakko Siivikko, Lenni 
Eeli Mikael Nissilä.
Oulujoki: Elenie Aava Olivia 
Laitila, Esaias Vilhelmi Luk-
ka, Ada Maria Katariina Moi-
lanen, Alisa Eleonoora Pelko-
nen, Eetu Olavi Perkkiö, Hil-
ma Josefiina Rautiainen, Väi-
nö Veikko Henrik Salmela, 
Lilja Sofia Teerikangas, Ella 
Maria Tikkanen, Mimosa El-
miina Tikkanen, Eetu Olavi 
Vallioniemi, Bea Sofia Elisa-
bet Ylitalo.
Oulunsalo: Sylvia Juliaana 
Korkiakoski.
Tuira: Emilia Viivi Armiida 
Heikka, Veeti Onni Tapani 
Kantola, Jade Ellen Keinä-
nen, Urho Elmeri Kemiläi-
nen, Antte Lauri-Pekka Puu-
saari, Helmiina Birgitta Risto-
lainen, Leon Chisom Sulkala.

Pyhän Andreaan kir-
kossa Kaakkurissa 
vietetään keskiviik-
kona 22.2. kehtolau-

luiltaa kello 18 alkaen tut-
tuja ja tuntemattomam-
piakin kehtolauluja laula-
en. Mukana ovat kehtolau-
lujen säveltäjä, musiikin-
opettaja Leena Poikela se-
kä musiikkiterapeutti An-
na Haanpää-Vesenterä. 

Kehtolauluja lauletaan 
ympäri maailmaa. Sanat ja 
sävelkulut voivat olla kult-
tuurisidonnaisia, mutta 
kulttuuriympäristöstä riip-
pumatta kehtolaulun tar-
koitus on sama: rauhoittaa 
lasta ja saada lapselle rau-
hallinen uni. 

Suomessa on paljon su-
kupolvelta toiselle kulkevia 
tuutulauluja. 

Vanhoissa kehtolauluis-
sa sanat kertovat usein kuo-
lemasta, sillä lapsikuollei-
suus on ollut korkea. Laulut 
ovat voineet kertoa myös 
äidin väsymyksestä. Esi-

Kehtolaulut kulkevat 
sukupolvelta toiselle

merkiksi Nuku, nuku nur-
milintu -laulussa on säkeet: 
”Nukuta Jumala lasta, ma-
kauta marjastani, saisi lik-
kakin levätä, lapsen orja ol-
la jouten!” 

Uusiakin lauluja syntyy 
jonkin verran, mutta tutut 
sävelmät säilyvät suosik-
keina. Omasta lapsuudesta 
tuttuun lauluun on aikui-
sen helppo tarttua, mutta 

kehtolaulu voi olla millai-
nen tahansa: myös iskelmä 
on kehtolaulu, kun se lau-
letaan tunteella ja rauhal-
lisesti. 

– Vauva aistii laulavan 
aikuisen tunnetilan, ja jopa 
murrosikäinen voi rauhoit-
tua kuullessaan varhaislap-
suudesta tutun laulun, Lee-
na Poikela sanoo.

– Kehtolaulujen laula-

Vihityt
Tuira: Juha Pekka Alatalo ja 
Suvi Mirjami Välikangas, Ju-
ho Teemu Tapani Kantola ja 
Jenna Maria Katariina Mä-
kelä, Ville-Pekka Puusaari ja 
Kati Annikki Takalo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helmi Johan-
na Isomaa 98.
Haukipudas: Taisto Alvar 
Olavi Torpakko 81, Kaisa Erii-
ka Salonranta 70, Juha Kristi-
an Hekkala 42, Lempi Miner-
va Kauppi 96, Iida Annikki Es-
kola 87, Olavi Matias Kosamo 
62, Anna Mariaana Suua 99.

Karjasilta: Rauli Sampo Jo-
entakanen 34, Onni Paavo 
Kejonen 84, Algot Eero Elias 
Kettunen 76, Viivi Mari Kat-
ri Lehto 9.
Kiiminki: Paavo Matias Kui-
vamäki 84.
Oulujoki: Raili Tuulikki Esko-
la 81, Lempi Maria Kauppila 
90, Aimo Veli Perttunen 89, 
Taina Alice Saarensilta 92.
Oulunsalo: Jorma Jouko Lep-
pämäki 91.
Tuira: Veikko Mikael Ala-aho 
77, Saana Olga Maria Jankki-
la 3 kk, Martta Liisa Kulma-
la 85, Sylvi Maria Oraviita 86, 
Saara Esteri Väliahde 68.

Vauva aistii 
laulavan aikuisen 
tunnetilan, ja jopa 
murrosikäinen 
voi rauhoittua 
kuullessaan 
varhais-
lapsuudesta 
tutun laulun.

Leena Poikela

Fr e e ima g e s  /  Pau l  C io c a

minen oli Suomessa välillä 
pimennossa. Jostain syys-
tä ihmiset eivät uskaltaneet 
laulaa lapsilleen. Nyt kui-
tenkin tuntuu, että kehto-
lauluille on tarvetta, ja eri-
laisia kehtolaulutapahtu-
mia on ympäri Suomea, 
kertoo Poikela. 

Poikelan mukaan aikui-
sen kannattaa lauleskella 
lapsilleen nuotista tai nuo-
tin vierestä ja keksiä vaikka 
omia sanoja lauluihin. 

– Lapselle hoitajan ääni 
on kaikkein arvokkain asia, 
Leena Poikela korostaa.

Virsikirjan lisävihkon 
läpilaulanta 
sunnuntaina 19.2. klo 15 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Haluatko oppia laulamaan uusia 
virsiä? Miten virret toimivat uruilla, 
kitaralla, huilulla, viululla, pianolla, 
bassolla…. monipuolisia ja erilaisia 
sovituksia uusista virsistä. 

Laulamme kaikki 79 virsikirjan 
lisävihkon uutta virttä noin neljän tunnin aikana. 
Voit valita, haluatko olla mukana kaikkien virsien 
ajan vai osan aikaa. Luvassa on monipuolisia 
sovituksia erilaisilla kokoonpanoilla. 

Lahjoita suoraan oman 
seurakuntasi yhteisvastuukassaan 

Tilinumerot
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Seurakuntien suorat viitenumerot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta 303419
Haukipudas 303082
Karjasilta 303150
Kiiminki 303231
Oulujoki 303406
Oulunsalo 303422
Tuira 303710

Lue lisää: 
www.yhteisvastuu.fi/lahjoita
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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
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-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 26.2. klo 10, Tuo-
miokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki ja kant-
tori Henna-Mari Sivula. Tui-
ke-kuoro, johtaa Raakel 
Pöyhtäri. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi ja radio Pooki. 
Messu su 26.2. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja kanttori Henna-
Mari Sivula. 

Hengelliset tilaisuudet

Keskiviikkoseurat  
keskiviikkoisin 
klo 18 Vanhassa 
Pappilassa
22.2. Anna-Mari Heikkinen
1.3.  Raimo Kittilä
8.3.  Antti Holma
15.3.  Pekka Mustakallio
22.3.  Jouko Lauriala
29.3.  Esko Visuri

Elämän lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 19.2. klo 17–
20.30, Keskustan srk-talo. Pu-
he Kirkkoherra Jaakko Tuis-
ku. Henkilökohtaista rukous-
palvelua. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Kokkikerho "Makuja maail-
malta" ke 22.2. klo 17.30–19, 
Keskustan srk-talo. Alakoulu-
laisten kokkikerho, jossa lei-
votaan ja kokeillaan uusiakin 
reseptejä. Tarkemmat tiedus-
telut lähetyssihteeri anne-
li.nieminen@evl.fi tai teksti-
viestillä 040 5747 105.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 16.2. 
ja 23.2. klo 10–12 Keskustan 
srk-talo. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 20.2. klo 9–11 
soittamalla p. 044 3161 419 
tai Keskustan srk-talolta.
Diakonian aamu ti 21.2. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala tarjolla kello 10.30 asti. 

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 22.2. klo 11–12 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
Kohtaamisia-raamis to 16.2. 
klo 18–20, Keskustan srk-ta-
lo. Illan teemana on ryhmäs-
tä poispotkiminen.

Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
yhdessäoloon isien ja lasten kanssa. 
Mukaan voivat tulla 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

pe 24.2. klo 19–23.30, 
Keskustan srk-talossa. 
Kaikille nuorille aikui-
sille avoin kahavila. Ka-
havilassa tarjolla pientä 
evästä. Illan musiikkivie-
raana klo 21 Heikki Mus-
takallio. Hartaus klo 22.

Tuomasmessu
lauantaina 18.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Helmikuun Tuomasmessun aiheena on 
Jumalan sanan kylvö. 

Messun juontaa Jorma Laapotti, 
saarnaa Niilo Pesonen,

liturgina Erja Oikarinen, 
esirukousjohtajana Juha Tervaskanto, 

ehtoollisella avustavat 
Heikki Karppinen, 

Johanna Kesti, 
Noora Mattila

 ja Ari Kokkonen. 
Musiikissa Oulun seudun Virsikuoro 

ja Taina Voutilainen. 

