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Pääkirjoitus

Paasto 
paljastaa 
heikot kohdat

Maallikkoauttajakin osaa käyttää kirkkoihin 
ja kappeleihin hankittuja laitteita, joilla 

autetaan sydänpysähdyksen saanutta

Sydänpysähdysten varalta 
julkisille paikoille on vii-
me vuosina hankittu lait-
teita, joilla sydämen säh-

köinen rytmi voidaan palauttaa.
Oulun seurakuntiin hankit-

tiin viime syksynä 17 tällaista 
defibrillaattoria eli sydäniskuria.

Laite löytyy kaikista Oulun 
seurakuntien kirkoista, Intiön 
kappelista, Vanhasta kappelista 
sekä Rokuan ja Juuman leirikes-
kuksista.

Seurakuntamestarit on koulu-
tettu laitteiden käyttäjiksi, mutta 
periaatteessa kuka tahansa osaa 
niitä käyttää. 

 – Deffa kertoo, mitä auttajan 

Ortodokseilla on tarkat ruokaan liittyvät 

paastosäännöt, mutta myös monia hel-

potuksia ja taukopäiviä. Sellaisia ovat 

esimerkiksi matkustaminen ja erilaiset pyhimys-

ten muistopäivät. 

Luterilaisessa kirkossa paas-

toa ei ole perinteisesti lähes-

tytty ruoka mielessä, vaan kes-

kipisteessä on ollut kristityn si-

säinen maailma, niin sanotut 

sielulliset seikat. Siinäpä vasta 

vaikea pala: ei riitä, että kark-

kipussi jää kaupan hyllylle, 

vaan pitää pyrkiä jonkinlaiseen sisäiseen puhdis-

tautumiseen. Se voi näyttäytyä vaikkapa niin, et-

tä sulkee Facobook-tilinsä joksikin aikaa.

Ekopaasto on ollut viime vuosina luterilaisen 

kirkon näkyvin paastotrendi. Sen tavoitteena on 

tuoda elämään kohtuutta ja kohtuullistamista, 

hiljentämistä ja hiljentymistä. Se muistuttaa, et-

tä hyvä elämä syntyy, kun kaikkea on kohtuudel-

la ja luonnon rajalliset resurssit pysyvät mielessä. 

Ei saa tuhlata ja sotkea. 

Kaikille paasto ei sovi. Jos arki on valmiiksi 

taistelua ja taiteilua jaksamisen ja pärjäämisen 

kanssa, elämä on jatkuvaa paastoa.

Mutta sille, jolla kaikkea on liikaa, paasto on 

hyvä aika kokeilla, voisiko elämässä vähentää ai-

kaa, jonka käyttää työhön, harrastuksiin, viihtee-

seen, päihteisiin tai pahan puhumiseen ja kirjoit-

tamiseen sosiaalisissa medioissa ja muissa koh-

taamisissa.  

Paasto paljastaa, mikä on kenenkin heikkous: 

korkki ei pysykään kiinni, eivätkä sormet naput-

tele vain kannustavia viestejä keskustelufooru-

meilla. Huono omatunto ja paha mieli ovat ter-

veen ihmisen merkki. Epäonnistuminen tarkoit-

taa sitä, että tietää, mikä on oi-

kein ja mitä haluaisi tehdä 

paremmin.

Paasto alkaa tuhka-

keskiviikosta, jolloin jo-

kainen kirkkoon tuli-

ja saa otsaansa tuh-

karistin katumuksen 

merkiksi.

Siitä alkaa vä-

hentämisen ja 

kohtuullistamisen 

matka kohti pää-

siäisen iloa.

 Huono 
omatunto ja 
paha mieli 
ovat terveen 
ihmisen 
merkki.

Vastarannan Kiiski 

Auta sydän 
rytmiin

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Toistaiseksi yhtään 
sydänpysähdystä ei 
ole sattunut, mutta 
on laite hyvä olla 
lähellä. 

pitää tehdä, sanovat vakuuttavat 
Tuiran seurakuntamestarit Keijo 
Hauru ja Soile Kontio.

Laite neuvoo voimakkaalla 
miesäänellä. 

– Kerran kun kokeilimme def-
fan toimintaa Tuiran kirkolla, 

eräs pappi tuli kyselemään, mis-
sä se Syynimaan Jaakko on, kun 
ääni kuuluu, mutta miestä ei näy. 
Etsimme Jaakkoa hetken kunnes 
tajusimme, että ääni tulikin tääl-
tä laitteesta, Haurua ja Kontiota 
naurattaa.

Kahdella lätkällä
sähköisku sydänlihakseen
Kun virta on kytketty päälle, lai-
te opastaa, mihin kohtaan kehoa 
elektrodit kiinnitetään.

Elektrodit – kaksi ”muovilä-
pyskää” –  asetetaan solisluun tie-
noolle ja kylkeen. Laite osaa ker-
toa, ovatko lätkät oikeissa pai-
koissa ja tarvitseeko potilaalle an-
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Mahdollisuus nuorille
Kolumni

Joko sinä tiedät mitä haluat 
tehdä tulevaisuudessa? No, 
ei sitä vielä voi tuossa iässä 
tietää tai ennalta päättää!” 

Jos ei vielä tässä iässä, niin 
milloin?

Meihin nuoriin kohdistuu 
paljon odotuksia ja ennakko-
luuloja. Ensin sanotaan, että 
nuoret ovat tulevaisuuden toi-
vo, ja seuraavaksi, että eivät he 
vielä tiedä elämästä mitään. 

Yhteiskunta olettaa yhtä ai-
kaa, että meillä on jo kaikki 
suunnitelmat valmiina, mutta 
samalla ajatellaan, että emme 
myöskään ole vielä kykeneviä 

suunnittelemaan tulevaisuutta. 
Nuorten pitää jo ennen täysi-

ikäisyyttä päättää, mitä he halu-
avat aikuisina tehdä. Ammatti-
koulussa ala pitää valita jo sin-
ne hakiessa. Lukiossa kurssiva-
linnat pitäisi tehdä jo heti alussa 
ylioppilaskirjoituksia ajatellen. 
Kirjoitettavat aineet pitää päät-
tää aikaisin, jotta ne hyödyttäi-
sivät kouluun pääsyä.

Nuoriin kohdistuva paine on 
kova. Pitäisi saada kaikki suun-
nitelmat nopeasti valmiiksi. Sil-
ti samalla meille kerrotaan, että 
emme vielä tiedä tarpeeksi asi-
oista, jotta voisimme tehdä pää-

töksiä. Minunkin tulevaisuu-
densuunnitelmistani kysytään 
usein, ja reaktio vastaukseeni 
on melkein aina sama: ”Niin-
hän sinä nyt ajattelet, mutta pa-
rin viikon päästä muutat taas 
mielesi.”

Mielestäni nuorilla ei pidä, 
eikä voi olla kaikki suunnitel-
mat vielä valmiina. Mutta meil-

lä on paljon sanottavaa ja annet-
tavaa, ja myös meille pitäisi an-
taa mahdollisuus. 

Usein unohdetaan, että me 
nuoret olemme niitä, jotka 
muuttavat asioita. Nuorten aja-
tukset ja ideat leimataan helpos-
ti heti utopistisiksi. Pitäisi pala-
ta maan pinnalle ja keskittyä 
realistisesti tulevaisuuteen. 

Meillä kaikilla on unelmia, 
uusia mielipiteitä ja ajatteluta-
poja, joilla haluamme vaikut-
taa. Miten onnistuisimme ikinä 
muuttamaan asioita, jos eläm-
me vain meihin kohdistuvien 
odotusten mukaan?

Usein unohdetaan, 
että me nuoret 
olemme niitä, jotka 
muuttavat asioita. 

taa sähköiskua. 
– Tarkoitus on, että laitteen 

antama tasavirta kulkee sydän-
lihaksen läpi ja sähköisku korjaa 
sydämen tahdin, Hauru tiivistää.

Mikäli sähköiskua ei tarvi-
ta, auttaja jatkaa painelu-puhal-
luselvytystä ambulanssin tuloon 
saakka.

Ambulanssin tuloa
ei voi jäädä odottamaan
Seurakuntamestarit ovat tyyty-
väisiä siihen, että sydäniskurit 
saatiin hankituksi. 

Sydäniskurilla annetaan sähköisku. Tasavirtasähkö  johdetaan sydänlihakseen kahden rintakehälle liimattavan elektrodin kautta. Kun laitetta käytetään ohjeen mukaan, siitä ei ole 
vaaraa auttajalle eikä autettavalle.  ”Laite on hyvin selkeästi neuvova”, sanovat Tuiran seurakuntamestarit Keijo Hauru ja Soile Kontio.

– Toistaiseksi yhtään sydänpy-
sähdystä ei ole sattunut, mutta on 
laite hyvä olla lähellä. 

– Sydänpysähdyksessä elvytys 
pitää aloittaa mahdollisimman 
nopeasti. Todennäköisyys selvitä 
ja toipua laskee nopeasti, kun ai-
kaa kuluu, Hauru tietää. 

Esimerkiksi Tuiran kirkkoon 
ambulanssin luvataan ehtivän 
seitsemässä minuutissa, mutta 
sydänpysähdyksen saaneen sydä-
men rytmi pitäisi palauttaa nor-
maaliksi nopeammin: autettavan 
selviytymistä edistää oleellisesti, 

jos sydämen rytmi saadaan nor-
maaliksi alle 5 minuutissa sydän-
pysähdyksen alkamisesta.

Oulun seurakuntien seura-
kuntamestarit auttavat vuosit-
tain ihmisiä eriasteisissa terveys-
ongelmissa. 

– Tapahtuu epileptisiä kohta-
uksia, kaatumisia, pyörtymisiä. 
Ambulanssi pitää soittaa paikalle 
vain muutamia kertoja vuodessa, 
Kontio ja Hauru sanovat. 

Seurakuntamestarien ensiapu-
tietämys pidetään jatkuvasti ajan 
tasalla.

– Sydänpysähdyksen saaneen 
auttaminen hiukan etukäteen 
jännittää, mutta onneksi on saatu 
koulutusta ja deffa neuvoo, Kon-
tio sanoo. 

– Eiköhän koulutus tosipai-
kan tullen muistu mieleen. Muu-
ta vaihtoehtoahan ei ole kuin teh-
dä parhaansa, Hauru jatkaa.

MINNA KOLISTAJA

ANNIKA POHJANEN
lukiolainen Oulusta

• Joka vuosi noin 

3500 suomalaista 

kokee äkillisen 

sydänpysähdyksen. 

• Useampi 

sydänsydänpysähdyksen 

saanut selviäisi, jos 

satunnaiset ohikulkijat 

uskaltaisivat rohkeammin 

aloittaa elvytyksen. 

Selviämisennuste on 

jopa 2–3 kertaa parempi, 

jos maallikkoelvyttäjä 

aloittaa nopeasti 

elvytyksen.

• Jos olet paikalla, kun 

henkilö lyyhistyy äkisti 

maahan tai makaa jo 

maassa, koeta herätellä 

ihmistä ravistelemalla.

• Jos ihminen ei reagoi 

eikä hengitä normaalisti, 

soita heti hätänumeroon 

112 ja aloita 

painelupuhalluselvytys. 

Aseta puhelin 

kaiutintilaan, jotta kuulet 

hätäkeskuksen ohjeet 

samalla kun elvytät.

• Elvytys alkaa 30 

painalluksella, joita 

seuraa 2 nopeaa 

puhallusta.

• Jos paikalla on kaksi 

auttajaa, toinen 

aloittaa heti painelu-

puhalluselvytyksen ja 

toinen käyttää neuvovaa 

defibrillaattoria. Sitä on 

turvallista käyttää, vaikka 

ei olisi saanut siihen 

erityistä koulutusta.

• Elvytystä tekevää 

vaihdetaan 2 minuutin 

välein kuitenkin niin, 

että elvytykseen ei tule 

10 sekuntia pidempää 

taukoa. Elvytystä 

jatketaan ambulanssin 

tuloon saakka.

Soita 112, elvytä 
ja def faa

M inna Ko l i s t a ja
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Muut mediat

YKSI PIIRRE JOISSAKIN 
nuoruuden uskonnollisissa 
piireissä vaikuttaneissa ihmisissä 
jäi ärsyttämään.

Huomasin jo lapsena, että 
on tyyppejä, jotka käyttävät 
aikansa sen arvioimiseen, ketkä 
ovat oikeita tosiuskovaisia ja 
ketkä eivät. Se tuntui sadistiselta 
lähentymistavalta lähimmäisiin.

Psykologi Ilona Rauhala Sana-lehdessä 16. helmikuuta

Lapsiasiainvaltuutettu Tuo-
mas Kurttila haluaa uskon-
yhteisöt aiempaa tarkem-
paan valvontaan. Opetus- ja 

kulttuuriministeriölle jättämäs-
sään aloitteessa hän painottaa, 
että uskonnonvapauden toteutu-
mista arvioitaessa täytyy huomi-
oida erityisesti lapset. 

Uskonnonvapauslaissa sääde-
tyn lautakunnan tehtävä rajau-
tuu tämän hetken lainsäädän-
nön mukaan uskonnollisen yh-
dyskunnan perustamisvaihee-
seen.  Kurttilan mukaan arvi-
ointia tulisi tehdä säännöllisesti 
myös myöhemmin.

Aloitteessa todetaan, et-
tä Kurttilaan on oltu yhteydes-
sä tilanteissa, joissa on syntynyt 
huolta, onko uskonnollinen yh-

dyskunta toiminut tai toimiiko se 
lapsen edun mukaisesti. 

Aloite huomauttaa, että arvi-
oinnin tulee voida ulottua myös 
evankelis-luterilaisen kirkon he-
rätysliikkeisiin. 

SRK:n Hintikka
kommentoi lapsen etua
Vanhoillislestadiolaisen herätys-
liikkeen kattojärjestön Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyhdis-
tyksen (SRK) lapsi- ja perhetyön 
johtaja Jouni Hintikka ei halua 
ottaa Kurttilan ajatuksiin kovin 
yksityiskohtaisesti kantaa, koska 
kyseessä on vasta aloite. 

Hintikka toteaa lasten hyvin-
voinnin olevan tärkeä asia, jonka 
eteen kaikkien on tehtävä määrä-
tietoisesti töitä.

Uskonnolliset  yhteisöt h alutaan  syyniin

Kieli opitaan arjessa ja juhlassa
 Valmistavan opetuksen luokan pää  tavoite on oppia suomea

Suomen kieltä pidetään yh-
tenä maailman vaikeim-
mista kielistä. Nämä kol-
me poikaa ovat kuitenkin 

eri mieltä: suomi on helppoa.
– Suomeen tullessani ajatte-

lin, että se on varmaan vaikeaa, 
mutta ei se ole. Se on ihan niin 
kuin meidän kieli, sitä kirjoite-
taan niin kuin puhutaan, sanoo 
14-vuotias Willy.

Swahilia kotikielenään puhuva 
Willy ja hänen veljensä, 11-vuoti-
as Grace ja 9-vuotias Chance ovat 
lähtöisin Kongosta. 

He kaikki käyvät valmistavan 
opetuksen luokkaa Maikkulan 
koulussa Oulussa.

Pojat ovat olleet Suomessa rei-
lun vuoden. Paitsi että suomen 
kieli sujuu hyvin, myös uuden ko-
timaan talvilajit luistelu ja hiihto 
luonnistuvat pojilta. Koulun pi-
halla olevalla jäällä he viihtyvät 
välitunneillakin.

 
Yhdet synttärit 
ja yhdet läksiäiset
Viime perjantaina valmistavan 
opetuksen luokan 11 oppilaalla 
oli erityinen päivä. Silloin juhlit-
tiin yhden pojan 13-vuotissynt-
täreitä sekä lähihoitajaopintojen 
harjoittelua luokassa tehneen To-
bias Effen läksiäisiä.

Opettaja Tanja Sirviö kerää ni-
miä syntymäpäiväkorttiin. Sitten 
lauletaan Paljon onnea vaan sekä 
suomeksi että englanniksi. Päi-

vänsankari saa halaukset kaikilta.
– Niin, tänään sanotaan sit-

ten myös Tobiakselle heippa, Sir-
viö jatkaa.

– Yhyy, toteavat oppilaat yh-
destä suusta. Näkee ja kuulee, et-
tä Tobias on ollut pidetty.

Myös Tobias saa kaikilta hala-
uksia. Lisäksi hänelle annetaan 
paita, jonka selkäpuolelle oppi-
laat ovat piirtäneet ja kirjoitta-
neet terveisensä omalla kielellä. 
Sitten otetaan vielä yhteiskuva 
muistoksi.

 
Aikuisia tarvitaan 
vähintään kaksi
Valmistavan opetuksen luokal-
la ollaan sen aikaa, että maahan 
muuttaneet lapset saavat riittä-
vän kielitaidon voidakseen käy-
dä koulua tavallisessa ryhmässä.

Siirtyminen ei tapahdu yhdel-
lä rysäyksellä. Jo parin viikon jäl-
keen lapset alkavat käydä ikätove-
reidensa kuvaamataidon, musii-
kin ja liikunnan tunneilla, joissa 
lukeminen ja kirjoittaminen eivät 
ole niin tärkeässä osassa. Yleensä 
reilun vuoden jälkeen edessä on 
siirtyminen omaan lähikouluun.

Tanja Sirviön työparina toi-
mii koulunkäynninohjaaja Mar-
ja Pyhtilä.

– Ilman työparia ei pärjäi-
si. Työpäivän jälkeen puramme 
yleensä päivän tapahtumia, he 
toteavat.

Harjoittelijoista on myös suu-

Samalla hän muistuttaa, et-
tä lasten oikeuksien lisäksi yhtä 
lailla on huomioitava myös us-
konnonvapauteen liittyvät näkö-
kulmat ja lainsäädäntö. Ne tule-
vat Hintikan mukaan hyvin esil-
le Kurttilan aloitteessa. 

Hintikka puhuu vuorovaiku-
tuksen tärkeydestä:

– Luonteva yhteistyö viran-
omaisten ja asiantuntijoiden 
kanssa on toimiva tapa viedä asi-
oita eteenpäin. Vuoropuhelu aut-
taa huomaamaan, mikäli nykyi-
sissä järjestelmissä tai menettely-
tavoissa on epäkohtia. 

Hintikan mukaan vanhoil-
lislestadiolaisten ja viranomais-
ten välinen yhteistyö on toimi-
nut hyvin.

Hintikka on iloinen, että aloit-

E l s i  S a l ovaa ra

Tobias Effe esittelee harjoittelujaksonsa päätteeksi lahjaksi saamaansa paitaa kongolaisille Willylle, Gracelle, Chancelle sekä 
irakilaiselle Firasille. Pojat ja muut Maikkulan koulun valmentavan opetuksen luokan oppilaat kirjoittivat paidan selkämykseen 
terveiset omalla äidinkielellään. 
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Ihmisiä

Yhteisöllisyys viehättää

Elsi Salo
vaara

Vilhelmiina Väyrynen on ollut mukana Luukas-messuissa alusta alkaen.

Kaksi vuotta sitten Vilhelmiina Väyrynen oli intoa 
täynnä: hänen ideansa nuorille aikuisille ja opiske-
lijoille suunnatusta messusta oli saanut tuulta alleen. 

Kutsua tulla suunnittelemaan uutta, omannä-
köistä messua oli levitetty yliopiston sähköpostilistoilla ja 
Rauhan Tervehdyksessä. Ensimmäiseen kokoontumiseen 
Pyhän Luukkaan kappelille Linnanmaalle saapui viitisen-
toista uteliasta.

– Toiveena oli messu, jossa perinteisten virsien lisäksi soi-
tettaisiin hengellisiä lauluja eri soitinkokoonpanojen säes-
tyksellä.

Väyrynen tiesi kokemuksesta, että arki-iltaisin pidettävis-
sä messuissa on oma tunnelmansa. Ennen luokanopettaja-
opintojen alkua Oulussa hän oli viettänyt välivuoden Suo-
men Raamattuopistossa Kauniaisissa. Siellä pidettiin usein 
iltamessuja arkisin.

Uudelle messulle Oulussa annettiin messujen pitopaikan 
mukaan nimi Luukas-messu. Parin vuoden aikana kävijä-
määrä on vaihdellut, parhaiten väkeä ovat houkutelleet illat, 
jolloin on vietetty esimerkiksi Suomalaista messua. Suunnit-
teilla on myös Afrikkalainen messu.

Tavoite on toteuttaa messu mahdollisimman pitkälti yh-
dessä. Avoimessa Facebook-ryhmässä ideoidaan saarnaa ja 
ehdotellaan laulettavia kappaleita. Ennakkoon jaetaan esi-
merkiksi keittiö- ja musiikkivastaavan pestit, mutta loput 
tehtävät jaetaan tuntia ennen messua. 

– Messua muokataan koko ajan siihen suuntaan, että se 
olisi kävijöiden toiveiden mukainen. Siihen rukoilemme joh-
datusta.

ELSI SALOVAARA

Seuraava Luukas-messu on perjantaina 24.2. kello 19 Pyhän 
Luukkaan kappelissa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. 

Uskonnolliset  yhteisöt h alutaan  syyniin

Kieli opitaan arjessa ja juhlassa
 Valmistavan opetuksen luokan pää  tavoite on oppia suomea

Usein lapset ovat 
tulkkeina myös 
vanhemmilleen, 
joille suomalaiseen 
kulttuuriin 
solahtaminen ei käy 
yhtä nopeasti.

ri apu.
– Onhan tämä melkoinen pa-

letti, Sirviö toteaa ja esittelee mer-
kintöjä täynnä olevaa kalenteria, 
jossa näkyvät lasten siirtymiset 
ryhmästä toiseen.

Pian on edessä seuraava siirty-
minen, sillä ennen kuin yhdiste-
tyt syntymäpäivä- ja läksiäisjuh-
lat alkavat, käydään ruokatauol-
la syömässä makaronilaatikkoa.

 
Alkuun ilman 
yhteistä kieltä
Maikkulassa luokan oppilaat ovat 
8–14-vuotiaita. Ikäerojen lisäksi 
eroja on myös siinä, miten paljon 
he ovat käyneet aiemmin koulua.

On niitäkin, jotka eivät ole 
saaneet opetusta oman äidinkie-
lensäkään lukemiseen.

– Silloin on aluksi opetelta-
va, kuinka opetellaan lukemaan, 
Pyhtilä kuvailee.

Ilman yhteistä kieltä se on to-

Kurttilaan on 
oltu yhteydessä 
tilanteissa, joissa 
on syntynyt huolta, 
onko uskonnollinen 
yhdyskunta toiminut 
tai toimiiko se lapsen 
edun mukaisesti. 

teessa tuodaan esille myös niitä 
vahvuuksia, joita uskonnollisil-
la yhteisöillä on. SRK:n ja paikal-
listen rauhanyhdistysten toimin-
nassa lasten ja perheiden hyvin-
vointia edistetään ennaltaehkäi-
sevän lapsi- ja nuorisotyön sekä 
perhe- ja diakoniatyön avulla.

Painetta tulee
nyt lisää
Uskontojen uhrien tuki UUT 
ry:ssä lapsiasianvaltuutetun aloi-
te on otettu tyytyväisenä vastaan. 
Toiminnanjohtaja Joni Valkilan 
mukaan se luo painetta sekä us-
konyhteisöille että yhteiskunnal-
le puuttua ongelmiin.

– Aloite vie oikeaan suuntaan. 
Samansuuntaista kehitystä tarvi-
taan myös muissa asioissa, kuten 
vaikkapa seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöjen aseman paran-
tamisessa. 

Aloitteen voi lukea kokonai-
suudessaan internetosoitteessa 
www.lapsiasia.fi.

REBEKKA NAATUS

Mistä olisit valmis luopumaan?Gallup
Kirkkovuodessa on alkamassa paastonaika, jolloin 
tarkoitus on yksinkertaistaa elämää luopumalla 
turhasta omassa elämässään.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVA: ELSI SALOVAARA

Turhasta valittamisesta olisi hy-
vä luopua. Jos siitä luopuisi, huo-
mio kiinnittyisi olennaisempiin 
asioihin elämässä ja voisi keskit-
tyä niihin.

Eerika  Kujala 

Turhasta teknologiaan liittyvästä 
pitäisi voida luopua: se voisi olla 
päätös esimerkiksi vähentää tele-
vision katselemista. Myös omaa 
olemista sosiaalisessa mediassa 
voisi säännöstellä enemmän. 

Olga Ruuskanen

Vähemmän meikki- ja vaateos-
toksia. Ylijäämäruoan hyödyn-
täminen olisi tärkeää.  Luopumi-
nen voisi koskea läpileikkaukse-
na koko omaa elämää.

Hanna Tirkkonen

della haastavaa, sillä opettajat ei-
vät osaa lasten kotikieliä.

Pikkuhiljaa opitaan yhteisiä 
sanoja. Tulkit ovat mukana vain 
silloin, kun tavataan lasten huol-
tajia. 

Luokalla on totuttu myös no-
peisiin muutoksiin, sillä oppilaita 
voi lähteä ja tulla yllättäen.

– Uusimmat oppilaamme, ira-
kilaiset kaksoset, tulivat meille 
muutaman päivän varoitusajalla. 
Vastaavasti parin oppilaan läh-
döstä saimme vasta edellispäivä-
nä, kertoo Pyhtilä.

 
Kulttuurisia sääntöjä 
opitaan myös näytellen
Valmistavan opetuksen luokal-
le lapset tulevat hyvin erilaisista 
taustoista. Joidenkin vanhemmat 
ovat tulleet maahan työn perässä, 
osa on kiintiöpakolaisia ja muka-
na on myös turvapaikanhakijoi-
den lapsia.

Lapsille kielen oppiminen ta-
pahtuu luontevasti, sillä koulus-
sa heillä on koko ajan ympäril-
lään suomea puhuvia. Usein lap-
set ovat tulkkeina myös vanhem-
milleen, joille suomalaiseen kult-
tuuriin solahtaminen ei käy yhtä 
nopeasti.

– Eihän se muutama tunti kie-
lenopetusta viikossa ole ollen-
kaan sama asia, Pyhtilä sanoo.

Lapset tulevat kulttuureista, 
joiden arki ja arvot pääosin hy-
vin erilaisia kuin suomalaisilla. 

Monessa kulttuurissa on esimer-
kiksi luonnollista kostaa väkival-
ta väkivallalla.

– Olemme käyneet luokan 
kanssa läpi aika monta asiaa näy-
telmän avulla. Siten on selvitetty 
esimerkiksi sitä, miksi on väärin 
lyödä takaisin, jos joku lyö sinua. 

Osa opeista 
ujostuttaa
Oppikirjat voivat olla myös hä-
kellyttäviä. Valmistavan opetuk-
sen luokalla suurin osa oppilais-
ta tulee islaminuskoisista mais-
ta, joissa kulttuuri on häveliääm-
pi, eikä tietyistä asioista yksinker-
taisesti puhuta.

– Isommilla pojilla on tulos-
sa koe ihmisen kehosta ja sen toi-
minnasta. Kun oppikirjassa on 
kaaviokuva vauvasta mahassa ja 
naisesta synnyttämässä, niin on-
han se ollut monelle aika jännää, 
Pyhtilä kertoo ja näyttää oppikir-
jaa. 

Oppilaiden palattua luokkaan 
välitunnilta on juhlan aika. Sip-
sien ja karkkien lisäksi Tobias Ef-
fe tuo pöytään myös ”terveellisiä 
herkkuja”, mandariineja.