Kahvit ja munkit järjestää Oulun Sotilaskotiyhdistys. 
Lapsille pyhäkoulu. 

Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Olet lämpimästi tervetullut! 

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, 
jonne kutsutaan erityisesti etsijöitä ja epäilijöitä. 

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

San
n

a K
ro

o
k

perjantaina 17.2. ja 24.2. 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. 

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.

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

Toimittaa 
Donbosco Thomas
ja ekumeeninen 
työryhmä.

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

HALUATKO TUKEA 
LÄHETYSTYÖTÄ?
VOIT TEHDÄ SEN 

HELPOSTI TUOMALLA 
VANHAT JOULUKORTTISI 

JA KIRJEESI MEILLE – 
POSTIMERKIT 

TEKEVÄT HYVÄÄ.
LISÄTIETOA: 

ANNELI.NIEMINEN@EVL.FI, 
P. 040 5747 105
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.2.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
ke 15.2. klo 9–14.

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 19.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa teologiharjoittelija 
Rainer Väänänen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Nuori-
sokuoro, johtaa Ulla Metsän-
heimo. Radiointi Radio Dei.
Raamattupiiri to 16.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 16.2. 
klo 18 Ukkoloilla, Kirkonnie-
mentie 4.
Lähetyspiiri to 23.2. klo 13–
14.30 Montin-salissa. Muka-
na Paula Rosbacka kertomas-
sa Lähetysseuran työstä Thai-
maassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 20.2. klo 
11–12 Jäälin kappelissa. Ate-
ria 3 €.  
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 20.2. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta). Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

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-
pikoulukorttiin merkki Vei-
su-messu osioon.
Konfirmaatiomessu la 18.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustava 
pappi Jari Flink, messudiako-
nina Katri Haapakorva, avus-
taja Tarja Kainulainen. Kant-
torina Kaisa Säkkinen. 
Messu su 19.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Leena Brockman. 
Messudiakonina Tarja Kainu-
lainen, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 19.2. 
klo 16 Kellon srk-kodissa. Toi-
mittaa Jari Flink, avustaa Outi 
Palokangas. Kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukipu-
taan Kirkon Kamari-
kuoro. Kirkkokah-
vit. Virsilauluhet-
ki viis veisaan viis 
yli viis kahvien jäl-
keen. 
Raamattupiiri 
keskiviikkoisin klo 
18 srk-keskuksessa, 
Poiju-tilassa.
Martti Lutherin muistoseu-
rat ke 22.2. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Ks. ilmoitus. 

Musiikki
Hengellisen musiikin toive-

konsertti to 23.2. kello 18.30 
srk-keskuksessa. Hengellisen 
musiikin toiveita toteuttavat 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, seurakunnan lapsi-
kuoro ja nuorisokuoro sekä 
oman pitäjän solistit. Koleh-
ti yv-keräykselle. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 

Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-ko-

dilla ja Jokelan 
vanhalla kou-
lulla. Kellon 
perheker-
hoa ei ole 
16.2. Lisätie-

toja: Outi Pa-
lokangas, p. 

040 5471 472, ou-
ti.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Juttukahvilake 22.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Mahdollista saada taksikul-
jetusta, hinta 3 € / suunta. 

Taksikyytipyynnöt Minna Si-
milälle, p. 040 8668 319.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 20.2. klo 13 Vete-
raanikujan kerhohuoneella, 
Veteraanikuja 3 sekä to 23.2. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
23.2. klo 13 srk-keskuksessa.  
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 27.2. klo 14.30, Kel-
lon srk-koti. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi.
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30, srk-keskus, Poiju. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
20.2. srk-keskus. Kaikille 
avoin tapahtuma. Klo 9.50 
aamuhartaus kappelissa, klo 
10 aamupuuro, voileivät ja 
kahvi ja klo 10.30–11.30 aa-
mupuuron jälkeen Pia Mart-
tila Rikosuhripäivystykses-
tä kertoo ihmiskaupan muo-
doista (yv-keräyksen koti-
maan teema tänä vuonna).
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemisek-
si maanantaisin klo 9–11, p. 

sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin ja 
perjantaisin klo 10–12 Jäälin 
kappelissa.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 20.2. klo 
10–13 Jäälin kappelissa. Paik-
ka, jossa voit kahvikupposen 
äärellä tavata muita.
Naisten kasvuryhmä ti 21.2. 
klo 13 keilaamassa. Tieduste-
lut: Seija, p. 040 5793 247.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 22.2. klo 13–
14.30 Kirkkopirtissä. Keskus-
televa vertaistukiryhmä sil-

loin kun läheisellä on psyyk-
kistä oireilua tai sairautta tai 
kun tarvitset tukea arkeen.  
Yhteisvastuuhiihto su 26.2. 
klo 12–14 Jäälin majal-
la Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 
Koko perheen 
talvitapah-
tuman yhte-
ydessä 26.2. 
klo 12 (nume-
rolaput hiihtä-
jille klo 11.30 
lähtien). Järven 
jäällä hiihdetään 
omaan tahtiin maksi-
missaan tunnin ajan kilomet-
rin mittaista latua joko pe-
rinteisellä tai luistelutyylillä. 

044 7310 232. 
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä. Va-
paaehtoiset miehet ja nai-
set auttavat pienissä kodin 
huoltotöissä. Lisätietoa: Jo-
hanna Kerola, p. 045 1393 
993 tai Mauri Raappana, p. 
044 2104 415.

Muut menot
Miesten ilta ke 15.2. klo 17. 
Kokoontuminen Haukipu-
taan paloasemalla. Toimin-
nan esittelyn jälkeen siirry-
tään srk-keskukseen iltakah-
ville porisemaan. Illan päät-
teeksi hartaus. Mukana Pek-
ka Mustakallio. 

Kristittyjen 
yhteinen Hyvä uuti-
nen kaikille TV7-ilta 
tiistaina 21.2. klo 18 

srk-keskuksessa. 
Lue juttu s. 7.

Keskusteluilta 
Lutherin löytöjen 

äärellä 
ke 1.3. klo 18.30

Kiimingin kirjaston 
Syke-auditoriossa.

Hiihtäjä hankkii itselleen kan-
nustamaan sponsoreita, jot-
ka maksavat sopimansa kier-
roshinnan tai könttäsumman 

mukaan hiihtäjälle ja 
siten Yhteisvas-

tuulle. Spon-
sorilistoja saa 
Seijalta, p. 
040 5793 
247 tai seija.
lomma@evl.

fi. Tule teke-
mään hiihtä-

mällä hyvää! Li-
on Club Jääli, K-Su-

permarket Jääli ja Jäälin 
Asukasyhdistys. 
Varttikirkko ja Yökahvila pe 
17.2. klo 18.30–22 Kirkkopir-

tissä.
Yksinlaulupiiri on alkamas-
sa, ohjaajina Jarkko Metsän-
heimo ja Risto Ainali, kiin-
nostuneet ottakaa rohkeas-
ti yhteyttä, esiintyminen yv-
keräyksen kahvikonsertissa 
maaliskuussa, p. 0400 487 
187 / Jarkko.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.2. klo 
17 seurat ry:llä, Jorma Vuor-
ma, Erkki Alasaarela.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 19.2. klo 14 Iikka 
ja Hilkka Perätalolla, Ukko-
lantie 22, Kiiminki, puhe Pek-
ka Kyösti ja Hannu Tuohimaa.

Martti Lutherin muistoseurat 
keskiviikkona 22.2. klo 18 srk-keskuksessa. 
Puhujina rovasti Pekka Kinnunen, khra Niilo Pesonen ja 
pastori Jari Flink. Kanttorina Hannu Niemelä. Kahvitar-
joilu klo 18 alkaen. Kolehti yv-keräykselle. Tule muistele-
maan edesmenneen Martti Lutherin elämää. Hän on pois-
sa keskuudestamme, mutta hänen vahva vaikutuksensa 
näkyy jokaisen meidän elämässä. Laulamme muistoseu-
roissa monia Martin jälkeensä jättämiä virsiä, jotka loh-
duttavat meitä surun keskellä. Suuri vaikuttaja on poissa 
mutta Jumalan työ jatkuu.

Yhteisvastuun hyväksi 
myydään arpoja 
2 € / kpl 6.2.–21.4. vä-
lisenä aikana poliisi-
laitoksen lupanro:lla 
RA/2017/97. Päävoittona 
vapaaehtoisten nikka-
roima roskakatos, mui-
na voittoina mm. kodin 
pienkoneita. Arpalisto-
ja löytyy mm. virastos-
ta, diakoniatyöntekijöil-
tä ja vapaaehtoisilta. Ar-
vonta suoritetaan kerä-
yksen päätyttyä. Voitta-
jille ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti.

Ihmiskaupan muodot 
maanantaina 20.2. klo 13 Kellon srk-kodilla. 
Luento ja keskustelua ihmiskaupan muodoista 
Suomessa. Vieraana ihmiskaupan uhrien auttamistyön 
koordinaattori Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä. 
Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. Mahdollisuus antaa lahjoitus 
Yhteisvastuukeräykseen.