Tarjoilujen voimin pelataan 
sananselityspeli Aliasta. Jokainen 
pääsee selittämään sanoja vuorol-
laan, eikä kukaan istu hiljaa ar-
vauksia esittämättä. Ja miksi oli-
sikaan, sillä kaikilla on kieli hal-
lussa.

ELSI SALOVAARA
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Suru on itkua enemmän
Seurakuntien 
sururyhmien 
vetäjinä olleet  
kommentoivat
surusta usein 
esitettyjä ajatuksia

Kaikki ihmiset eivät kykene il-
maisemaan tai halua ilmaista 
tunteita muiden läsnä ollessa.
Tästä huolimatta voi tulla suru-
ryhmään. Ryhmässä ei ole puhe-
pakkoa. Siellä ei tarvitse ottaa it-
selleen vierasta roolia vaan olla si-
tä mitä on.

Ennen vanhaan surunauhaa, 
surunappia tai surukorua käytet-
tiin ilmaisemaan läheisen ihmi-
sen kuolemaa. Jossakin vaihees-
sa puhuttiin, että tapa olisi tulos-
sa takaisin. Käytäntö voisi tuoda 
helpotusta ainakin niille, jotka ei-
vät halua tai jaksa puhua mene-
tyksestään vaan kaipaavat mah-
dollisuutta olla rauhassa. 

Yhden ihmisen mielestä pieneltä 
näyttävä menetys voi aiheuttaa 
jollekulle toiselle suurta surua.
Esimerkiksi lemmikin kuolemas-
ta aiheutunut suru voi yllättää 
voimakkuudellaan ihmisen it-
sensäkin. 

Kun iäkäs ihminen kuolee, 
saatetaan sanoa: mutta hänhän 
sai elää pitkän elämän, kuole-
ma oli odotettavissa. Iäkäs ystä-
vä saattoi olla nuoremmalle hyvä 
ystävä, luotettava ihminen, jonka 
poismenosta syntynyttä suurta 
surua ei lievennä ajatus, että vai-
naja oli saanut elää pitkään.  

Läheisen ihmisen kuolema voi 
laukaista pintaan aikaisempiakin 
menetyksiä.

Valtaosa ihmisistä saa surun 
hallintaansa.
Surun hallinta kuulostaa oudol-
ta. Itkunpurskahdus ihmisten 
joukossa ei kerro välttämättä sii-
tä, että suru ei olisi hallinnassa. Se 
voi kertoa siitä, että itkevä luot-
taa, että hänen ympärillään ole-
vat ottavat hänen itkunsa vastaan 
ja kestävät sen.

Itku puhdistaa ja helpottaa 
oloa. Itkemistä ja muita reaktioi-
ta suruun ei tarvitse hävetä. 

Elämä jatkuu, surevalle sano-
taan usein.
Lausahduksella pyritään usein 
luomaan toisessa toivoa. 

Toteamus saatetaan kokea 
myös kehotuksena kiirehtiä me-
netyksen tuomasta surusta eroon.

Surevan rinnalla olisi tärkeää 
uskaltaa viipyä. Raamatussa ker-
rotaan surevasta Jobista, jonka 
vierellä kolme ystävää istui seit-
semän päivää puhumatta.

Kaikkea ahdistusta ei voi hel-
pottaa, mutta vierellä voi silti py-
syä. Puhuminen on toissijaista 
läsnäoloon nähden.

Osa saattaa purkaa suruaan toi-
mintaan.
Toiminta on usein hallittavassa 
olevaa, toisin kuin kuolema, joka 
tulee silloin kun tahtoo eikä kysy, 
saako tulla.

Ihminen kaipaa sitä, mitä voi 
hallita. Hautajaisjärjestelyt voi-
vat olla eräänlainen ankkuri, jo-
ka kiinnittää surevan todellisuu-
teen, arjen rytmiin. Surun tuo-
massa kaaoksessa sureva tietää 
ohjeet saatuaan, miten hänen elä-
mänsä jatkuu ainakin lähipäivät.

Sureva voi kokea fyysisiä oirei-
ta, kuten epämääräisiä rintaki-
puja, muistikatkoksia, hengen-
ahdistusta, pyörrytystä tai vat-
savaivoja.
Äkillinen voimakas mielenjärky-
tys voi ”murtaa sydämen”, tästä 
löytyy lääketieteellisestä kirjal-
lisuudesta kertomuksia jopa 200 
vuoden takaa.

Surevan voimat ovat usein vä-
hissä ja hän tarvitsee tavallista 
enemmän lepoa. Sureva on usein 
myös aloitekyvytön. Lääkärintar-
kistus voi olla tarpeellista.

Surussa ovat mahdollisia erilai-
set aistiharhat, kuten menetetyn 
läsnäolon tunteminen tai hänen 
äänensä kuuleminen.
Aistinharhoista puhuminen saat-
taa tuntua loukkaavalta. Olisiko 
parempi puhua vain aistimisesta?

On vaikea määritellä, mistä 
siinä on kyse, mutta moni tuntee 
tällaiset läheisyyden kokemukset 
lohdullisina. Aistimuksiin liitty-
vät usein kova ikävä ja kaipaus.

Pahimmillaan menetyksen ko-
kenut unohtaa, että hänellä on 

tea jopa iloa ja tyytyväisyyttä 
hankalaksi koetun ihmisen pois-
menosta. Tällaiset tunteet itsessä 
herättävät syyllisyyttä.

Tunteissaan ei kannata olla 
epäaito. Kaikista tunteista on hy-
vä puhua arkailematta. 

Surun kestämisessä ulkopuoli-
sesta avusta saattaa olla hyötyä.
Hyvin usein näin on. Ulko-
puolisesta on hyötyä, jos sure-
va niin haluaa. Ihmistä voi aut-
taa sinne asti, minne hän halu-
aa apua.

Surun tunne haihtuu useim-
milla ilman hoitoa tai asiantun-
tijan apua.

Surevalla on oikeus kiinnostua 
hengellisistä asioista, vaikka ai-

emmin aihe ei olisi häntä kiin-
nostanut. 
Läheisen kuolema pysäyttää ja 
herättää usein kaipuun lähem-
mäs Jumalaa. Kuolemantapaus 
voi aiheuttaa myös vihaa ja pet-
tymystä Jumalaa kohtaan.

Surevasta voi tuntua hyväl-
tä kuulla, että häntä muistetaan 
vaikkapa iltarukouksessa. 

Sairaus ja kärsimys herättävät 
ihmisen pohtimaan elämän pe-
ruskysymyksiä ja vaikkei kaik-
kiin kysymyksiin ole vastauksia, 
on tärkeää saada pohtia niitä toi-
sen ihmisen kanssa

RIITTA HIRVONEN

Muhoksen seurakunnan sururyhmä kokoontuu kuu-

si kertaa kevään aikana torstaisin 16.3. klo 18 alka-

en srk-talon kappelihuoneessa, osoitteessa Kirkko-

tie 32. Ryhmän ohjaajina toimivat rovasti Jouni Rii-

pinen ja pastori Soile Tuusa. Ilmoittautumiset ja tie-

dustelut soittamalla 28.2. mennessä Soile Tuusa, p. 

044 4866 723.

Karjasillan seurakunnan sururyhmä alkaa 30.3. Ryh-

män vetäjinä diakoniatyöntekijä Marjukka Hamari 

ja pastori Mirjami Dutton. Ilmoittautumiset 10.3. 

mennessä Marjukka Hamari, p. 040 5752710, mar-

jukka.hamari@evl.fi. 

Oulunsalon seurakunnassa alkaa vertaistukiryhmä 
läheisensä menettäneille 15.3. kello 16.30 seurakun-

nan Toimitalolla. Ryhmää vetävät diakoniatyönteki-

jä Maija Sivula sekä pastori Jukka Joensuu. Ilmoit-

tautuminen Maija Sivulalle, p. 044 7453 853.

Oulun seurakuntien yhteinen sururyhmä itsemur-
han kautta läheisensä menettäneille alkaa 15.3. klo 

17.30–19.30. Kokoontumisia kymmenen kertaa Ou-

lun kriisikeskuksessa. Ryhmä on ammatillisesti oh-

jattu ja suljettu vertaistukiryhmä. Osallistuminen 

on maksutonta, ilmoittautuminen ja sitoutuminen 

välttämättömiä. Ohjaajina toimivat sairaalapasto-

ri Juha Kyllönen ja kriisityöntekijä Outi Pietiläinen. 

Ilmoittautumiset 3.3. mennessä Juha Kyllöselle, p. 

040 5797 807, juha.kyllonen@evl.fi

Huomaathan tämän! 
Oulun seurakunnissa alkaa vuoden aikana useita 

sururyhmiä. Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan 

myöhemmin sururyhmän, asiasta voi olla yhteydes-

sä omaan seurakuntaan.

Suositus on usein, että omasta menetyksestä olisi 

kulunut joitakin kuukausia ennen ryhmään ilmoit-

tautumista.

Seurakunnissa alkaa pitkin vuotta sururyhmiä

Äkillinen voimakas 
mielenjärkytys voi 
”murtaa sydämen”, 
tästä löytyy 
lääketieteellisestä 
kirjallisuudesta 
kertomuksia jopa 
200 vuoden takaa.

myös oikeus tuntea iloa elämän 
hyvistä hetkistä.
Kuolema synnyttää monenlai-
sia tuntemuksia, jopa suurta hel-
potusta. Kun vaikea ihmissuhde 
päättyy kuolemaan, saattaa tun-

Flickr
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Muut seurakunnat

Yhdistykset

ISRAEL-iltapäivä   
La 25.2. Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34. 
klo 15    Piirikokous. Väliajalla tarjoilua ja myyjäiset  
klo 17    Israel-juhla, past. Mika Pouke, hepreal. musiikkia.               
Tervetuloa!    järj. Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 

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

TALVIPÄIVÄT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 25. – 26.2.2017
La 25.2. klo 18 alustus aiheesta ”Luottamus Jumalaan”
 keskustelu, iltahartaus
Su 26.2. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa
 klo 13 päiväseurat
 klo 14.30 puheenvuoro aiheesta “Lasten kaltaisten  
 on Jumalan valtakunta”
 klo 17 viikkomessu Oulun tuomiokirkossa
 klo 20 iltahartaus
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

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

24.02.2017 klo 17.30- 19.30 , maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 8, 
oulu, Donkkis Big night
2.3. klo 18 rukoushuone, Koulukatu 41, oulu, Kohtaamispaikkailta,  
Martti Vainikka ”Kohtaamisia Jeesuksen viimeiseltä matkalta Jerusalemiin
11.3.2017 klo 13, tuiran Kirkko, myllytie 5, suomen Kansanlähetyksen 50 v 
juhlat, mukana mm. Tuiran Kirkkoherra Niilo Pesonen, Lähetysjohtaja Mika 
Tuovinen, Leif Nummela ja Pekka Simojoki
28.3.2017 klo 18, Keskustan seurakuntatalo, monitoimisali, isokatu 17, 
oulu, sääntömääräinen Kevätkokous
tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 25.2. klo 13 – 17 ”TAHDON” Avioliittopäivä. 
La 25.2. klo 18 #Valo, nuorten ilta, Veera ja 
Daniel Hug. Su 26.2. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Veera ja Daniel Hug, Hannu Orava, Uusikatu 
Group. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 27.2. klo 18  
Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 1.3. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Petri ja Mia-Mari Nuotio ”Marttyyrien ääni” – 
järjestöstä, Pasi Markkanen. To 2.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ma 27.2. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 28.2. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

To 23.2. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Jackie Li, musiikki: Jukka  
Kauppila. Pe 24.2. klo 19 Helmi (nuortenilta). La 25.2. klo 17 Israel tilai-
suus, Mika Pouke. Su 26.2. klo 11 Perhekirkko, Outi Huczkowski & tiimi, 
aihe: Joku muu, kiinalainen lounas: aikuiset 5 €/ lapset 3 €, klo 13.30 
Mäenlaskua tai luistelua Heinäpäässä (omat välineet). Ke 1.3. klo 13  
Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 2.3. klo 19 Evankeliumi- 
ilta, evankelista Arild Måsö ja DTS-koulun opiskelijat. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 23.2. klo 18 raamattupiiri – Bible study suomi/english
Su 26.2. klo 10.30 rukouskokous, 
 klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ma 27.2. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  28.2. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 1.3. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

English translation always available

Herättäjän päiviä: su 26.2. messu klo 15.00 (Huom. aika!) ja seurat  
Ounasrinteen kappelissa, Saaruantie 3, Rovaniemi 
Siioninvirsiseurat: to 23.2. klo 18.00 seurat ja paikallisosaston vuosiko-
kous Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8, su 26.2. klo 11.30 seurat ja paikallis-
osaston vuosikokous Vihannin seurakuntatalossa, su 26.2. klo 15.00 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, ti 28.2. klo 18.30 seurat ja vuosikokous 
Maija-Liisa Yliklaavulla, Laakkolantie 51, Pulkkila
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 26.2. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Ari Juntunen.
Su 26.2. klo 18 Vuosikokous.
Ke 1.3. klo 14 Toimintapiiri.

Esimerkkikoko:
1  x 140 mm

252 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508

Kuolinilmoitus 
seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Nelisenkymmentä ih-
mistä innostui tutus-
tumaan viime sun-
nuntaina laulamaan 

tosimielessä virsikirjan uusia, 
niin sanotun lisävihkon virsiä. 
Pyhän Tuomaan kirkossa Ou-
lun Puolivälinkankaalla laulet-
tiin kaikki 79 virttä läpi reilus-
sa kolmessa tunnissa taukoja pi-
tämättä.

Vain esilaulajat ja soittajat 
kävivät nopeasti tankkaamas-
sa kahvia ja leipää jaksaakseen 
urakkansa loppuun saakka.

Laulavalla yleisöllä oli lupa 
tulla ja mennä halunsa mukaan 
virsiurakoinnin aikana, mut-
ta paikalla olleet olivat sitkeitä: 
suurin osa heistä istui kirkon 
penkissä alusta loppuun saak-
ka. Jollakulla alkoi istuminen 
puuduttaa selkää, mutta kirkon 
aulatila kävi jumppasalista. 

– Vaikka läpilaulanta sujui 
kaavailtua nopeammin, oli se 
niin yleisölle kuin laulajille var-
sin kova ponnistus, totesi kant-
tori Anu Arvola-Greus veisui-
den jälkeen.

Pelkästään kanttoreiden va-
rassa säestys ei ollut. Uusil-
le virsille oli tehty monipuoli-
sia sovituksia. Kirkossa iskivät-
kin välillä kunnon rytmit, kun 
käytössä olivat pianon ja urku-
jen lisäksi basso, kitara, huilu ja 
viulu. 

Lisävihkon virsistä innostu-
nut Ritva Järvikivi totesi lyhy-
ellä jaloittelutauolla, että hän 
oli jo ennättänyt odottaa mah-
dollisuutta tutustua lisävih-
kon tarjontaan. Järvikivi kertoi 

asuneensa Amerikassa, ja siel-
lä hän tottui jumalanpalveluk-
sissa muuhunkin kuin perintei-
seen urkusäestykseen.

– Positiivista uudistusta, sil-
lä osa virsistä oli – voisiko sanoa 
– kansaan menevää. Toki jotkut 
tuntuivat aika vaikeilta, Järviki-
vi sanoi.

Esilaulajiin kuulunut musii-
kin harrastaja Paula Paananen 
kuvaili lisävihkouudistusta iloi-
seksi asiaksi. 

– Nyt virsien joukossa on ai-
kaisempaa enemmän svengaa-
via lauluja, joita veisatessa tulee 
riemullinen mieli.

Virsikirjan lisävihko otettiin 
käyttöön viime adventtina. Uu-
det virret täydentävät vuoden 
1986 virsikirjaa. Uudistustyös-
sä pyrittiin elävöittämään virsi-
perinnettä ja liittämään kansal-
le tutuksi tulleita lauluja osaksi 
virsikirjaa. 

Lisävihkon virsissä onkin 
mukana niin tuttuja hengellisiä 
lauluja kuin kansainvälisiä sä-
velmiä ja uusia sävellyksiä. Nii-
den tarkoituksena on sanoittaa 
uskoa ja uskoon liittyviä koke-
muksia uudenlaisella tavalla. 

RIITTA HIRVONEN

Nyt virsien joukossa on 
aikaisempaa enemmän 
svengaavia lauluja, 
joita veisatessa tulee 
riemullinen mieli.

Paula Paananen

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

Svengaavimpia virsiä 
urakoitiin läpi tauotta

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Ritva Järvikivi kävi laulamassa uusia virsiä sangen tyytyväisenä.

Pieni kuoro auttoi uusien virsien opettelussa. Muutamat virret olivat vaikeita, 
laulajajoukosta myönnettiin.
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Vapaaehtoisille vastuuta 
Seurakunnassa tiukka taloustilanne näkyy alttarikukissakin  

Avioliitto-
käsityksen 
laajentamisesta 
tehtiin aloite
Viisitoista kirkolliskokous-
edustajaa ovat valmistelleet 
kirkon avioliittokäsityksen laa-
jentamista ehdottavan aloitteen 
ensi toukokuussa kokoontuval-
le kirkolliskokoukselle.

Aloitteessa esitetään, että 
kirkollinen avioliittoon vih-
kiminen olisi mahdollinen 
myös samaa sukupuolta ole-
ville pareille. Yksittäistä pap-
pia ei kuitenkaan velvoitettaisi 
vihkimään samaa sukupuolta 
olevia pareja, mikäli se on vas-
toin hänen omaa avioliittokä-
sitystään. 

Muiden kirkolliskokous-
edustajien on mahdollista al-
lekirjoittaa aloite 15. maalis-
kuuta mennessä.

Leila Ikoselle
Kuurojen liiton 
juhlamitali 
Oulun hiippakunnan pitkäai-
kainen kuurojenpappi ja Tyr-
nävän seurakunnan kirkko-
herran virasta eläkkeelle jää-
nyt Leila Ikonen on palkittu 
Kuurojen liiton 100-vuotis-
juhlamitalilla. 

Mitalin myöntämisen pe-
rusteena on Ikosen mittava 
elämäntyö kuurojen yhteisön 
parissa.

Heikki Nissinen 
pappisasessoriksi 

 
Oulun hiippakunnassa pap-
pis asessorin vaalissa eniten 
ääniä saivat Utajärven seura-
kunnan kirkkoherra Heikki 
Nissinen, 92 ääntä, Haukipu-
taan seurakunnan kirkkoher-
ra Jaakko Tuisku (48 ääntä) ja 
Tuiran seurakunnan kappalai-
nen Päivi Jussila (31 ääntä).  

Hiippakunnan papeista ja 
lehtoreista äänensä vaalissa 
antoi 46 prosenttia. Pappis-
asessorin paikka tuli avoimek-
si, kun Satu Saarinen valittiin 
tuomiorovastiksi. 

 

Pilkahdus 
pureutuu 
epäilykseen
Yhdeksännen kerran pidettävän 
Pilkahdus-tapahtuman teema-
na on tänä vuonna epäilys. 

Kulttuuritalo Valveella elo-
kuvateatteri Studiossa lauan-
taina 25. helmikuuta kello 13 
pidettävässä Pilkahduksessa 
aiheesta alustaa pastori Àrpàd 
Kovàcs. Tapahtumassa esite-
tään Tom McCarthyn tosita-
pahtumiin pohjautuva draa-
ma Spotlight. 

Pilkahdus-tapahtumaan on 
vapaa pääsy. Lisätietoa osoittees-
ta www.oulunelokuvakeskus.fi.

Muovikukat puhuttavat 
seurakuntalaisia Sii-
kalatvalla.

– Alttari on arvo-
kas, hiljentymisen ja Jumalan 
kohtaamisen paikka, jossa kukat 
muistuttavat Jumalan luomistyön 
ihmeestä. Tekokukat alttarilla ei-
vät ole mitenkään hyväksyttäviä 
eivätkä sopivia, sanoo Kestilässä 
asuva Elma Kesti. 

Hänen mielestään alttarikuk-
kien ei tarvitse olla kalliita eikä 
isoja. 

– Jos elävien kukkien ostami-
seen ei ole varaa, alttarin voi ko-
ristella edullisestikin katajan-, 
männyn- tai kuusenoksilla ja ke-
väänkorvassa vaikka koivunok-
silla. 

– Ellei luonnosta saa oksaa tai 
kukkaa, ollaan mieluummin il-
man. Pelkät kynttilätkin riittä-
vät, sanoo asiasta monien seu-
rakuntalaisten kanssa jutellut ja 
seurakuntaankin yhteydessä ol-
lut Kesti.

Kestilästä löytyy Elma Kestin 
mukaan ihmisiä, jotka voivat tuo-
da alttarikukkia, jos se seurakun-
nalle sopii.

– Itsekin olen vienyt alttarille 
kuusenoksia, joiden kaveriksi os-
tin krysanteeminoksan.

Alttarikukkien hankinta
kappeliseurakunnille
Siikalatvan seurakunnan vs. kirk-

koherra Juha Luokkala sisällyt-
tää alttarikukkien hankkimisen 
osaksi isompaa muutosta, joka 
seurakunnassa on välttämätön-
tä tehdä.

– Työntekijöiden työpanos-
ta pitää suunnata uudella taval-
la ja seurakuntalaisia täytyy saa-
da mukaan osallistumaan. Sääs-
tökeinoja on löydettävä, mutta 
toiminnan laatua heikentämättä, 
Luokkala tiivistää.

Siikalatvan seurakunta on saa-
nut useana peräkkäisenä vuonna 
Kirkkohallituksen harkinnanva-
raista avustusta: viime vuonna 
 80 000  euroa, sitä aiemmin kah-
tena vuonna 90 000 euroa.

Yhtenä perusteena avustuksen 
saamiseen on, että seurakunnalla 
on useampia pysyviä toimipaik-
koja kaukana toisistaan. 

Vajaan 6200 jäsenen Siikalat-
van seurakunta koostuu viidestä 
kappeliseurakunnasta, joissa kus-
sakin on kirkko ja seurakuntata-
lo. Lisäksi on joukko muita kiin-
teistöjä: leirikeskus, pari kerho-
kotia ja muutama seurakuntatoi-
misto tai kirkkoherranvirasto. 

Ovet voi avata
vapaaehtoinenkin
Kirkkoherran mukaan tiukasta 
taloustilanteesta voi seurata hy-
vääkin. 

– Kun rahasta on tiukkaa, toi-
mintaa on pakko miettiä uusik-
si. Esimerkiksi suntioiden ei aina 
ole järkevää lähteä avaamaan ovia 
toiselle puolelle seurakuntaa, jos 
sen voi hoitaa vapaaehtoinen seu-
rakuntalainen.

Siikalatvalla matkaa Rantsi-
lan Mankilankylältä Pyhännän 
Tavastkengän perukoille tulee yli 
100 kilometriä. 

Jatkossa paikalliset kappeli-
neuvostot saavat vastuulleen esi-
merkiksi avata ovia kerhoille, et-
siä vapaaehtoisia rippileireille 
emännän avuksi ja suunnitella, 
miten jumalanpalveluksen saa-
daan hoidettua alttarikukat. Va-
paaehtoisia etsitään myös sano-
ma- ja ehtookellojen soittajiksi. 

– Kun kappelit saavat enem-
män vastuuta, paikalliset ihmiset 
voivat kokea seurakunnan enem-
män seurakuntalais- kuin työn-
tekijälähtöiseksi ja innostua te-
kemään entistä enemmän omia-
kin ehdotuksia. Rahapula voi koi-
tua lopulta siunaukseksi, Luokka-
la näkee.

Toimintakulttuurin iso muu-
tos vie aikansa, Luokkala tietää. 

– Mitään päätöksiä ei kuiten-
kaan runnota läpi. Toimintaa te-
hostetaan yhdessä miettien ja 
päättäen.

Jumalanpalvelusten määrään 
ei näillä näkymin ole tiedossa 
muutoksia.

Sunnuntain jumalanpalvelus 
pidetään viidestä kirkosta kol-
messa kiertävän vuorolistan mu-
kaisesti. 

MINNA KOLISTAJA

Kirkkohallituksen jumalanpalveluksen oppaan mukaan muovikukkia ei käytetä alttarilla, koska alttarikukkien eräs tehtävä on symboloida haurautta ja uhria. Leikkokukat 
muistuttavat myös elämän katoavaisuudesta.

M inna Ko l i s t a ja

Tekokukat 
alttarilla eivät ole 
hyväksyttäviä 
eivätkä sopivia. Jos 
elävien kukkien 
ostoon ei ole varaa, 
alttarin voi koristella 
edullisesti luonnosta 
saatavin oksin.

Elma Kesti

Työntekijöiden 
työpanosta pitää 
suunnata uudella 
tavalla. Kappelit 
saavat enemmän 
vastuuta muun 
muassa miettiä, miten 
alttarille saadaan 
hoidettua kukat.

Juha Luokkala
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Millaista 
työtä yv-
keräysvaroilla?
Yhteisvastuukeräys 
on tänä vuonna 
työtä ihmiskauppaa 
vastaan. Suomessa 
keräyksen varoilla 
autetaan ihmiskaupan 
uhreja yhteistyössä 
Pro-tukipisteen, 
Monika-Naiset liiton,  
Pakolaisneuvonnan ja 
Rikosuhripäivystyksen 
kanssa.  
Keräyksen ulkomaan 
osuudella Jordaniassa 
tuetaan työtä Syyrian 
pakolaisten parissa. 
Avun vie perille Kirkon 
Ulkomaanapu.
Rauhan Tervehdys 
esittelee peräkkäisinä 
viikkoina, miten järjestöt 
käyttävät keräysvaroja: 
23.2. Pro-tukipiste, 
2.3. Rikosuhripäivystys, 
9.3. Pakolaisneuvonta, 
16.3. Monika-Liitto ja 
23.3. Kirkon 
Ulkomaanapu.

Se voi olla nuori suomalaistyttö
Oletko nähnyt televisios-

sa dokumenttia parvek-
keella tupakoivasta ve-
näläisestä Elenasta, jo-

ka päätyy ihmiskaupan uhrik-
si äitinsä miesystävän harhaut-
tamana? Elena joutuu Helsin-
gin kaduilla seksuaalisen hyväk-
sikäytön uhriksi. Hänet pakote-
taan myymään seksiä. 

Tarina seksuaalisen hyväksi-
käytön uhriksi joutuneesta Ele-
nasta on näytelty, mutta tarinas-
sa voisi olla hänen sijastaan myös 
suomalainen nuori tyttö, joka 
ihastuu mieheen, mutta päätyy-
kin pitkällisen manipuloinnin ja 
uhkailun kautta kiristyksen koh-
teeksi. 

Ihastuksen kohteesta tulee hy-
väksikäyttäjä: intiimejä kuvia uh-
kaillaan laittaa julkisuuteen, joll-
ei uhri suostu siihen, mitä hänel-
tä pyydetään. 

Näin kuvailee mahdollista ti-
lannetta Pro-tukipisteen ihmis-
kaupan vastaisen työn erityisasi-
antuntija Essi Thesslund.

– Kuten uhrit, myös hyväksi-
käyttäjät voivat olla supisuoma-
laisia, hän sanoo. 

Varoilla parempaa 
palvelua ja etsivää työtä
Thesslund sanoo, että Pro-tuki-

pisteellä on tarve saada vahvistus-
ta ihmiskaupan kanssa työskente-
levien sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisten työhön.

– Haluamme lisätä muun mu-
assa etsivää työtä eri ympäristöi-
hin tavoittaaksemme paremmin 
heitä, jotka jäävät nyt avun ulko-
puolelle. 