Lukupiiri ma 20.2. klo 18 srk-
keskuksessa. Kirjana Mika 
Waltari; Suuri illusioni.
Naisten iltapäivää vietetään 
tiistaisin klo 14–16 Wirkkulas-
sa, os. Kirkkotie 10 D, punai-
nen vanha rakennus srk-kes-
kuksen takana. Tämä on paik-
ka, jonne voi tulla ja jossa voi 
olla. Tule tutustumaan!
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat ja vuosikoko-
us su 19.2. klo 16 ry:llä. Kel-
lo: ompeluseurat to 16.2. klo 
18.30 ry:llä, vuosikokous su 
19.2. klo 15 ry:llä. Jokiky-
lä: vuosikokous pe 17.2. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 19.2. 
klo 17 ry:llä.

4-vuotissynttärit 
sunnuntaina 19.2. klo 13–15 Kellon srk-kodilla. 

Juhlimme 4 vuotta täyttäviä haukiputaalaisia 
tyttöjä ja poikia mukavilla syntymäpäiväjuhlilla. 

Erityisesti kutsumme tammi–kesäkuussa 
4 vuotta täyttäviä lapsia ja heidän läheisiään. 

Ohjelmassa pieni hartaus, laululeikkejä, 
pieni näytelmä sekä tietenkin kakkutarjoilu. 

Kaikki synttärisankarit saavat lahjan.
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Olkkari on mukava ja turvallinen ko-
koontumispaikka yhden vanhemman 
perheille Kaakkurissa Pyhän Andreaan 
kirkossa (Sulkakuja 8). Kaakkurin olo-
huonetila soveltuu erinomaisesti eri-
tyislapsille, sillä tilat ovat esteettömät 
ja turvalliset. Ollkarissa voimme jakaa 
yhdessä niin ilot kuin surutkin. Voit löy-
tää uusia ystäviä ja uusia kokemuksia. 

Muodostetamme yhdessä oman tukiverkostomme. Ou-
lun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoimin-
nan yksikkö tukee lastenhoidossa ja tarjoilussa.

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

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 

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

Karjasillan 
seurakunnan 

eläkeläisten leiri 
11.–14.3. Rokualla.

Lähde mukaan Rokuan 

leirikeskukseen 11.–14.3. 

Leirin hinta on 67€ sisäl-

tää matkat, majoituksen 

täysihoidolla sekä vakuu-

tuksen ev.-lut.seurakun-

tien jäsenille. Leirillä ovat 

mukana diakoniatyönte-

kijät Sirpa Kemppainen 

ja Marjukka Hamari. 

Ilmoittautuminen 17.2. 

mennessä: www.oulun-

seurakunnat.fi/ilmo tai 

p. Marjukka Hamarille, 

p. 040 5752 710.

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu  18.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Erja Oikarinen, avustaa Nii-
lo Pesonen.
Messu su 19.2. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Paula 
Rosbacka, kanttori Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. Ks. MessuBussi-il-
moitus.
Messu su 19.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen,  saarnaa teol.
yo. Ari Kokkonen, avustaa 
Seppo Meriläinen, kanttori-
na Ilkka Järviö.
Messu su 19.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarnaa 
teol.yo. Ari Kokkonen,  avus-
taa Seppo Meriläinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto, Py-
hän Andreaan tyttökuoro. 
Kolehti Kiinan ja muun Aasi-
an kristilliseen mediatyöhön 
Medialähetys Sanansaattaji-
en kautta. 
Hartaus pe 17.2. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Anna-
Mari Heikkinen Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnasta. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.2. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jyrki Vaaramo 
ja Timo Aho. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 16.2. klo 
13–15, Kastellin kirkko. Pap-
pilan kamarissa raamattupii-
ri sinulle, joka haluat tutkia 
raamattua yhdessä muiden 
kanssa. 
Hanna rukousryhmä to 16.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ko-
koonnumme joka toinen to 
klo 18–19.30 Kastellin kirkon 
seurakuntasalissa. Lisätieto-
ja: Mari Vakkilainen, p. 050 
3035 243. 
Maikkulan raamattupiiri to 
16.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Lattiakuvailta ke 22.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. Lat-
tiakuvahartaudessa käsitel-
lään päivän teemaa Raama-
tun ja oman elämän kautta. 
Tervetuloa yksin tai yhdes-
sä! Lisätietoa: www.evl-slk.
fi/tyon_tueksi/lattiakuvat.
Lähetyspiiri ti 21.2. klo 

17.30, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 22.2. 
klo 18,  Karjasillan kirk-
ko. 
Maikkulan raamattu-
piiri to 23.2. klo 18,  
Maikkulan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstai-
sin klo 9–10  Karjasil-
lan kirkko ja perjan-
taisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkko.

Harrastukset
ja kerhot 

RunoQvarkki ti 21.2. 
klo 12, Siipi.  Runo-
ja Suomi 100 -hen-
gessä. Tommy Ta-
bermannin runoja 
lukee pastori Juha 
Vähäkangas. 
Diakoniaryhmä 
ti 21.2. klo 13.30, 

Kehtolauluilta 
Keskiviikkona 22.2. klo 18  Pyhän Andreaan kirkossa.

Aa tuuti lasta, Nuku, nuku nurmilintu ...olikos niitä 
muitakin kehtolauluja? Kyllä on :) 
Lauletaan yhdessä tuttuja ja hieman tuntemattomam-
pia unilauluja. Illassa mukana kehtolaulujen säveltäjä, 
musiikinopettaja Leena Poikela ja musiikkiterapeutti 
Anna Haanpää-Vesenterä.
Tule mukaan kodikkaaseen hetkeen. Kahvista ja teestä 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykseen.

Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 12,  Pyhän Andreaan kirk-
ko ja klo 13 Karjasillan kirkko, 
sekä Kastellin kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Kaikki kerhot ja tapahtu-
mat löytyvät osoitteesta  

http://www.oulunseurakun-
nat.fi/perhekerho.
MessuPyhis su 19.2. klo 10, 
Kastellin kirkko ja klo 12  Py-
hän Andreaan kirkko. Terve-
tuloa lasten omaan kirkko-
hetkeen Messun aikana.
Monen polven perhekerho 
ke 22.2. klo  9.30, Merikot-
kantie 1, Kaukovainio.

Karjasillan seurakunnan 
4-vuotiaiden yhteiset synttärit 

su 19.2. klo 15 Karjasillan kirkossa.
Juhlimme, tammi–kesäkuussa 2017, 4 vuotta 

täyttänyt tai pian täyttävä päivänsankari, sinun 
ja koko perheesi kanssa suuria 4-vuotiaiden 

synttärijuhlia.  Lämpimästi tervetuloa!
Aloitamme juhlan perhekirkkohetkellä ihmetellen ja 
toinen toisestamme kiittäen. Kirkkohetken jälkeen 

nautimme juhlamehut ja -kahvit. 
Päivänsankarit saavat lahjan. 

 Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Mari Jääskeläinen, 

mari.jaaskelainen@evl.fi tai p. 040 5747 109

1.–6.-luokkalaisten 

KEPPARIKERHOSSA 

ON VAPAITA PAIKKOJA!

tiistaisin klo 17–18 Karjasillan kirkolla.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja 

Anna-Leena Ylänne, p. 040 8315 932.

Tervetuloa 
mukaan! 

Kalajoen rovastikunnan 
suurkuoron konsertti 
perjantaina 17.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Illan konserttia johtaa kanttori Päivi Aho.
Tilaisuuteen vapaa pääsy. Konsertissa kerätään 
kolehti, jonka tuotto menee Ylivieskan kirkon 
jälleenrakentamisen hyväksi. 

Kantaattikonsertti
lauantaina 18.2. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

J.S. Bachin kynttilänpäivälle sekä laskiaissunnuntaille 
säveltämät kantaatit BWV 22 ja BWV 125. 
Oulun kamarimuusikoiden kamariyhtye, konserttimes-
tarina Johanna Luokkanen. Vahvistettu laulukvartetti, 
solisteina Aili Heikkilä, Joona Penttilä ja Paulus Kälkäjä. 
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 € (käteisellä).
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten messu pe 17.2. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimittaa 
Anna-Maria Veijo. 
Messu su 19.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Liturgia ja saar-
na teol. yo. Eveliina Häkki-
nen, avustaa Matti Jurvelin, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Musiikissa avustaa Kartanon 
laulajat, johtajana Kirsi Ant-
tila.  
Sanajumalanpalvelus su 
19.2. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttori Anja Hyyryläinen.  
Messu su 19.2. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kanttori 
Leo Rahko.  
Perhehartaus su 19.2. klo 12, 
Hintan srk-talo. Riitta Kenta-
la, lapsikuoro Mido johtaja-
na Anna Vesenterä-Haan-
pää. 4-vuotissynttärit. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 20.2. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
16.2. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoen-
seurakunta/lapset-ja-perheet 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 
 

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 16.–23.2.2017

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
saarna Hanna Valkama, avus-
tus Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
kirkkoväärteinä isoset, Juu-
ma 2A+B rippikoulu mukana.
Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 23.2. klo 11 seura-
kunnan toimitalolla. Han-
na Valkama, Riitta Markus-
Wikstedt, Maija Sivula, Pirjo 
Mäntyvaara.

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
17.2. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 20.2. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Paikalla myös SPR:n Terveys-
pointti.

Musiikkitilaisuudet
Sävelhartaus – Iloa ystävyy-
destä pe 17.2. klo 19 kirkos-
sa. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
21.2. klo 9–10 Pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. Diakonian 
aamupuuro on tarkoitettu 
vähävaraisille oulunsalolai-
sille. Puuron lisäksi ateriaan 
kuulu leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee. Aamupuurol-
la on paikalla diakoniatyön-
tekijä.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 16.2. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 16.2. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
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.
Piispankamari pe 17.2. klo 

11, Ylikiimingin asukastupa. 
Porinapiiri ma 20.2. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 20.2. 
klo 13, Hintan srk-talo.
Fransupiiri ti 21.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 21.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 
22.2. klo 17, Hintan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 

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 kaupunki tuolla sekä 
Suojelusenkeli, Hyasinttien aika, 
Kiiminkijoki ja Viivy vielä hetki. 
Vierailevana laulajana kuullaan 
Alatalon lapsuuden ystävää, 
emeritus-rehtori Heikki Saarelaa. 
Käsiohjelma 20 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Muut menot
Herättäjäyhdistys: Siionin-
virsiseurat  su 19.2. klo 18.30 
Marja-Liisa ja Martti Kauhasel-
la, Honkakuja 19, Oulunsalo.

Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Su 19.2. klo 16 seurat 
kirkossa, Jari Kupsala, Matti 
Lääkkö (nuor.). Salonpää: Su 
19.2. klo 16 seurat ry:llä.

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

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.
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Yhteislauluilta 
torstaina 23.2. klo 17.30 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5. 
Laulamme yhdessä virsiä ja hengellisiä lauluja. 
Myytävänä arpoja, kahvia ja pullaa 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Diakonia- ja lähetysilta 
keskiviikkona 22.2. 18 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Ilkka Mäkinen kertoo kristityn elämästä Jordaniassa. 
Hartaus, kahvittelua ja arvontaa. Tervetuloa!

MIES JA RAAMATTU – 
hetkiä elämäni varrelta 
keskiviikkona 1.3. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa.  
Emerituspiispa Wille Riekkinen 
puhuu elämänsä matkasta. Ilta 
alkaa Hintan kirkossa piispan 
puheella ja jatkuu iltanuotion 
äärellä Hintan seurakuntatalon sisäpi-
halla, jossa tarjolla makkaraa, kahvia, mehua ja laskiais-
pullia. Ilta päättyy piispan johtamaan iltahartauteen. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 16.2. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Virsilaulutilaisuus su 19.2. 
klo 14, Yli-Iin srk-talo. Matti 
Jurvelin, kanttori Anja Hyy-
ryläinen. Yhteisvastuun hy-
väksi. Tutustaan lisävihkoon. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 16.2. klo 11, Hin-
tan srk-talo. 

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 70 33 
690. Muissa asioissa ota yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään. 
Diakonian aamu ma 20.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo.  Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä Aamupala on maksu-
ton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 21.2. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. 

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 Satomaan hartaus "ystävyys Raamatussa".
Ohjelmamaksu 5 € Yhteisvastuun hyväksi.

Lämpimästi tervetuloa!

Sururyhmä
Oletko menettänyt hiljattain 
läheisesi? Oulunsalon seurakunnassa 
alkaa sururyhmä. Sururyhmä on 
luottamuksellinen vertaistukiryhmä,
jossa on tilaa ilmaista erilaisia 
surun tunteita ja puhua surusta.  
Ryhmään otetaan 6 henkilöä.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa Toimitalolla, Vattukuja 2.
ke 15.3  klo 16.30–18
ke 22.3  klo 16.30–18
ke 29.3 klo 16.30–18
ke 5.4  klo 16.30–18
ke 12.4 klo 16.30–18

Ryhmän vetäjinä toimivat diakonipappi Jukka 
Joensuu ja diakonissa Maija Sivula. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot Maija Sivula, p. 044 7453 853.
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Tarvitsemme lisää Yhteisvastuukeräyksen  

lipaskerääjiä
kauppojen eteen. Ilmoittaudu mukaan 
diakonissa Maija Sivulalle, p. 044 7453 853.

19.2. klo 10 messuun on ilmainen bussikuljetus.
Bussi lähtee Käpylästä klo 9.20, Salonpäästä klo 9.30,
Salonpään koululta klo 9.35 ja jatkaa reittiä 
Hailuodontie–Karhuojantie–Kauppiaantie–kirkko.
Bussi pysähtyy tarvittaessa joka pysäkillä.
Paluukyyti messun jälkeen.

Neulontaa ja 
matkakumppanuutta
-ryhmä aloittaa 
kevätkauden
tiistaina 21.2. klo 13 Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Lisätietoja: diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848.

Laskiaisilottelua 
lapsille, perheille, isovanhemmille, kummeille
sunnuntaina 26.2. klo 13 
Hintan seurakuntatalo – Hovisuon urheilupuisto.
Ohjelmassa luistelua, mäenlaskua, pientä maksua 
vastaan rekiajelua, makkara- ja tikkupullanpaistoa, 
kahvio sekä onnenpyörä ja arpajaiset. Säävaraus -20º. 
Tuotto Yhteisvastuu- ja Punainen Sulka -keräyksille. 
Yhteistyössä Oulujoen seurakunnan diakonia- ja nuori-
sotyö, Oulu LC Myllyoja-Haapalehto ja Tervapartio.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
 suljettu ke 22.2.

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
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Nuorten gospelmessu pe 
17.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Jaakko Syynimaa, 
avustaa Anssi Putila ja Mari-
ka Alakopsa, kanttori Anna 
Kälkäjä, Pihisijät. Jatkuu yö-
kahvilana klo 23 saakka. 
Messu su 19.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, saarnaa teol. kand. San-
na-Marika Keränen, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Messu su 19.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Niilo Pesonen, avustavat An-
na-Leena Häkkinen ja Sanna 
Tervo, kanttori Anna Kälkäjä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 19.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, ehtool-
lisavustajana Hermanni Rii-
konen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.2. klo 12, Palokan seura-
kuntakoti. Toimittaa teol. 
yo Anne Pulkka, avustaa Nii-
lo Pesonen, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
19.2. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savuo-
ja, kanttori Santeri Vuopoh-
ja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
lapsille messun aikana, kirk-
kokahvit.
Iltamessu su 19.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Jaakko Syyni-
maa, kanttori Anna Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 22.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, teol. yo Anne Pulk-
ka, puhe, kanttori Tuomas 
Heikkilä.  
Hartaus pe 17.2. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Anna-Mari Heikkinen Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnasta.  
Seurat su 26.2. klo 15, Koske-
lan seurakuntakoti. Puhujat 
Mika Pouke ja Juhani Seppä-
nen. Kahvitarjoilu. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten kirjojen ja lelujen 
vaihtopäivä to 16.2. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Käynti kir-
kon takaa ovesta "Telakka". 
Vaihtopäivänä kierrätämme 
lasten hyväkuntoisia kirjo-
ja ja leluja. Jos sinulla on yli-
määräiseksi jääneitä, ehjiä ja 
siistejä lasten kirjoja ja leluja, 
voit tuoda ne vaihtopöydäl-
le. Pöydältä voi ilmaiseksi ot-
taa haluamiaan kirjoja ja le-
luja. Pöydältä voi ottaa, vaik-
ka mitään ei toisikaan. Jäljel-
le jääneet lahjoitamme hy-
väntekeväisyyteen. Samalla 
on mahdollisuus jäädä lap-
siperheiden Nallekahvilaan 
leikkimään ja kahville! Tule 
kierrättämään ja tekemään 
löytöjä! 
Big Night Out la 18.2. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Yli 10-vuotiaiden oma il-
ta. Illan aikana on mahdolli-
suus pelailuun, yhteiseen te-
kemiseen ja hiljentymiseen. 
Illan aikana on pieni tarjoi-
lu nyyttäriperiaatteella. Mu-
kaan voit ottaa myös omia 
lautapelejä, joita voidaan il-
lan aikana pelata. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian lounas to 16.2. 
klo 12–13,  Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Diakonian ate-
ria to 16.2. klo 
12–13, Rajaky-
län srk-koti. 
Diakonian 
aamupala ke 
22.2. klo 10–
11, Tuiran kirk-
ko. Maksuton 
aamupala sisältää 
puuron, juoman, lei-
vän, leikkeleet ja kahvin. Aa-
mupalan yhteydessä on pieni-
muotoinen hartaushetki. Aa-
mupalaa ei ole poikkeukselli-
sesti seuraavina ajankohtina: 
8.3, 12.4 ja 19.4. 
Diakonian lounas to 23.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Diakonian ateria to 23.2. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 16.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kahvittelem-

me ja keskustelemme päi-
vän teemaan liittyvästä ai-
heesta, usein on myös jota-
kin toiminnallista ohjelmaa. 

Laulamme ja hiljenn-
ymme hartauden 

äärelle. Kerho 
on tarkoitettu 
kaikenikäisil-
le eläkeläisil-
le. Mukana 
diakoni Päivi 

Moilanen p. 
040 5747 064. 