– Etsivä työ vie järjestömme 
sosiaali- ja terveyspalveluja sinne, 
missä ihmiset ovat. Näitä paikko-
ja ovat baarit, kadut, seksikaupat, 
hierontapaikat, erotiikkaliikkeet 
mutta myös internet. 

– Olemme iloisia, jos Yhteis-
vastuukeräyksen varat lisää-
vät mahdollisuuksiamme auttaa 
apua tarvitsevia, rikoksen uhrik-
si joutuneita. 

Tuki voi olla keskusteluapua 
tai apua erilaisten palveluiden 
käytössä. 

– Uhrit eivät yleensä tunne oi-
keuksiaan ja vaikka tuntisivat, he 
pelkäävät käyttää niitä, Thess-
lund kertoo. 

– Asiakaspalvelujen kehittämi-
nen on tärkeää, jotta ne vastaavat 
todellisia tarpeita. 

Apua äkillisissä
tilanteissa
Kipeä tarve on Thesslundin mu-
kaan myös kriisirahastolle. Sen 
turvin hätään joutuneille voisi 
tarjota mahdollisuutta peseytyä, 
syödä tai majoittua pariksi yöksi 
turvalliseen paikkaan.

Thesslund selvittää, että va-
roilla voidaan myös lisätä oman 
järjestön mahdollisuuksia tun-
nistaa ihmiskauppaa aiempaa-
kin paremmin. Ihmiskaupan uh-
rit hakevat usein apua muissa asi-
oissa.

Hänen mukaansa on tärkeää 
tehdä työtä, joka rohkaisee puut-
tumaan, jos on pienkin epäilys 
ihmiskaupasta omassa tuttava-
verkostossa. Tällaista kannustus-
ta pitää tehdä esimerkiksi seksi-
työläisten parissa. 

– Ehkä he liikkuvat samoissa 
verkostoissa kuin mahdollinen 
ihmiskaupan uhri. 

Thesslundin mukaan on tär-
keää, että Suomessa on ilmapiiri, 
jossa uhriksi joutuneen ei tarvitse 
pelätä paljastaa siitä, mitä hänelle 
on tapahtunut. 

Pro-tukipisteen toimintaan 
voi tutusta nettisivuilla, www.
pro-tukipiste.fi.

RIITTA HIRVONEN

Vuoden 2015 suuret siirtolaismäärät näkyvät Suomessa ihmiskaupan uhriluvuissa. 
Asiakasmäärät ovat lisääntyneet Pro-tukipisteessä. Turvapaikanhakijoiden lisäksi 
myös pakkoavioliittoon tai rikollisuuteen pakotettuja ohjautuu yhä enemmän avun 
piiriin.

F r e e ima g e s

Armoa
   ilman
tarmoa. Vain

19,90
(norm. 26,70)

/3 kk

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

Tilaa osoitteessa kotimaa24.� /tilaa
Käytä kampanjakoodia: tarjous

*)  ++ -näköislehti
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 26.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Laskiaisena alkaa paastoon 
laskeutuminen. Paaston aika-
na voi miettiä mitkä asiat ovat 
elämässä kaikkein tärkeimpiä.
Klo 10 jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 26.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakun-
nasta. Laskiaisena alkaa paas-
toon laskeutuminen. Paaston 
aikana voi miettiä mitkä asi-
at ovat elämässä kaikkein tär-
keimpiä.

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 26.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Lahden Ristinkirkosta.

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

Turvallinen usko koetuksessa 

Terhi Törmälehto (s. 
1977) on Helsingissä asu-
va, kainuulaislähtöinen 
äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettaja ja opettajankoulut-
taja, joka on julkaissut vahvasti 
uskoa peilaavan esikoisromaa-
nin Vaikka vuoret järkkyisivät. 

Se on kasvuromaani nuo-
ren kainuulaisen Elsan elämäs-
tä, uskosta, kaipauksesta, irral-
lisuudesta sekä vilkkaista Ko-
lumbian pääkaupungin Bogo-
tan kortteleista.

Kainuun pirtinpöytä on tur-
vallinen. Äiti, isä, mummu ja 
ukki istuvat siinä kodin iko-
neina. Erityisesti mummun ja 
ukin elämää leimaa körttiläi-
syys: ukki veisaa joka välis-
sä virsiä. Elsa kaipaa kuiten-
kin jotain värikkäämpää, eloi-
sampaa, tunnekylläisempää. 

Hän päätyy ystäviensä myö-
tä helluntaiseurakuntaan. Hei-
dän yhteinen näkynsä on koko 
maailman evankelioiminen. 

He odottavat hengen kas-
tetta ja armolahjoja, erityisesti 
kielilläpuhumista.

Romaanin toinen taso liik-
kuu Bogotassa. Sielläkin ollaan 
helluntailaisten rukoushuo-
neella 119. kadulla. Elsa tutus-
tuu moniin seurakuntalaisiin, 
mutta erityisesti Manueliin, jo-
ka on virunut vuosikausia sissi-
en vankina viidakossa.

Maailma, joka Kainuussa oli 
niin selkeä, ei enää ole sitä Bo-
gotassa.

Elämän ja uskon musta-
valkoisuus on poissa ja Elsan 
on raivattava uusi tie. Samalla 
myös hänen kainuulaiset nuo-
ruuden ystävänsäkin ovat kas-

Lukunurkka

Terhi Törmälehto: 
Vaikka vuoret järkkyisivät. 
288 s. Otava 2017.

vaneet ulos niistä raameista, 
joissa yhdessä elettiin.

Törmälehdon kieli ja kuvaus 
on kauttaaltaan kaunista. 

Kirjan rakenne vuoroluvuin 
Kainuussa ja Bogotassa on on-
nistunut. Luvut limittyvät tuo-
reesti toisiinsa ja vievät tarinaa 
eteenpäin. 

RISTO KORMILAINEN  

Terveys ja Hyvinvointi

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

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

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

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

Kulttuuriteemainen

Aktiivista ja viihtyisää palveluasumista Tyrnävällä

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

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

Lääkäri kotikulmillasi
TUIRA
PUOLIVÄLINKANGAS/
Mielikintie 8
OULUNSALO
Kauppiaantie 1

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

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Sivuutettuja raamatunkohtia 
kannattaa tutkia

On erinomainen asia, 
että Heimo Hatak-
ka on koonnut teolo-
gian tohtorin, kirjaili-

ja Juhani Rekolan lehtikirjoi-
tuksia ja toimittanut ne kirjak-
si Herääminen pimeään. Vaik-
ka tekstit ovat 1960-luvulta, ne 
ovat pääsääntöisesti ajankoh-
taisia edelleenkin. 

Rekola (1916–1986) oli äly-
käs, syvällinen uskon ja elä-
män pohdiskelija sekä taitava 
kirjoittaja. 

Kirjassaan Rekola kuvaa 
erästä ranskalaista kerjäläistä 
seuraavasti: ”Jumala merkitsi 
hänelle ainoata todellisuutta, ja 
sen rinnalla kaikki muu oli var-
jomaista ja epätodellista.” 

Näillä sanoilla voisi vallan 
hyvin ilmentää myös Rekolan 

elämää ja kirjoituksia. Ajatusta 
voisi tosin jatkaa, että juuri Ju-
malan todellisuus saa Rekolan 
näkemään Jumalan olemassa-
olon kaikessa inhimillisessä to-
dellisuudessa – niin sen kaune-
udessa kuin karuudessakin. 

Tyypillistä Rekolan pohdis-
kelulle on toteamus, että ”olisi 
mielenkiintoista etsiä kaikki ne 
Uuden testamentin kohdat, jot-
ka yleensä sivuutetaan. Kannat-
taisi tutkia, mikä teologia niistä 
avautuu. Kylläpä näitä vaiettu-
ja kohtia löytyy. Ja vaikkei nii-
hin selvää vastausta saisikaan, 
niin varmasti olisivat tutkimi-
sen ja pohdinnan arvoisia. Jos-
takin syystä ne kuitenkin ovat 
Raamatussa – eivät sattumalta”.

Juhani Rekolaa on luonneh-
dittu luterilaisen kirkon mer-

Juhani Rekola: Herääminen pimeään. 
Varhaiset kirjoitukset. Tekstit 
on valikoinut sekä esipuheen ja 
johdannot kirjoittanut Heimo Hatakka. 
341 s. Kirjapaja 2016. 

kittäväksi ajattelijaksi. Hän 
toimi Tukholman suomalai-
sen seurakunnan kappalaisena.

VEIJO KOIVULA 
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Ps. 31: 2-6
Herra, sinuun minä turvaan.
Älä milloinkaan hylkää minua.
  Sinä olet vanhurskas, pelasta minut!
  Kuule minua, riennä avukseni!
Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,
vuorilinna, johon minut pelastat.
  Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani.
  Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet 
minun Jumalani.
Sinä päästät minut verkosta,
jonka viholliset ovat virittäneet eteeni.
  Sinä olet minun turvani!
  Sinun käsiisi minä uskon henkeni.
Herra, sinä lunastat minut vapaaksi,
sinä uskollinen Jumala.

1. Kor. 13 (1. vuosikerta)
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin 
vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka 
minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin 
kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka 
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää 
vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en 
olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni 
nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni 
tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä 
mitään voittaisi.
    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei 
käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta 
profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen 
lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme 
on näet vajavaista ja profetoimisemme on 
vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, 
vajavainen katoaa.
    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla 
oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen 
mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 
Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin 
arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista 
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta 
kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee.
    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus. 

Mantelilla vai hillolla? 
Vastauksesta selviää kaksi koulukuntaa. Minä haluan laskiaispullan hillon kera, toi-
nen puolestaan mantelitäytteen kera. Runebergintortut ja laskiaispullat kertovat ajasta. 
Tutussa lasten virressä lauletaan: ”Laskiainen lasketaan. Paaston aika alkaa. Messias 
on matkalla. Paaston aika alkaa. Tien me sinne tiedämme. Tien me sinne käymme.” 

Kirkkovuodessa alkaa erityinen ajanjakso, jolloin seurataan Jeesuksen elämän vii-
meisiä vaiheita. Ne päättyvät hänen kuolemaansa ja pääsiäisen ylösnousemukseen. 
Ajanjakso opastaa meitä ajattelemaan suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme. 
Pitää pysähtyä ennen kuin pysäytetään. 

Itsetutkistelu voi johtaa moneen suuntaan. Minkä perässä juoksemme? Minkä 
varaan rakennamme elämämme? Onko tavoittelemamme kestävää ja oikeaa? Pahim-
millaan itsetutkiskelu voi johtaa Torsti Lehtisen toteamuksen todentumiseen: ”Menin 
itseeni. Oli ahdasta. Tulin pois.” 

Itsetutkiskelu on mahdollisuus tyhjentää elämämme, mielemme, kaikesta turhasta 
painolastista. Se ei ole pakonomainen deadline, ajankohta, jolloin kaiken pitää olla val-
miina, vaan se vie paljon aikaa. Muutoksen pitää lähteä sisältä. Sinusta itsestäsi, eikä 
kenestäkään muusta.

Jumalan rakkaudella on nimi: Jeesus Kristus, joka antoi oman elämänsä uhriksi mei-
dän rikostemme ja syntiemme tähden. Hän ei antanut vain anteeksi, vaan hän antoi 
elämänsä. Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai 
pimeään. Uskossa otamme vastaan Jumalan lahjat ja turvaamme häneen, pidämme 
hänen lupauksiaan tosina ja uskallamme heittäytyä niiden varaan. 

Usko siihen, että minusta pidetään huolta, en ole yksin tai hylätty ja Jumala rakas-
taa myös minua syntistä antaa rauhan sydämeen: ”Ole minulle kallio, jonka suojaan 
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.”

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 26.2.2017
Psalmi: Ps. 31:2-6
1. lukukappale: Jer. 8:4-7
2. lukukappale: 1. Kor. 13 (1. vuosikerta) tai Gal. 2:19-21
Evankeliumi: Joh. 12:25-33
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Tutkijat ovat varoitelleet 
tästä jo vuosikymmeniä: 
ilmaston lämpeneminen 
on globaali kriisi, joka uh-

kaa meitä kaikkia. Ihminen on ai-
heuttanut äkillisen ja tuhoavan 
tapahtumaketjun, joka sulattaa 
mannerjäätiköitä, nostaa meren-
pintaa ja lisää sään ääri-ilmiöitä. 

Uskonnolliset johtajat ovat vii-
me aikoina nousseet luonnontie-
teilijöiden rinnalle puolustamaan 
maapallon tulevaisuutta. 

Uskonnollisen ja tieteellisen 
maailmankuvan edustajat halua-
vat samaa asiaa: pelastaa maapal-
lon. Vastakkainasettelua ei täs-
sä asiassa ole. Esimerkiksi paavi 
Franciscus on vaatinut paimen-
kirjeessään nopeita toimia ilmas-
tonmuutosta vastaan. Luonnon 
väärinkäyttöä hän kuvaa yksise-
litteisesti synniksi.

Kristinuskosta on
tullut liian ihmiskeskeinen 
Herääminen ympäristötuho-
jen vaikutuksiin on monella ta-
paa hengellinen asia. Tätä mieltä 
on pastori ja vapaa tutkija-teolo-
gi Pauliina Kainulainen. 

Joensuun lähellä Kontiolah-
della asuva Kainulainen on pe-
rehtynyt ekoteologiaan eli kris-
tinuskon tarkastelemiseen luon-

tosuhteen näkökulmasta. 
Miltä kristillinen luontosuhde 

tänä päivänä näyttää? 
– Yleisellä tasolla Raamatussa, 

varsinkin Vanhassa testamentis-
sa, on monenlaisia kehotuksia sii-
tä, että ihmisen vastuulla on pi-
tää huolta luomakunnasta, esi-
merkiksi eläimistä, Kainulainen 
sanoo. 