Raamattupiiri 
torstaisin Tuiran kir-

kolla to 16.2. ja 23.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko, Sump-
pu.
Raamattupiiri to 16.2. ja 
23.2. klo 16, Palokan srk-ko-
ti. Raamattupiiriä vetää Lii-
sa Sutinen, p. 040 7390 971.
Käsityökerho pe 17.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Big Night Out la 18.2. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Puutyökerho ma 20.2. klo 
9–13, Siipi, Nokelantie 48 B 
(Höyhtyän ostoskeskuksen 
vieressä). Kerho kokoontuu 
Siiven kellaritiloissa maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin. 
Kerhossa tehdään puutöitä 
omiin tarpeisiin tai tilaukses-

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 17.2. Mark. 10
ma 20.2. Mark. 11
ti 21.2. Mark. 12
ke 22.2. Mark. 13-
Mark 14:1-10
to 23.2. Mark. 14

www.oulunseurakun-
nat.fi/tuiran-seura-
kunta/raamatun-lu-
kuhetket

Seniorien 
laulupiiri 

to 23.2. klo 13–14.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Tule laulamaan 
vanhoja, tuttuja 

koululauluja, 
hengellisiä lauluja 

sekä virsiä.

Kuljetus 
Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin
Lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta
paluu klo 14 Palokasta

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

ta lähetystyön hyväksi. 
Käsityökerho ma 20.2.klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Juttutupa ma 20.2. klo 11, 
Koskelan srk-koti. 
Juttutupa ma 20.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lähetyspiiri ma 20.2. klo 
14–15.30, Tuiran palvelukes-
kus, Pikkupirtti kerhohuone, 
Kangastie 1, Oulu. Tervetu-
loa kuulemaan lähetystyön 
ajankohtaisista tapahtumista 
päiväkahvin äärelle. Kokoon-
numme parillisilla viikoilla. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
21.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Tuiran kirkon Olohuone ke 
22.2. klo 17, Tuiran kirkko. 

Käsityökahvila ti 21.2. klo 
12, Koskelan srk-koti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
22.2. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 23.2. klo 13, Pa-
lokan srk-koti. 
Seniorien laulupiiri to 23.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tule laulamaan 
yhdessä vanhoja, tuttuja 
koululauluja, hengellisiä lau-
luja sekä virsiä kanttori Anu 
Arvola-Greusin johdolla! Tar-
jolla myös kahvit. 
Eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho osallis-
tuu seniorien laulupiiriin. 

Lasten kirjojen 
ja lelujen vaihtopäivä

torstaina 16.2 klo 10–12 Tuiran kirkolla. 

Käynti kirkon takaa ovesta "Telakka".
Tule kierrättämään ja tekemään löytöjä! 
Pöydältä voi ilmaiseksi ottaa haluamiaan

kirjoja ja leluja. Pöydältä voi ottaa, vaikka mitään
ei toisikaan. Jäljelle jääneet lahjoitamme 

hyväntekeväisyyteen.
Samalla on mahdollisuus jäädä lapsiperheiden

Nallekahvilaan leikkimään ja kahville!

"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. 

Palokan juhlajumalanpalvelus 
ja yhteisvastuu-tapahtuma 
sunnuntaina 19.2. klo 12 
Palokan seurakuntakodissa. 

Toimittaa teol. yo Anne Pulkka, avustaa Niilo
Pesonen, kanttori Tommi Hekkala.
Lapsille omaa ohjelmaa lastenohjaajan johdolla.

Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla 
jauhelihakeitto (4€) ja ilmaiset kirk-
kokahvit. Voit tukea tämän vuoden 
YV-keräystä paitsi maksamalla ruu-
asta, myös ostamalla arpoja ja myy-
jäistuotteita. 

Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145. 

Virsikirjan lisävihkon 

läpilaulanta 
sunnuntaina 19.2. klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Haluatko oppia laulamaan uusia virsiä? Miten vir-
ret toimivat uruilla, kitaralla, huilulla, viululla, pia-
nolla, bassolla…. monipuolisia ja erilaisia sovituksia 
uusista virsistä. 
Laulamme kaikki 79 virsikirjan lisävihkon uutta virt-
tä noin neljän tunnin aikana. Voit valita haluatko ol-
la mukana kaikkien virsien ajan vai osan aikaa. 
Luvassa on monipuolisia sovituksia erilaisilla soi-
tinkokoonpanoilla. Jos olet kiinnostunut säestämi-
sestä ja/tai esilaulajana toimimisesta tilaisuudessa, 
niin toimi nopeasti. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Anulta (anu.arvola-greus@evl.fi).

Virsikirjan lisävihko otettiin vi-
rallisesti käyttöön 1. adventtina 
27.11.2016. Päätös uudesta lisävih-
kosta tehtiin kirkolliskokouksessa 
marraskuussa 2015. Nykyinen, vuo-
den 1986 virsikirja liitteineen säi-
lyy entisellään. Lisävihko tuo erilai-
sia säveliä ja uutta virsirunoutta se-
kä hengellistä lauluperinnettä eri 
puolilta maailmaa. Virsikirjan lisä-
vihkossa löytyvät suomen kielen li-
säksi monen virren sanat myös muil-
la kielillä, muun muassa saameksi, arabiaksi ja hep-
reaksi. Kaikkiaan kieliä on 16. Laulamme läpilaulan-
nassa pääsääntöisesti kunkin virren suomalaisilta te-
kijöiltä yhdellä kielellä. Tervetuloa mukaan.
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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!
Varjele-yhtyeen lähetyskonsertti ja lähetystyön esit-
telyä pe 17.2. klo 18–21 Keskustan srk-talossa. Ks. s. 15
Tuomasmessu la 18.2. klo 18 Kastellin kirkossa. Ks. 
s. 15.
Virsikirjan lisävihkon läpilaulanta su 19.2. klo 15 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Ks. s. 19.
Elossa-kahavila pe 24.2. klo 19–23.30, Keskustan srk-
talossa. Kaikille nuorille aikuisille avoin kahavila. Ka-
havilassa tarjolla pientä evästä. Illan musiikkivieraa-
na klo 21 Heikki Mustakallio. Hartaus klo 22. Ks. s 15.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 18.2. klo 18, Tuiran kirkko. Myl-
lytie 5, Maininki-sali. Teemana: Milloin minulla on tar-
peeksi? Puhe Tiina Oinonen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 22.2. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Matkalla Myanmaris-
sa. Aktiolaiset kertovat.

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), Com-
munion Service in English (sermon also in Finnish). su 
19.2. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. Service on every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday 
school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoi-
te / 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/

Luther ja kristityn suhde esivaltaan pe 17.2. 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua 
ja kahvit. Teol.yo. Anne Pulkka.
Tovi pe 24.2. 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. Teol.yo. Ari Kukkonen.

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.2.2017

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 25€/vrk lapsi 15€/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.

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 tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 16.2. ja 23.2. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aalto-
maa, p. 050 5933 378. 
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.
Hyvä tietää -luento pe 17.2. klo 9.30, Keskustan srk-talo. 
Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tulkattuna. 
Ennen luentoa kahvit. Luennon jälkeen on mahdollisuus 
lähteä omakustanteiselle lounaalle ravintola Pokkiseen.
Lähetyspiiri ma 20.2. klo 12. Tällä kertaa viittomakieli-
nen lähetyspiiri tekee visiitin Lähetyksen puoti- ja paja 
– Siipeen. Huomaathan että myös kellonaika on muut-
tunut. Omin kyydein ja julkisilla kulkupeleillä sivakoim-
me Siipeen, Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuk-
sen vieressä).

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 16.2. klo 13 Caritas-
kodilla, 1. krs neuvotteluhuoneessa, Kapellimestarin-
katu 2. Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvit-
telemme. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen Cari-
tas-kodin pihalla.
Sokkotreffit saunaillan merkeissä ma 20.2. klo 18–
20.30 Caritas-kodin saunaosastolla, Kapellimestarinka-
tu 2. Saunotaan ja vietetään iltaa yhdessä. Tarjolla ilta-
palaa. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pääoven 
läheisyydessä klo 17.40 alkaen. 
Näköpiiri ti 21.2. klo 13, Keskustan srk-talo. Kokoon-
tuminen näkövammaisille ja läheisille Musiikkia Taina-
kanttorin johdolla. Opasystävä on vastassa klo 12.30 al-
kaen seurakuntatalon pääoven läheisyydessä. Takseilla 
tulo Asemakatu 6:n puolelta. 
Kevättalven leiri näkövammaisille 7.–9.4. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiljen-
tymistä ja iloista yhdessäoloa. Leirille lähtö perjantaina 
klo 10. ja paluu sunnuntaina klo 16. Leirin hinta on 47 
€ ja lapsilta 4–18 v. 32 €. Leirimaksu sisältää linja-auto-
kuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja Oulun seurakun-
tien jäsenille vakuutuksen. Leirillä ovat mukana dia-
koniatyöntekijät Anne Kellokumpu ja Asta Leinonen. 
Ilmoittaudu 10.3. mennessä Annelle, p. 050 4305 178 
tai www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to
16.2. klo 17–19, Keskustan srk-talo, sisäpiha. Vertaistu-
kiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille. 
Naistenryhmä pe 17.2. ja 24.2.  klo 13–15, Keskustan srk-
talo, Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmai-
sille naisille.
Tavoiteryhmä ma 20.2. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Vuontispirtin vaellusretkipalaveri pe 24.2. klo 10–11.30 
Keskustan srk-talo, 2. krs / Lumme. Teemme vaellusretken 
tunturihotelli Vuontispirtille 23.–28.9. Matkan hinta on 
367 €. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen kiinnostuneil-
le. Tiedustelut Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
A-leiri Juuman leirikeskuksessa ma–pe 27.–31.3. A-lei-
ri on tarkoitettu päihdeongelman kanssa kipuileville ih-
misille. Ilmoittautuminen 20.–24.2. Tellervo Kiannolle, 
p. 040 7564 022.
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Sururyhmä 
itsemurhan kautta läheisensä menettäneille
alkaa ke 15.3.klo 17.30–19.30.