Esimerkiksi Mooseksen en-
simmäisessä kirjassa Jumala aset-
taa ihmisen tehtäväksi viljellä ja 
varjella luontoa. Ympäristötuho-
jen valossa vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että varjeleminen on unoh-
tunut. 

– Kristinuskosta on muodos-
tunut aika ihmiskeskeinen usko. 
Ekoteologit ovat oikeassa siinä, 
että luontosuhde on jäänyt mar-
ginaaliseen osaan kristinuskon 
tulkinnoissa. Länsimaisessa kult-
tuurissa ihmisen oikeutta hallita 
luontoa korostetaan suhteetto-
masti, Kainulainen toteaa.

– Kristittyjen on syytä myön-
tää se, että uskontoperintöm-
me on ollut hampaaton vastusta-
maan kehitystä, joka on johtanut 
teknologisoitumisen kanssa ti-
lanteeseen, jossa ihmiset pystyvät 
toimillaan sekoittamaan maapal-
lon ilmastojärjestelmää. Se on eh-
dottomasti katumuksen paikka.

Suunnanmuutos 
on välttämätön
Pian alkavaan kristilliseen paas-
toon kuuluu pysähtymisen aja-
tus. Paaston tarkoitus on pysäh-
tyä arvioimaan sitä, mihin olem-
me maapallolla menossa. 

Kainulaisen mielestä luonto-
suhteessa on suunnanmuutoksen 
aihetta. 

Kristinuskon perinteestä löy-
tyy aineksia tukemaan tätä muu-
tosta. Muun muassa mystikot 
ovat pitäneet harmonista, sopu-
sointuista yhteyttä luontoon tär-
keänä. Esimerkiksi pyhä Fran-
ciscus Assisilainen uskoi Juma-
lan olevan läsnä kaikessa eläväs-
sä luonnossa. 

Assisilainen oli myös kuuluisa 
eläinten ystävä. 

Tänä päivänä ihmisen suhde 
eläimiin on ristiriitainen. Lem-
mikkejä rakastetaan kuin omia 
perheenjäseniä, kun taas monen 
muun eläimen arvo on puhtaasti 
välineellinen. 

Onkin sanottu, että maapal-
lo ei kestä nykyisenlaista eläinpe-
räisten tuotteiden kulutusta. 

Tämän vuoksi Kainulainen 
näkee lihansyönnin lopettamisen 
tai vähentämisen tärkeänä valin-
tana. Teologin mielestä eläinten 
teollinen hyötykäyttö on eettises-
ti ongelmallista ja kristinuskon 
perimmäisten arvojen vastaista. 

– Suhdettamme eläimiin lei-

maa hyötyajattelu, joka ei ole mie-
lestäni näin pitkälle vietynä teho-
tuotantona hyväksyttävää. Eläi-
miä käsitellään välineinä ihmis-
ten tarpeita varten. 

– Kuten Martti Luther sanoi: 
”Kolmiyhteisen Jumalan läsnäolo 
näkyy jokaisessa pienimmässäkin 
puun lehdessä.” Sama ajatus pätee 
eläimiin, nekin ovat pyhiä.

Luontoa tulisi hyödyntää 
vain kohtuullisesti
Kainulaisen mukaan eläinky-
symys on yhteiskunnassamme 
herkkää aluetta. 

Lihansyöntiin on kietoutunut 
monia arvoja. Sitä pidetään muun 
muassa miehekkäänä. 

Näiden arvojen tilalle voisi hä-
nen mielestään etsiä tasapainoi-
sempaa suhdetta eläimiin esi-
merkiksi vanhasta suomalaisesta 
kulttuurista, jossa luonnosta otet-
tiin kohtuudella välttämättömin 
ja kiitettiin siitä. 

– Yksittäiset maataloustuotta-
jat yrittävät varmasti hoitaa eläi-
miään mahdollisimman hyvin. 
Ongelma on siinä, että koko tä-
mä yhteiskunnallinen rakenne ja 
tehostamisen paine, joka suoma-
laisia tuottajia koskettaa, perus-
tuu itsessään epäeettisiin lähtö-
kohtiin. 

Pauliina Kainulaisen mukaan 
toivoa on kaikesta huolimatta. 
Hän uskoo, että tarvittava muu-

Kun luonto on pyhä, sitä ei tuhoa
 Pian alkava paaston aika on hyvä hetki hiljentyä ympäristökysymyksiin, teologi Pauliina Kainulainen sanoo

tosvoima löytyy hengellisyydes-
tä. Voiton maksimointiin poh-
jautuvat arvot ovat monelta osin 
pahassa ristiriidassa kristillisten 
arvojen kanssa. 

Tästä syvästä konfliktista paa-
vi Franciscuskin puhui. 

– Ilmastonmuutos ei ratkea 
vain uusilla teknologioilla. Se 
edellyttää elämäntavan muutos-
ta. Hengellisyydestä pitäisi löytää 
se voima, joka saisi muuttamaan 
ajatteluamme ja arvojamme. 

– Luonnon pyhyyden ajatus 
on voimakkain muutoksen poh-
ja maailmassa, jossa länsimainen 
menestymisen ja vaurastumisen 
idea on hirveän houkutteleva, 
Kainulainen sanoo. 

Ympäristödiplomit 
ovat hyvä alku
Onko muutoksen tarve ymmär-
retty suomalaisissa seurakunnis-
sa? Osittain on, osittain ehkä ei, 
Kainulainen vastaa. 

– Kirkoissa on tapahtunut 
15–20 viimevuoden aikana pal-
jon silmien avautumista sille, et-
tä luomakunnan varjelu kuuluu 
seurakunnan ydintehtäviin. Jo-
tain konkreettisiakin toimia on 
tehty. 

– Luterilaisella kirkolla on ol-
lut kanttia ottaa yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa kantaa siihen, 
miten luonnon kanssa pitäisi elää. 
Seurakunnissa on kehitelty ym-

Ekopaastoa vietetään jo kuudetta kertaa 1.3–
16.4. Kyseessä on valtakunnallinen kam-
panja, joka yhdistää vihreät tavoitteet kris-
tillisen paaston ajatukseen. 

Kampanjan järjestää Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko yhteistyössä Marttojen ja Change-
maker-verkoston kanssa. 

Kampanja kannustaa tekemään parempia va-
lintoja ympäristön kannalta. Osallistuja voi tehdä 
paastolupauksen ja pyrkiä vähentämään ympäris-
tön kuormitusta muuttamalla kulutustottumuk-
sia kampanjan vinkkien avulla. 

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja, 

pastori Jaakko Heini-
mäki kommentoi eko-
paastoa näin kampan-
jan verkkosivuilla: 
Paasto ei merkitsekään 
vain muutaman viikon 
eksoottista ruokaelä-
mystä vailla sitä tai tä-
tä hetkellisesti kartet-
tavaa raaka-ainetta vaan jakamisen läksyä: mi-
käli aiomme ihmiskuntana jatkaa elämäämme 
tällä planeetalla, meidän on opittava jakamaan 
omastamme.

Ekopaasto antaa vinkkejä ympäristöystävälliseen elämään
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päristödiplomeja, ja kirkon kas-
vatustyöntekijät ovat jo pitkään 
työssään lasten ja nuorten pa-
rissa kiinnittäneet huomiota 
näihin asioihin. 

Nämä toimet eivät kuiten-
kaan yksinään riitä. 

Ympäristövastuun kantami-
sen ei pitäisi olla seurakunnan 
työntekijöiden juttu, vaan jo-
kaisen seurakuntalaisen on tar-
peen oivaltaa asia. 

– Tuntuu, että kulutuskult-
tuurin imu on aika vahva. Se 
houkuttaa enemmän kuin va-
paaehtoinen elämän yksinker-
taistaminen, vaikka juuri se si-
sältyy kristinuskossa paaston 
ajatukseen, Kainulainen puhuu. 

Paaston 
pitäisi tuntua
Pauliina Kainulainen paastoaa 
säännöllisesti.  

– Suomessa paaston ajatus 
on jäänyt vähän syrjään ja lai-
mentunut. Paaston pitäisi tun-
tua jossain. Paastoon on juuta-
laiskristillisyydessä aina kuu-
lunut oikeudenmukaisuuden ja 
vastuun ajatus, Kainulainen sa-
noo. 

Hänen mukaansa paastoon 
voi hakea esikuvaa Jeesuksesta, 
joka valmistautui tehtävään-
sä paastoamalla erämaassa eli 
luonnon keskellä. Jeesus vetäy-
tyi muutenkin usein luontoon, 
hiljaisuuteen ja rukoukseen. 

– Raamatussa mainitaan, et-
tä Jeesus eli erämaassa yhdessä 
villieläinten keskellä. Se on yksi 
niitä harvoja mainintoja hänes-
tä ja eläimistä. Siinä Raamatun 
kohdassa ei ole mitään mainin-
taa pelosta tai vihamielisyydes-
tä. Siellä he elelivät yhdessä erä-
maan rauhassa.

ELEONOORA RIIHINEN

Paastoon laskeutuminen alkaa 
laskiaissunnuntaina, jota vietetään 
tänä vuonna 26. helmikuuta. 

Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti.  
Se on kuin hyvä ystävä, joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä.

u s ko s ta,  toi vo s ta ja r a k k au de s ta

Tutustu  
näköis lehteen  

netissä
askellehti.fi

Tilaa ilmainen näytelehti.

Saa tilata.

tilauskortti

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

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

TILAAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa ilmainen näyte.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 



Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa internetistä 
askellehti.fi 
D Tilaa ilmainen näyte

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Postita 
alla oleva tilauskortti,
postimaksu on maksettu 
puolestasi

Ilmastonmuutos ei 
ratkea vain uusilla 
teknologioilla. 
Se edellyttää 
elämäntavan muutosta. 
Hengellisyydestä pitäisi 
löytää se voima, joka 
saisi muuttamaan 
ajatteluamme ja 
arvojamme. 

Pauliina Kainulainen
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Menot Oulun seurakunnissa 23.2.–2.3.2017

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: 

Haukipudas: Toivo Aslak 
Alanko.
Karjasilta: Nella Helmi Eve-
liina Hyry, Mila Irene Karja-
lainen, Anna Matilda Mätäs-
aho, Aicha Aliana Night Otie-
no, Saana Lumi Alina Ruoko-
nen, Minttu Maria Seppälä, 
Allu Matias Johannes Siuru-
ainen.
Kiiminki: Eevi Anna Helmii-
na Laurila, Ellen Maria Hon-
gisto, Lotta Sofia Vimpari.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Louna Adessa Han-
nila, Santino Tobias Leino-
nen, Eetu Vili Tapio Leppi-
aho, Minea Wilhelmiina Luk-
ka, Juuso Jesper Nurkkala, 
Samuel Niilo Olavi Tukki.
Oulunsalo: Aapo Yrjö Einari 
Siekkinen.
Tuira: Hilma Lyydia Valpuri 
Klemetti, Matilda Alisa Kyllö-
nen, Topias Oskari Kyllönen, 
Toni Tapani Mononen, Aatu 
Alvar Sakari Murtoniemi, Al-
bert Eemeli Peltokorpi, Nel-
la Helena Annikki Rissanen.

Oulun seurakunnat 
järjestävät #tee-
sit2017-keskuste-
lupaneelin tors-

taina 2.3. kello 18 Karjasil-
lan kirkossa. 

Tapahtuma kokoaa yh-
teen eri puolueiden edus-
tajia sekä riippumattomia 
kulttuurin, median, järjes-
töjen sekä kirkon edustajia 
keskustelemaan teemalla 
Yhdessä – Armo on sitä, et-
tei kukaan jää yksin. 

 Puolueista mukana ovat 
Marjo Kemppainen (vihr.), 
Katja Koskinen (kok.), Ka-
ri Vuollo (kesk.), Krista 
Inkala (ps.) Hilkka Haa-
ga (vas.), Laura Huhtala 
(kd.), Ulla Kokkonen (r.) 
sekä Marika Mattila (sd.).

Keskustelussa pohditaan 
muun muassa miten Oulua 
tulisi muuttaa tai kehittää, 
jotta oman paikan löytämi-
nen ja armon tunteminen 
olisivat tänään mahdolli-
sia sekä miten tulevaisuut-
ta rakennetaan yhdessä. 

– Kirkko on puolueeton 

Seurakunnat kutsuvat oululaisia 
ehdokkaita keskusteluun

paikka, missä eri näkemyk-
siä voi tuoda vapaasti esille. 
Toivon rakentavaa keskus-
telua ja että teesien kautta 
löytyisi yhteistä toimintaa, 
tilaisuutta järjestämässä 
oleva Karjasillan kappalai-

nen Kimmo Kieksi kertoo.

Jokainen pääsee 
luomaan oman teesinsä
Tänä vuonna on kulunut 
500 vuotta Martti Luthe-
rin teesien julkistamises-

Vihityt
Tuomiokirkko: Aleksi Viljami 
Kälkäjä ja Meeri Emmi Irene 
Kaunisto.
Karjasilta: Petrus Anttoni La-
pinkangas ja Meri Erika Rau-
tio, Lauri Akseli Hinkkala ja 
Kaisa Elisa Happonen, Janne 
Kristian Niemi ja Anne Maa-
rit Koivumäki.
Oulunsalo: Antti Iiro Henrik-
ki Kolehmainen ja Niina Ma-
ria Hämäläinen.
Tuira: Sampo Valtteri Kurtti 
ja Lyydia Iida Sofia Leinonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Alli Karppi-
nen 87, Hanna Esteri Kontio-
kari 93, Lempi Irene Koski-
paasi 94, Kirsti Kaarina Laiti-
nen 94, Vilhelm Iisakki Rousu 
84, Sirkka Räinä 84.

Haukipudas: Marjut Hanne-
le Kinnunen 57, Johanna Ma-
ria Marttila 42, Leila Anneli 
Mäkilä 81.
Karjasilta: Sirkka Liisa Man-
nermaa 84, Alli Anna Ma-
ria Palojärvi 87, Veli Antero 
Väntsi 75.
Oulujoki: Laila Marjatta 
Karppinen 82, Aaro Koppe-
lo 84, Vilma Maria Kukkonen 
90, Elli Johanna Leskelä 88, 
Juha Valtteri Luoma-aho 64.
Tuira: Raili Inkeri Ahola 61, 
Matti Juhani Jaatinen 80, Ai-
no Sinikka Sisko Maahila 87, 
Sirpa Marita Mannelin 56, Jo-
han Erkki Mehtälä 96, Mart-
ti Kalervo Myllyniemi 94, Vie-
no Katariina Rantala 83, Al-
li Helena Raukovaara 96, Sal-
me Annikki Uuksinen 84.

ta. Keskustelupaneelissa se-
kä edustajat että yleisö pää-
sevät laatimaan uusia teesejä 
tilaisuuden teeman pohjalta. 

– Teesi on enemmän 
kuin mielipide ja mielenil-
maus. Sitä on käytetty kes-
kustelun synnyttämiseen ja 
sen tarkoituksena on lisätä 
yhteistä ymmärrystä ja sen 
kautta yhteistä hyvää, Kiek-
si listaa.

Teesejä kerätään valta-
kunnallisesti tämän vuo-
den aikana ja ne julkaistaan 
31.10.2017.

Tapahtumaa voi seurata 
suoratoistona sekä jälkikä-
teen tallenteelta Virtuaali-
kirkko-sivustolta osoittees-
ta www.virtuaalikirkko.fi. 

Keskustelupaneeli kuuluu 
osana Reformaation merk-
kivuoden tapahtumiin ja on 
osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjel-
maa. Tilaisuus on myös osa 
Karjasillan ja Tuiran seura-
kuntien vuoden aikana jär-
jestämää Luterilainen Suomi 
-tapahtumasarjaa.

sunnuntaina 5.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 

avustaa Maija Hyvönen. 
Musiikista vastaa varikkobändi. 

Lapsille saarnan aikana pyhäkoulu. Kirkkokahvit. 
Tervetuloa Varikolle!

Laskiaissunnuntain 
jumalanpalvelus

sunnuntaina 26.2. kello 13
Oulun Kaupunginsairaalan ala-aulassa, 

Kiviharjuntie 5

Riitta Kentala, Juha Kyllönen, Aimo Mäki, 
Sarastus-lauluryhmä johtajanaan Taina Voutilainen.

Yksinhuoltajien leiripäivä
lauantaina 8.4 klo 9.30–17.30 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Leiripäivään mahtuu 15 perhettä lapsineen. Mukana 
täytyy vanhemman lisäksi olla vähintään yksi lapsi.
Leirivalintoja ei tehdä ilmoittautumisjärjestyksessä 
vaan leirivalintaan vaikuttaa mm. perheen taloudel-
linen tilanne ja tarve virkistäytymiseen. Kun ilmottau-
dut seurakuntien nettisivujen kautta, voit lyhyesti pe-
rustella millainen merkitys virkistäytymispäivällä on 
perheellesi.
Leiripäivä on valituille osallistujille ilmainen. Valituille 
perheille lähetetään leirikirje viikolla 13. Myös ei-vali-
tuille lähetetään kirje.
Ilmoittautuminen leiripäivään 13.–24.3. välisenä ai-
kana seurakunnan nettisivujen kautta tai 20.–24.3. eri-
tyisnuorisotyöntekijä Taavi Aallolle, p. 040 5747 118. 
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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 26.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Ur-
kuri Lauri-Kalle Kallunki ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Tuike-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.  
Tuhkakeskiviikon messu ke 
1.3. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, avustaa Salla Autere ja 
kanttorina Péter Marosvári.

KOHTAAMISIA-Raamis 
to 2.3. klo 18–20, Kes-
kustan srk-talo. Ihmis-
ten kohtaamisen iloa 
ja vaikeutta Raamatun 
tekstien pohjalta. Omi-
en näkökulmien jaka-
mista ja yhdessä pohti-
mista. Raamis on tarkoi-
tettu ensisijaisesti nuo-
rille ja nuorille aikuisil-
le. Illan teemana on En 
tiedä mihin kuulun, yk-
sinäisyys.  Tervetuloa

Messu su 5.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Urkurina Pé-
ter Marosvári ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 5.3. klo 13, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 

Lankinen ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön dia-
konin päivystys to 23.2. ja 
2.3. klo 10–12, Keskustan srk-
talo. Vankilasta vapautuville 
tai vapautuneille, päihdeon-
gelmien kanssa kamppailevil-
le tai heidän läheisilleen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 27.2. klo 9–11, 
Keskustan srk-talo.
Diakonian aamu ti 28.2. 
klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala on tarjolla kello 10.30 as-
ti. Paikalla diakoniatyönteki-
jä ja vapaaehtoiset emännät. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 1.3. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho to 23.2. ja 2.3. 
klo 10–11.30, Keskustan srk-
talo. Perhekerho on lasten 

ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
huoltajansa kanssa. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään.

Matinpäivän myyjäi-
set Valkeassa pe 24.2. 
klo 12–17 Oulun tuo-
miokirkon lasten kirkon 
rakentamisen hyväksi. 
Valkeassa paikan päällä 
voit tutustua lasten kir-
kon piirustuksiin sekä 
saat lisää tietoa raken-
nusprojektista. Myyn-
nissä silmukkalaisten kä-
sitöitä, leivonnaisia yms. 

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

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
yhdessäoloon isien ja lasten kesken. 
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

San
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Urkuvartti 
ke 1.3. klo 12.15–12.30 
Oulun tuomiokirkossa. 
Virkistävä urkuvartti 
lounastunnin ratoksi. 

Urkuvartin pitää urkuri 
Pèter Marosvári. 

Cafe Krypta on avoinna 
urkuvarttipäivinä 

klo 10–13.

Perhepyhäkoulu su 26.2. 
klo 12–13, Keskustan srk-ta-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, johon ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset ja kokoi-
set, mummit ja vaarit, kum-
mit ja ystävät, ihan koko per-
he, alle 4-vuotiaat aina oman 
saattajan kanssa. Pyhäkou-
lussa opitaan hiljentymään 
ja keskittymään. Siellä poh-
ditaan lapsentajuisesti kris-
tillisiä arvoja ja opitaan tun-
temaan myös suomalaista ta-
pa- ja perinnekulttuuria. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua, mukaan voi tulla mil-
loin vain. 
Heinätorin perhekahvila ti 
28.2. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Perhekahvilaan 
voit tulla tapaamaan vanho-
ja ja uusia ystäviä. Seurakun-
ta tarjoaa mehut ja kahvit 
kahvipullan kera. Perhekah-
vilassa voit halutessasi vain 

piipahtaa tai olla koko yhtei-
sen ajan. 
Kokkikerho "Makuja maa-
ilmalta" ke 1.3. klo 17.30–
19, Keskustan srk-talo, Lilja 
& Lumme salissa, Isokatu 17, 
2. krs. Alakoululaisten kokki-
kerho, jossa leivotaan ja ko-
keillaan niin uusia kuin van-
hojakin reseptejä. Kerhon 
ohjaajina toimivat seurakun-
nan huiput nuoret. Mukaan 
mahtuu vielä, ilmoittautu-
miset lähetyssihteeri anne-
li.nieminen@evl.fi tai teksti-
viestillä 040 5747 105.

Harrastukset ja kerhot 
Elossa -kahavila pe 24.2. klo 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Kaikille nuorille aikuisil-
le avoin kahavila. Kahavilas-
sa tarjolla pientä evästä, illan 
vieraana  klo 21 Heikki Mika-
el ja hartaus klo 22.

Aikuisten 
lautapelikahvila 
lauantaina 25.2. klo 18
Keskustan srk-talon 
monitoimisalissa. 
Tervetuloa! 

Vihkihetki 
perjantaina 3.3. klo 15–18 Oulun tuomiokirkossa. 

Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne. Mukaan 
tarvitsette vain toisenne ja esteettömyystodistuksen. 

Vihkimisen jälkeen on tarjolla hääkakkua ja kahvit 
teille ja parille läheisellenne tuomiokirkon kryptassa. 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Namibia-ilta
tiistaina 28.2. klo 17.30 

Keskustan seurakuntatalon isossa salissa.

Mukana Namibian lähetystyöntekijät Riitta ja 
Timo Lappalainen Lähteysyhdistys Afrikan Rististä.

Tule viettämään mukava ilta!
• Kahvia • näyttelyitä • Africa Fashion muotinäytös 

• Terveisiä Namibiasta kuvin ja sanoin

Järj. Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Suomi-Namibiaseuran Oulun osasto, Afrikan Risti ry.

Viikon hiihtoretki Vuontispirtille 
la–la 1.–8.4.

Vielä vapaita paikkoja, 
linja-auto tulee Keski-Pohjanmaalta.

Majoitus 350 € / hlö + kyyti n. 100 € (hinta 
varmistuu kun lähtijämäärä selviää, bussin hinta 

jaetaan lähtijöiden kesken, ollut aiemmin 70–100 €).
Hinta sis. täyshoidon, majoituksen kahden hengen 
huoneissa, aamupalan, päivällisen noutopöydästä, 
saunan joka ilta. Iltakahvi ei kuulu hintaan, mutta 

sen voi halutessaan ostaa baarista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Markku Kinnunen, p. 044 3025 119.

28.2. klo 10–15 Intiön seurakuntakodissa. 
Myytävänä mm. hernekeittoa, pannukakkua 

sekä silmukkalaisten käsitöitä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Laskiaistiistain 
myyjäiset 
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Menot Oulun seurakunnissa 23.2.–2.3.2017

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

Perhemessu su 26.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marika 
Huttu, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, Laulujoutsenet, 
johtaa Ulla Metsänheimo
Hiljaisuuden messu su 26.2. 
klo 18 Jäälissä. Ks. ilmoitus.
Lähetyspiiri to 23.2. klo 13-
14.30 Montin-salissa. Muka-
na Paula Rosbacka kertomas-
sa Lähetysseuran työstä Thai-
maassa.
Raamattupiiri to 2.3. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 27.2. klo 11–12. 
Jäälin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 27.2. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Vanhus-
tentaloyhdistyksen kerho-
huoneella, Kivitie 1 (sisään-
käynti Kiertotien puolelta). 
Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30–
11. Huom! to 2.3. klo 9.30 ei 
ole perhekerhoa Jäälin kap-
pelilla vaan osallistumme Ilta 
perheille -tapahtumaan, ter-
vetuloa mukaan. Ks. ilmoitus.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu la 25.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, avustaa 
Paula Hiltunen. Kanttorina 
Hannu Niemelä. 
Konfirmaatiomessu su 26.2 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Mustakallio, avustaa 
Martti Heinonen. Messu-
diakonina Pekka Rintamäki. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.2. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, avustaa Pekka 
Rintamäki. Kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Kirkkokahvit. Vir-
silauluhetki viis veisaan viis 
yli viis kahvien jälkeen.
Martti Lutherin muistoseu-
rat ke 22.2. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Puhujina rovasti 
Pekka Kinnunen, khra Niilo 
Pesonen ja pastori Jari Flink. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Nuorisokuoron lauluterveh-
dys. Kahvitarjoilu klo 18 al-
kaen. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle. 
Tuhkakeskiviikon iltakirk-
ko ke 1.3. klo 19 kirkossa, 
toimittaa Saila Karppinen. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen, 
seurakunnan nuorisokuoro.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Juttukahvila ke 22.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le 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-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.3. klo 13 srk-keskukses-
sa. Yhteislaulua ja hieman 
musiikin kuuntelua. Vetäjä-
nä kanttori Hannu Niemelä. 

Kahvitarjoilu Yhteisvastuu 
-keräyksen hyväksi. 
Bändi keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Lisätieto-
ja Katrilta, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–
6.-lk torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret 
torstaisin klo 18 
Wirkkulassa, 
Messissä. 
Lähetyspii-
ri perjantai-
sin klo 12.30 
srk-keskuksen 
Poijussa.
Nuorten ilta 
Wirkkulassa perjan-
taisin klo 18–21. Rippikoulu-
laisille merkki, kun olet pai-
kalla klo 18–19 välisen ajan. 

lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin ja per-
jantaisin klo 10–12 Jäälin kap-
pelilla.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 27.2. klo 10–
13, Jäälin kappelin nuortentila. 

Diakoniapiiri ma 27.2. klo 13-
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuone.
Naisten kasvuryhmä ti 28.2. 
klo 13 Jäälin kappelilla. Vie-
raana kappalainen Seija He-
lomaa aiheenaan Ruut – Raa-
matun nainen.
Tule mukaan lipaskerääjäk-
si Kiimingin ja Jäälin kaup-
pojen edustoille. Keräysajan 
ja paikan voit itse valita sinul-
le sopivimpaan ajankohtaan 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
27.2. srk-keskuksessa. Leena 
Liedes alustaa aiheesta pa-
niikkihäiriö. Kaikille avoin 
maanantaiaamun tapah-
tuma. Klo 9.50 aamuharta-
us kappelissa, klo 10 aamu-
puuro, voileivät ja kahvi ja 
klo 10.30–11.30 aamupuu-
ron jälkeen.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajanvaraus ta-
loudellisen avun hakemisek-

si, p. 044 7310 232. Dia-
koniatoimistoon voi 

tulla myös käy-
mään. 
Senioriapu aut-
taa kotona asu-
via iäkkäitä ih-
misiä. Vapaa-

ehtoiset miehet 
ja naiset auttavat 

pienissä kodin huol-
totöissä (lampun tai pa-

lovaroittimen patterin vaih-
to, kodin järjestely) ja tek-
nisissä asioissa tietokoneen, 

Eläkeläisten 
musiikkipiiri 

to 2.3. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Yhteislau-
lua ja hieman musii-

kin kuuntelua. 