Läheisen kuolema tuo mukanaan surua ja ikävää, 
mutta myös kysymyksiä, monesti syyllisyyttäkin. 
Ryhmässä voit käydä läpi läheisen itsemurhan kautta 
tapahtuneen kuoleman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita. Yhdessä etsitään selviytymistä tukevia 
tekijöitä. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Kokoonnumme 10 kertaa Oulun kriisikeskuksessa, 
Kirkkokatu 19. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu 
ja suljettu vertaistukiryhmä.
Osallistuminen on maksutonta, ilmoittautuminen 
ja sitoutuminen on välttämätöntä. 
Ohjaajina toimivat sairaalapastori Juha Kyllönen 
ja kriisityöntekijä Outi Pietiläinen.
Lisätietoa sekä ilmoittautumiset 3.3. mennessä 
Juha Kyllöselle, p. 040 5797 807, juha.kyllonen@evl.fi.

Yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymä 
ja Oulun kriisikeskus 

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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IHME E LLINE N  JÄ Ä  2
- p e r h e t a p ah t u m a

tiistaina 21.2. klo 18 Ponkilassa

Pakkasrajan ylittyessä elokuva esitetään 
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa! Pakkasraja -15º

Jä äll ä  e s i t e t ä ä n  F R OZE N  – 
h u u r t e i n e n  s e i k k a i l u  - el o k u v a .

Muista ottaa oma potkuri tai jakkara 
mukaan, jotta voit istahtaa katsomaan 

elokuvaa. Luistelua varten varaa 
mukaasi myös luistelukypärä.

Mäenlaskua ja mehutarjoilua!
Tapahtumassa on Muhoksen Jääklubin 06-joukkueen 

kioski, jossa on myytävänä makkaraa ja 
muita herkkuja.

T i l a i s u u s  o n  avo i n !
TE RV E T UL OA !

Muhoksen seurakunnan
perhetyö ja kunnan nuorisotoimi

 

 

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

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 16.2. klo 10 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Jouni Riipinen ja diakoniao-
piskelija Paula Manninen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 21.2. klo 12 rukoushuo-
neella, Jouni Riipinen. 
Ainolan kerho ke 22.2. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Hartaus ke 22.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Riipinen. 
Hartaus ke 22.2. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Riipinen. 
Rukouspiiri ke 22.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 23.2. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Riipinen. 
Lähetyslauluilta to 23.2. klo 

18.30 Raili ja Kalle Männi-
köllä, Jussinkuja 8, Jokirin-
ne, Jouni Heikkinen.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Jaettavan tavara-
määrän lisäännyttyä ota mu-
kaasi varakassi! 
Kuorot: Ke 22.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa.
Lapset / perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren ry:n tiloissa Päivärin-
teellä sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Ihmeellinen jää – ta-
pahtuma ti 21.2. klo 18 Pon-
kilassa. Perheilta to 23.2. klo 
18 Päivärinteellä, Laitasaa-
ren ry:n tiloissa. 
Nuoret / rippikoulut: Nuor-
ten iltakirkko la 18.2. klo 18 
kirkossa. Sisältyy rippikoulu-
opetukseen (merkki) ja isos-

koulutukseen. Koulupasto-
ripäivystys torstaisin klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Nuortenilta to 23.2. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
21.2. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 16.2. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. Pe 17.2. klo 19 
nuortenilta Kajava.   La 18.2. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk Kaarlejärvi ja 
7.–8.-lk Lohilahti. Su 19.2. klo 
12 pyhäkoulut: Kirkonkylä 
Lohilahti, Korivaara Karjula, 
Pälli Männikkö, Suokylä Par-
viainen. Klo 17 vuosikokous 
ry:llä. Ma 20.2. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 16.2. klo 18.30 raa-
mattupiiri Muhoksen ry:llä. 
Klo 19 sisarilta. Pe 17.2. klo 19 

Hartaus to 16.2. klo 14 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 16.2. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 17.2. klo 13.30 Le-
polassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien tapaaminen 
ti 21.2. klo 15 Tyrnävän srk-
talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 22.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuortenilta ke 22.2. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Raamattu- ja tuumailupii-

ri to 23.2. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla, Leilan johdolla. 
Tule mukaan yhdessä tutki-
maan Raamattua.
Elintarvikkeiden 
jako ja puuro-
tarjoilu vähäva-
raisille tyrnävä-
läisille maanan-
taisin klo 8.30–
9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jae-
taan niin kauan kun 
kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 

nuortenilta Kajava. La 18.2. 
klo 19 raamattuluokat: pie-
net Launonen, isot Lohilah-
ti. Su 19.2. klo 12 pyhäkoulut: 

Avioliittoon vihitty: 
Juha Petteri Murto ja 
Jenna Marjukka Ervasti,
Sameer Hasan Hussein 
Al-Saadi ja Petra Tuulia 
Niskasaari

Kuollut: Toini Annikki 
Keskitalo 83, 
Marja Tellervo Lehtola 
s. Salovaara 78

Messu su 19.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Heikki Lumiaho.

klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.

Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 

Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rau-
hanyhdistys: 
Seurat su 19.2. 
klo 16 ry:llä.

Murron rauhan-
yhdistys: Rauhan-

yhdistys 60-vuotis-
juhlaseurat su 19.2. klo 16 

ry:llä.

Nuorten iltakirkko la 
18.2. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava. 
Messu su 19.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Ossi Ka-
java. 

Hyrkki Honkonen, Laitasaa-
ri Tölli, Huovila Alanen. Klo 
17 seurat ry:llä. Ke 22.2. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. 

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

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 

Kastettu: 
Sofia Olivia Soronen, 
Saara Iiris Maria Siipo, 
Margus Meier
Kuollut: 
Laina Kaarina 
Valkonen e. Rouhiainen 
s. Immonen 88, 
Elias Olavi Kajava 27

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.2.2017

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

Seurakunta tarjoaa äskettäin läheisensä menettäneille 
mahdollisuuden 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.

Kaiken kansan 
aamupala

keskiviikkona 22.2. klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu. 

Tule nauttimaan aamupala ja 
tapaamaan muita ”aamuvirkkuja”.

Aamu-
kammari 

keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 
Tyrnävän 

srk-talolla.
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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 

Herättäjän päivän mes-
su su 19.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Olli Seik-
kula, saarnaa Ulla Säi-
lä, avustava pappi Aino 
Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Messun jäl-
keen kirkkokahvit ja seu-
rat kirkossa.

Kastettu:    
Lucas Veeti Johannes 
Kemppainen

Lukupiiri 
ti 21.2. klo 14 

Marjatan luona. 
Keskustelemme 

Rosamunde Pilcherin 
kirjasta Simpukan 

kerääjät.

 

Ehtoollishartaudet: to 16.2. 
klo 13 Nestorissa, klo 13 Koi-
vulehdossa ja klo 14 Siikalat-
van vuodeosastolla.
Rippikoululaisten diakonia-
päivä pe 17.2. klo 12 Rantsi-
lan srk-talon Nuppulassa.
Naistenpiiri pe 17.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Aiheena ystävyys.
Ystävänkammari ke 22.2. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 17.2. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Rantsi-
la: to 16.2. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Pyhän-
tä: ti 21.2. klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: maanantaisin 
klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 

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 

Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 16.2. 
alkaen, p. 040 7430 381

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus su 
19.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustju-
gov. 

Yhteinen aamiainen (1€) pe 
17.2. klo 7.30–9.15. srk-salis-
sa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 19.2. klo 14.30 Liisa ja 
Jaakko Holmilla, Vesanpol-
ku 9.
Raamattu- ja rukousilta ti 
21.2. klo 18 srk-salissa.

Raamatun äärellä -ilta to 
16.2. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Euron aamupala ja ruoka-
jakelu pe 17.2. seurakunta-
talolla. Vapaaehtoiset ovat 
kattaneet euron aamupalan 
jota tarjoillaan kaikille klo 9 
–10.30. Ruokajakelu klo 10 
on suunnattu vähävaraisille 
ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 17.2. 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.
Ystävärengas pe 17.2. klo 12 
seurakuntatalolla. Avoin ryh-
mä, jonka tarkoituksena on 
viedä seurakunnan terveh-
dyksiä mm. laulamalla eri 
palvelukoteihin. 
Lähetysvintti ma 20.2. klo 
12–14 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä, jossa valmistetaan 
mm. käsitöitä lähetystyön 
hyväksi. 
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ja Toiminnallinen ryh-
mä ma 20.2. klo 13.30 seura-
kuntatalolla. Omaishoitajien 
vertaisryhmässä ohjaajina 
diakonissa Antti Härkönen ja 
sh Liisa Mettovaara. Toimin-
nallinen ryhmä muistisairail-
le, ohjaajina muistiluotsioh-
jaaja Paula Mustonen ja An-
nikki Salmela.
Kierrätystori ma 20.2. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.
Neulekahvila ma 20.2. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 21.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla.
Hyvänmielen päiväkahvit 
Ti 21.2. klo 12 Kotikololla. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin ryhmä jossa jutellaan 
porukalla, puuhaillaan mo-
nenlaista sekä kahvitellaan 
yhdessä. Mukana esh Mai-
re Taikina-Aho, p. 050 430 
2023 sekä diakonissa Mari-
ka Kamps.
Lukupiiri ti 21.2. klo 14 Mar-
jatan luona. Keskustelemme 
lukupiirissä Rosamunde Pil-
cherin kirjasta Simpukan ke-
rääjät.
Perhekerho ke 
22.2. klo 9.30 
Vanamon 
Olohuonees-
sa ja Koti-Pie-
tilässä. 
Seurakunta-
kerho kaikil-
le eläkeläisille 
ke 22.2. klo 12 
seurakuntatalolla. 
Laskiaispullia ja arvon-
ta Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Mukana diakonissa 

Antti Härkönen.
Kuorot ke 22.2.: Celeste  klo 
17 kirkossa, Tähdet klo 17.40 
Vesper-kodilla, Kirkkolaula-
jat klo 18.30 seurakuntata-
lolla ja Minka klo 18.30 kir-
kossa.
Euron aamupala, ruoka-
jakelu ja kierrätystori pe 
24.2. klo 9 alkaen seurakun-
tatalolla.

Partio: To 16.2. 
Ruoktujohta-

jat  partio-
toimistossa 
klo 17–18. 
Samovaa-
rit alkaen 
klo 18.30. 

Ke 22.2. päi-
vystys partio-

toimistossa klo 
15–17. Lähetys- ja 

muistelemisilta seura-
kuntatalolla klo 18–20. Ha-
lutessasi voit lahjoittaa ko-

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 to 23.2.)

Rippikoululaisten 
Yhteisvastuukeräykset

KESÄ 1 B
Kokoontuminen pappilan saliin 

to 16.2. klo 17. 
KESÄ 2 

Kokoontuminen Tupoksen Huiskeella 
ke 22.2.klo 17. 

Rippikoulukortit mukaan!

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.2.2017

Neulekahvila
maanantaisin Lähetysvintillä
(9.1.–22.5., ei 10.4., 17.4. ja 1.5.)
Ovet avautuvat klo 17.30

Tule käsityön kanssa tai ilman avoimeen ryhmään, 
jossa tarjoillaan iltakahvit tai teet sekä 
iltahartaus päivän päätteeksi.

Järj. Limingan seurakunta / perhetyö

likon lähetystyölle. Leirikir-
jeet ja tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi
Rauhanyhdistys: To 16.2. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 
Pe 17.2. klo 18.30 raamattu-
luokka (7.–8.) ry:llä. La 18.2. 
klo 8.30 lapsi-ja nuorisotyön 
päivä Oulunsalon ry:llä. Su 
19.2. klo 12 pyhäkoulut ja klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

www.vapaaehtoistyo.fi -sivustolta 
löydät Limingan seurakunnan sekä 

Limingan alueen yhdistysten vapaaehtoistöitä! 

Kastettu: Jooa Olavi Jo-
hannes Nikumatti (Piip-
pola), Niilo Elias Luonua 
(Pulkkila)
Kuollut: Väinö Johannes 
Hyvönen 80 (Piippola), 
Anni Helena Kyllönen e. 
Viitala 86 (Piippola), Voit-
to Matias Kyllönen 80 
(Pulkkila), Tyyne Vilhel-
miina Myllyniemi 78 (Py-
häntä), Toini Anneli Heik-
kilä 92 (Rantsila)
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Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti, kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 775 0601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Uudetkin 
laulajat ovat tervetulleita 
mukaan!
Oman ryhmän rippikouluil-
lan kellonaika muuttui il-
taan eli kokoonnumme lähe-
tysiltaan to 23.2. klo 18 srk-
talolle. Illan aikana ulkoläk-
syn suoritus ja vähän lähetys-
asiaa. Ota mukaan 1 euro ar-
parahaa.
Lähetysilta "Lähetystervei-
siä Aasiasta!" to 23.2. klo 
18 srk-talossa, mukana Iivi 
Gröhn. Tarjolla mehua ja he-
delmiä, pieni arvonta nimik-
kolähettien hyväksi. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 24.2. klo 17.30–19  ja 
Friday night 5.–7.-luokkalai-
sille pe 24.2. klo 19.15–21 srk-
talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, 
raamattuopetus 
ja nyyttärit. 
Laskiaissun-
nuntaina mes-
su 26.2. srk-ta-
lossa klo 10. Toi-
mittaa Mark-
ku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen, saarnassa myös kuu-
lumisia lähetyskentältä. Eh-
toollinen jaetaan messun jäl-
keen Lumilyhtyyn.
Raamattupiiri seuraavan 

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

 

kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: tiistaisin klo 
11 ja torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret: 
Kestilä: Askar-
telu- ja kokki-
kerho tiistaisin 
klo 13.15 kerho-
kodissa. Piippo-
la: Varhaisnuorten 
kerho keskiviikkoisin 
klo 16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-

hokodissa. Pyhäntä: Puuhai-
lukerho tiistaisin klo 14.30 

srk-talon kerhotilas-
sa. Tavastkengän 

varkkarit torstai-
sin klo 16 Tavas-
tkengän kou-
lulla. Rantsi-
la: Tyttökerho 
maanantaisin 

klo 15 Nuppulas-
sa. Poikakerho tiis-

taisin klo 15 Nuppu-
lassa. Hovin varkkarit ei ko-
koonnu to 16.2.

Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro keskiviikkoisin klo 17 
srk-kodissa. Pulkkila: Stel-
lat torstaisin klo 15.15 srk-
talossa. Pyhäntä: Lapsikuo-
ro torstaisin klo 17.30 srk-ta-
lossa. Mieskuoro to 16.2. klo 
19 srk-talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro keskiviikkoisin 
klo 11, Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 ja Kappelikuoro 
keskiviikkoisin klo 18.30 srk-
talossa. Seurat su 19.2. klo 13 

ry:llä. Jari Kupsala ja Aukus-
ti Nevala.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 17.2. klo 
19 ry:llä. Tuomo Koivukan-
gas. Seurat su 19.2. klo 19 
ry:llä. Antti Lauhikari. Pulk-
kila: Ompeluseurat pe 17.2. 
klo 19 Unto ja Marja-Lee-
na Määtällä. Seurat su 19.2. 
klo 19 ry:llä. Pasi Peltokor-
pi. Vuosikokous ma 20.2. klo 
13 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 

Naistenpiiri 
pe 17.2. 

klo 18.30 
Piippolan 

srk-kodissa.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 19.2 klo 10 Pulkkilan 
seurakuntatalossa. Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja kinkerit.

Sanajumalanpalvelus su 19.2. klo 13 Kestilän 
seurakuntakodissa. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. Kirkkokahvit ja kinkerit.

Klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi 
(kirkkovieraat eivät näy nettilähetyksessä).

 

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 19.2. klo 10 seurakuntatalossa. 

Toimittaa Olavi Palovaara, kanttorina Hanna Korri.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Kastettu: 
Noel Benjamin Viinikka

Avioliittoon 
vihitty: 
Tiina Tuulikki Hintsala 
ja 
Joni Aleksanteri Simuna

Yhteinen 
aamiainen 
(1€) perjantaina 17.2. 

klo 7.30–9.15. 
srk-salissa.

Pienet kädet menevät tuttuun tapaan ristiin ennen eväshetken alkua. 
Lasten suusta kuuluu: ”Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme, 
Aamen.”

J o ha nna H ie t a la

YV-myyjäiset 
sunnuntaina 26.2. Pyhännän srk-talolla.

Klo 10 perhekirkko, 
jonka jälkeen myytävänä
mm. hernekeittoa (myös omiin astioihin),
lämmintä rieskaa ja
tuoreita munkkeja.
Arvontaa!

Kinkerit n. klo 12.

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Huom! Perhekirkko myös Rantsilassa klo 10. 
Tervetuloa :)

kerran to 2.3. klo 18.30 srk-
talossa, Room. 4-5.
Rauhanyhdistys: Pe 17.2.klo 
19 raamattuluokat A & J Ant-

tilalla (pienet) ja M & J 
Myllysellä (isot),  klo 

19 nuortenilta A 
& T Takkulalla. 
La 18.2. Lapsi-
ja nuorisotyön 
virkistysilta Ou-
lunsalon ry:llä 

klo 8.30 alkaen. 
Su 19.2. klo 12 py-

häkoulut Kk: Koivu-
karilla, Lk: Tervolla ja Yp: 

Takkisella, klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä. Ma 20.2. klo 
19 miestenilta ry:llä. Ke 22.2. 
klo 19 ompeluseurat T & I Kä-
märäisellä. Päiväkerhot ti, ke 

Kuoro 
keskiviikkoisin 

klo 18.30 
srk-talossa. 

Uudetkin laulajat 
ovat tervetulleita 

mukaan!

Kirpputori 
Pyhännän seurakuntatalon alakerrassa 

avoinna 20.–21.2. klo 12–17. 
Tervetuloa! Lahjoituksia otetaan vastaan.

Hernekeittoa 
Yv-keräyksen 
hyväksi Kestilässä
Srk-kodissa (Eläkeliiton kerho) 
ma 20.2. ja K-Marketin pihassa 
ti 21.2. klo 11–13. Hinta kotiin 
ostettuna 5 € / litra, kerhossa 
ateriointi 5 € / annos.

19.2. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 22.2. klo 18.30 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat 
pe 17.2. klo 19 ry:llä. Pekka 

Marttila. Seurat su 19.2. klo 
13 ry:llä. Jari Kupsala ja Au-
kusti Nevala.

ja to klo 17 alkaen ry:llä.

Kerhonpitäjät keväällä 2017
Päiväkerho: Airi Sipilä ja Johanna Piekkola.
Kaverikerho: Johanna Piekkola ja Tiina Molander.

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

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

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 
 
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 
           Rauhan Tervehdys on 
           Julkisen sanan neuvoston jäsen
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LEVIKKI noin 108 800 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Onko avioliitto pyhä?

Kirkossa selvitetään parasta aikaa, onko vihki-
misoikeudesta luopuminen mahdollista. Si-
sältääkö selvityksen teko piiloviestin siitä, että 
avioliitto ei ole pyhä? Voisiko kirkko selvittää 

myös esimerkiksi ehtoollisista luopumista? 

Piispainkokouksen pääsih-
teeri Jyri Komulainen ker-
too, että käsitys avioliitosta 
vaihtelee kirkkokunnittain. 

– Esimerkiksi katolisil-
le ja ortodokseille avioliit-
toon vihkiminen on sakra-
mentti. Kyse on tällöin 
pyhästä toimituksesta sanan vahvimmassa mielessä. 
Sen sijaan luterilaisuudessa avioliitto on nähty Juma-
lan asettamana yhteiskunnallisena järjestyksenä. Ei sen 
enempänä eikä vähempänä. Avioliittoon vihkiminen ei 
siksi kuulu kirkon olemukseen, vaikka Luther laatikin 
vihkikaavan tavallisen papiston käyttöön.

– Luterilaisen avioliittokäsityksen asettuminen yh-
teiskunnan ja kirkon väliseen maastoon on edesautta-
nut sitä, että avioliittolain muutos on synnyttänyt teo-
logisen kiistan kirkossamme. 

Komulaisen mukaan opilliselta kannalta ei olisi on-
gelmallista, vaikka kirkko luopuisi vihkioikeudesta. Sen 
sijaan ehtoollinen – kuten kaste – on luterilaisille sakra-
mentti. Ehtoollisen vietosta luopuminen tarkoittaisi si-
tä, ettei kirkko olisi enää kirkko. 

Jos selvityksessä todetaan, et-
tä avioliitto ei ole pyhä, niin ei-
kö silloin kirkollisesta näkökul-
masta ole yhdentekevää, keitä 
avioliittoon vihitään?

– Luterilaisissa tunnustuskir-
joissa avioliitto perustellaan sel-
keästi naisen ja miehen välisellä 
vetovoimalla ja hedelmällisyydel-
lä. Tämä heijastuu myös Lutherin 
kirjoittamassa vihkikaavassa. Si-
käli ei ole luterilaisen kirkon pe-
rinteen kannalta samantekevää, kuka vihitään kirkossa. 

– Toisaalta, monet näkevät reformaation perinnön 
vaativan, että kirkkoa uudistetaan rohkeasti. Henkilö-
kohtaisesti ajattelen, että kirkko voisi luopua vihkioike-
udesta, kun yhteiskunnallinen avioliittokäsitys muut-
tuu. Se saattaisi olla jopa teologisesti linjakkain vaih-
toehto, sillä kirkolliselle avioliittoon vihkimiselle ei ole 
perusteita Raamatussa.

REBEKKA NAATUS

Kirkolliselle 
avioliittoon 
vihkimiselle ei 
ole perusteita 
Raamatussa.

Jyri Komulainen

Suoraan  kysyttynäKirkkoherra nikkaroi 
lahjan seurakuntalaisille

Helmikuun ensimmäi-
senä sunnuntaina juo-
tiin Oulunsalon kirkon 
125-vuotiskahvit. Juh-

la eivät jäänyt pelkkiin juhlapu-
heisiin ja lauluihin, vaan kirkko 
sai kolme lahjaa: toisen kameran 
Virtuaalikirkon lähetyksiä var-
ten, sotien sankarivainajien mar-
moristen muistolaattojen siirron 
Toimitalosta kirkkoon ja perin-
teisen ilmoitustaulun kirkon pi-
hamaalle. 

Kirkkoherra Petri Satomaan 
mukaan ilmoitustaulu on osoitus 
tiimityöstä. 

– Idea tuli diakonissa Riitta 
Markus-Wikstedtiltä, jonka ko-
tipitäjän kirkon edessä Tyrnäväl-
lä on samanlainen. Siitä kävimme 
ottamassa mitat porukalla ja lai-
toimme tarjouspyynnön ammat-
tilaiselle. 

Hankinnalle ei kuitenkaan 
näytetty vihreää valoa seurakun-
tayhtymän kiinteistöpalveluissa.

– Meillä oli kuitenkin tahtoti-
la saada ilmoitustaulu. Niinhän 
siinä sitten kävi, että minä me-
nin rautakauppaan ja tein sen it-
se omassa liiterissä, Satomaa nau-
rahtaa. 

Pystytyksestä huolehti seura-
kuntamestari Matti Santaniemi 
ja sähkömies tilattiin huolehti-
maan valojen kytkemisestä. 

 
Messubussi kulkee 
koko helmikuun
Oulunsalon kirkon juhlapäivä oli 
erityinen myös siinä mielessä, et-
tä liikkeellä oli ensimmäistä ker-

taa messubussi. 
Satomaa kertoo, että ajatus 

messubussia on harkittu aiem-
minkin. Oulunsalon seurakun-
nassa on vain yksi kirkko, jonne 
matkaa esimerkiksi Salonpäästä 
kertyy yli kymmenen kilometriä. 
Myös naapuriseurakunnassa Kar-
jasillalla liikennöi messubussi pa-
rasta aikaa. 

Oulunsalossakaan ilmaiskyy-
ti ei jäänyt yhteen sunnuntaihin.

– Päätimme kokeilla messu-
bussia helmikuun ajan. Ensim-
mäisen kerran jälkeen reittiä on 
hieman muutettu, ja bussi käy toi-
veiden mukaan aina Ojanperän 
risteyksessä asti.

Kirkkoherra toteaa, että mes-
sukyyditys ei ole halpaa lystiä. Jos 
messubussi pidetään liikenteessä 
kokeiluajan jälkeenkin, se ei aja 
joka sunnuntai, vaan esimerkiksi 
kerran kuussa. 

Onneksi Oulunsalossa juma-
lanpalvelusten tavoitettavuut-
ta lisää myös se, että kirkonme-
noja voi seurata kahdesti kuussa 
myös suorana lähetyksenä Virtu-
aalikirkosta – jatkossa siis kahden 
kameran välityksellä.

ELSI SALOVAARA 

E l s i  S a l ovaa ra

Kirkkoherra Petri Satomaa teki 125-vuotiaalle Oulunsalon kirkolle lahjaksi 
ilmoitustaulun. Juhlinta Oulunsalossa jatkuu tällä viikolla, sillä Satomaan 
50-vuotispäivän synttärikahveja nautitaan seurakunnan Pysäkillä (Kauppiaantie 5) 
perjantaina 17.2. kello 12–14 pidettävän soppatykkipäivän yhteydessä.  
– Ohjelmassa ei ole pönötystä, Satomaa lupaa.

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.

Reformaation juhlavuon-
na 2017 muistellaan yh-
den augustinolaismun-
kin, Martti Lutherin, 

aikaansaamaa suurta muutos-
ta. On mielenkiintoista – joskin 
myös ironista – lukea Rauhan 

Tervehdyksestä (nro 5) piispa 
Samuel Salmen korostus, ettei 
yksittäisellä työntekijällä, pa-
pilla, ole liikkumatilaa vihki-
miskysymyksessä liittyen tasa-
arvoiseen avioliittolakiin. 

Piispa korostaa myös lailli-

sessa järjestyksessä pysymisen 
tärkeyttä. Juuri sitä Luther ei 
tehnyt 500 vuotta siiten.

ÀRPÀD KOVÀCS
Oulun seurakuntien 

kansainvälisen työn pastori

Yhdelläkö ei ole väliä? 