5.2.–30.4. väliseltä ajalta. Lip-
paat ja ohjeet saat Jaana Kon-
tiolta, p. 040 5793 248. Tule 
keräämään varoja ihmiskau-
pan torjuntaan. 
Yhteisvastuuhiihto su 26.2. 
klo 12–14 Jäälin majalla Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.  
Koko perheen Talvitapahtu-
man yhteydessä (numerola-
put hiihtäjille klo 11.30 läh-
tien). Jäälijärven jäällä hiih-
detään omaan tahtiin maksi-
missaan tunnin ajan kilomet-
rin mittaista latua joko pe-
rinteisellä tai luistelutyylil-
lä. Hiihtäjä hankkii itselleen 
kannustamaan sponsoreita, 
jotka maksavat sopimansa 
kierroshinnan tai könttäsum-
man mukaan hiihtäjälle ja si-
ten Yhteisvastuulle. Sponsori-
listoja saa Seija Lommalta, p. 
040 5793 247, seija.lomma@
evl.fi. Tule tekemään hiihtä-
mällä hyvää! Lion Club Jääli, 
K-Supermarket Jääli ja Jäälin 
Asukasyhdistys.
Yhteisvastuun hy väksi 

myy dään arpoja 2 € / kpl 
6.2.–21.4. välisenä aikana 
poliisilaitoksen lupanro:lla 
RA/2017/97. Päävoittona va-
paaehtoisten nikkaroima ros-
kakatos, muina voittoina mm. 
kodin pienkoneita. Arpalisto-
ja löytyy mm. virastosta, dia-
koniatyöntekijöiltä ja vapaa-
ehtoisilta. Arvonta suorite-
taan keräyksen päätyttyä. 
Voittajille ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti.
Yksinlaulupiiri on alkamas-
sa, ohjaajina Jarkko Metsän-
heimo ja Risto Ainali, kiin-
nostuneet ottakaa rohkeas-
ti yhteyttä, esiintyminen yv-
keräyk sen kahvikonsertis-
sa maaliskuussa, p. 0400 487 
187 / Jarkko.
Yökahvila Goes Laivakan-
kaan nuokkari pe 3.3. klo 
18.30–22. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.2. klo 17 
seurat ja sääntömääräinen vuo-
sikokous ry:llä, Petri Kulmala.

Hengellisen musiikin 

torstaina 23.2. kello 18.30 srk-keskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita 
toteuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
seurakunnan lapsikuoro ja nuorisokuoro sekä 
oman pitäjän solistit mm. Tiina Pitkänen ja Pekka 
Manninen. Yhteislaulua. Juontaa FM Rauno 
Kinnunen, iltahartaus pastori Pekka Mustakallio. 

Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Vapaa pääsy.

Laskiaistiistain 
Yhteisvastuu-kahvit 
tiistaina 28.2. klo 12–18 Kellon Teboililla, Kellontie 10. 

Pullakahvit Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi. 
Pullakahvien hinta 2,5 €. 
Yhteisvastuu-lippaaseen voi antaa myös lahjoituksen. 
Tuotto pakolaisleireillä olevien lasten ja nuorten 
hyväksi sekä ihmiskaupan uhrien auttamiseen.

kännykän tai television kans-
sa. Kysy lisää: Johanna Kero-
la, p. 045 1393 993 tai Mau-
ri Raappana, p. 044 2104 415.

Muut menot
Naisten iltapäivää viete-
tään tiistaisin klo 14–16 Wirk-
kulassa, os. Kirkkotie 10 D, 
punainen vanha rakennus 
srk-keskuksen takana. Tämä 
on paikka, jonne voi tulla ja 
jossa voi olla. Tervetuloa tu-
tustumaan!
Rentouttava kosketus pari-
suhteessa -parisuhdeilta ke 
15.3. klo 18 srk-keskuksessa. 
Ilmoittautuminen iltapalan 
ja lastenhoidon järjestämi-
seksi ke 8.3. mennessä Min-
na Similälle, p. 040 8668 319 
tai minna.simila@evl.fi. Ks. il-
moitus s. 20.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 26.2. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: myyjäi-
set la 25.2. klo 16 ry:llä. Joki-
kylä: perheperjantai pe 24.2. 
klo 18 ry:llä.

Ilta perheille
torstaina 2.3. klo 18–20 

Jäälin kappelilla.

Leppoisaaa 
yhdessäoloa, 

askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, 

pientä iltapalaa. 
Tervetuloa!

Hiljaisuuden messu 
sunnuntaina 26.2. klo 18 Jäälin kappelilla.
Kaskisen ja Simojoen Hiljaisuuden messu on gospelmes-
sujen klassikko. Sen laulut ovat yhdistävät suomalaista 
melankoliaa ja reippaita afrikkalaisia rytmejä helpos-
ti lähestyttäviksi pieniksi lauluiksi. Messussa laulamme 
mm. laulut Maksettu on velkani mun ja Sanan anna kos-
kettaa. Messua toimittamassa ovat Marika Huttu ja Eli-
sa Happonen sekä musisoimassa lauluyhtye säestäjinään 
Petteri Paananen, Merja Pyykkönen ja Sari Wallin. 

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaattorista 
Mikael Agricolasta ja uskonpuhdistuksen löydöistä. 
Se toteutetaan Kiimingin kirkossa arkiviikolla 
ma-to 3.–6.4. klo 18 iltanäytöksillä kaikelle kansalle. 
Näytelmän ohjaajina toimivat Tarja Kannus-Kivelä 
ja Leena Tiainen. Käsikirjoituksen on kirjoittanut 
Pentti Honkanen yhdessä työryhmän kanssa.

Keskusteluilta 
Lutherin löytöjen äärellä
Katkelmia Lutherista kertovasta 
elokuvasta ja keskustelua 
reformaation keskeisistä löydöistä 
Kiimingin kirjaston Syke-auditoriossa 
keskiviikkona 1.3 klo 18.30. 
Mukana Pauli Niemelä ja Seija Helomaa.

toivekonsertti 
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.2. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Ul-
la Mitrunen-Nyyssönen, As-
ta Leinonen ja Jenni Kosken-
korva, kanttori Juha Soranta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 26.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, saarna teol. yo 
Noora Mattila, kanttorina 
Pauliina Stenudd.
Kappelimessu su 26.2. klo 
12, Maikkulan kappeli. Toi-
mittaa Esa Nevala, kantto-
ri Riitta Piippo, ChapelBand.
Kolehti Heli ja Hannu Noke-
lainen perheineen, Etu-Aa-
sia, Suomen ev.-lut. Kansan-
lähetyksen kautta. 
Kummikirkko su 26.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Maija Hyvönen, Päivi Wi-
suri ja Katja Ontero, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto, musiikissa 
avustaa lapsikuoro. 
Messu su 26.2. klo 14, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Toimittaa Marja-Leena 
Tahkola. 
Iltakirkko ke 1.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Juha Soranta, kirkkokuo-
ro. Paastonajan aloitus.
Varikkomessu su 5.3. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 14.

Hengelliset tilaisuudet 
Lähetyspiiri ti 28.2. klo 
17.30–19, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 1.3. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 2.3.klo 13, 
Kastellin kirkko, pappilan ka-
mari. 
Hanna rukousryhmä to 2.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja www.sansa.fi. 
Maikkulan raamattupiiri to 
23.2. ja to 2.3. klo 18, Maik-
kulan kappeli.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 23.2. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 23.2. klo 13 Kas-
tellin kirkko, ma 27.2. klo 12 
Maikkulan kappeli,  
Palvelupiiri ma 27.2. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 28.2. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 
Miesten keskusteluilta ti 28.2. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
"Otsasi hiessä... -mies ja työ".

Lapsille ja
lapsiperheille

Donkkis Big Night pe 24.2. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaiden oma toi-
minnallinen tapahtuma. Oh-
jelmassa raamattuopetus-
tuokio, nukketeatteria, lau-
luja, hauskoja toimintapistei-
tä, kilpailuja, pelejä ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jo-
kainen voi halutessaan tuo-
da pientä naposteltavaa. Il-
lan päätteeksi arvotaan osal-

jen ja muksujen sekä taat-
tojen ja taaperoiden yhtei-
nen kohtaamispaikka, jon-
ne ovat tervetulleita kaikki. 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhekerho.

listujien kesken palkintoja. 
MessuPyhis su 26.2. klo 10 
Kastellin kirkko,  su 26.2. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkko.
Monen polven perhekerho 
ke 1.3. klo 9.30, Merikotkan-
tie 1, Kaukovainio. Mummo-

Kummikirkko
sunnuntaina 26.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Seurakunta kutsuu yhteiseen kirkkohetkeen erityises-
ti kummit kummilastensa kanssa yhdessä iloitsemaan 

ja tulemaan siunattavaksi alttarin äärelle.
Vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset sekä 

muut läheiset ovat myös tervetulleita.
Perhemessun jälkeen on kirkkokahvit ja 

pientä yhteistä tekemistä. 

Tervetuloa iltaperhekerhoon! 
Pyhän Andreaan Kirkolla jatkuu iltaperhekerho, 
jonne ovat tervetulleita koko perhe, 
isovanhemmat ja kummit.
Iltaperhekerhossa on mukavaa yhdessä oloa, 
askartelua, leikkiä, laulua, hiljentymistä ja kerhon 
päättää iltapala. 
Iltaperhekerho kokoontuu 
kuukauden viimeinen maanantai eli 
27.2., 27.3. ja 24.4. klo 18–19.30.

Kerho on ilmainen, eikä tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, ovet 
ovat avoinna.
Teidät toivottaa tervetulleiksi:
Kaisa Janger, p. 044 3161 426,
Katja Ontero, p. 044 3161 572  
ja Maija Bolszak.Konsertteja Karjasillan kirkossa

Ikuisuuden ääniä – ranskalaista musiikkia 
lauantaina 25.2. klo 19. 

Maija Anttila, klarinetti sekä Marjukka Eskelinen, 
piano. Säveltäjäniminä mm. Arthur Honegger 

ja Francis Poulenc. 
Vapaa pääsy, käsiohjelmat 20/10 €.

Oulun konservatorion kamariorkesteri
POHJOISTA VALOA
sunnuntaina 26.2. klo 15

Vivaldi – Nielsen – Kuula – Sibelius
Johtaa Osmo Leponiemi

Solistit: Akseli Saarijärvi, viulu 
& Hilla Laitinen, sello
Raimo Paaso, baritoni

Konserttiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Raamattuluentosarja 
pääsiäisen tapahtumista 
15.–18.3. Pyhän Andreaan kirkossa. 

Luennoimassa evankelista Ilkka Puhakka. 
"Päivä joka muutti maailman" 
Ke 15.3. klo 18:  Jeesuksen tulo Jerusalemiin  – 
"Miten tämä mies uskaltaa toimia noin!" 
To 16.3. klo 18: Torstai illan ateria – 
leipä joka muutti maailman. 
Pe 17.3. klo 18:  Getsemane – kovin taistelu,  
klo 19.30:  Kuka tuomitsi Jeesuksen – 
oikeudenkäynnin rekonstraatio  (kahvitarjoilu). 
La 18.3. klo 16: Golgata ja ylösnousemus  
klo 18:  Pietari – aina mukana. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Luentosarjan järjestävät Karjasillan seurakunta ja 
Majakkatiimi. kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

#teesit2017
-keskustelupaneeli
to 2.3. klo 18 
Karjasillan kirkossa

Yhdessä – Armo on sitä, ettei kukaan jää yksin

Tapahtuma kokoaa yhteen eri puoluiden ehdokkaita sekä 
riippumattomia kulttuurin, median, järjestöjen sekä kir-
kon edustajia keskustelemaan teemalla Yhdessä – Armo 
on sitä, ettei kukaan jää yksin. 
Puolueista mukana ovat Marjo Kemppainen (vihr.), Katja 
Koskinen (kok.), Kari Vuollo (kesk.), Krista Inkala (ps.) 
Hilkka Haaga (vas.), Laura Huhtala (kd.), Ulla 
Kokkonen (r.) sekä Marika Mattila (sd.). 

Keskustelussa pohditaan muun muassa miten Oulua tulisi 
muuttaa tai kehittää, jotta oman paikan löytäminen ja 
armon tunteminen olisivat tänään mahdollisia. Keskuste-
lijat miettivät myös miten tulevaisuutta voidaan rakentaa 
yhdessä. 

Tilaisuutta varten keskustelijat ovat luoneet omat teesinsä 
ja myös yleisöllä on mahdollisuus päästä luomaan omia 
teesejä teeman pohjalta. 

Tapahtumaa voi seurata suoratoistona sekä jälkikäteen 
tallenteelta Virtuaalikirkko-sivustolta osoitteesta 
www.virtuaalikirkko.fi . 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.2. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarna Juhani Pitkälä, 
kanttori Sanna Leppäniemi, 
Oulujoen kirkkokuoro. 
Messu su 26.2. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Liturgia Eveliina Häk-
kinen, saarna Matti Jurvelin, 
kanttori Lauri Nurkkala.  
Perhekirkko su 26.2. klo 12, 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori 
Leo Rahko.  
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 27.2. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.2. klo 19, Myllyo-
jan srk-talo. Erkki Piri, Arto 
Kivioja.

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 23.2. 
klo 9–12, Myllyojan srk-talo. 
Nettiosoitteesta: www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoen-
seurakunta/lapset-ja-perheet

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 23.2. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 23.2. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 24.2. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Eläkeläisten kerho ma 27.2. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti.  
Eläkeläisten kerho ma 27.2. 
klo 13, Hintan srk-talo. 

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 23.2.–2.3.2017

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Gospelmessu pe 24.2. klo 19 
kirkossa. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
26.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Hanna Valkama, avustaa 
Petri Satomaa, kanttori Anna-
Kaisa Pitkänen, kirkkoväärtei-
nä Kirsi Järvelin ja isoset, Päi-
värippikoulu mukana. Virtu-
aalikirkko. Messuun on ilmai-
nen bussikuljetus. Messubussi 
lähtee Käpylästä klo 9.20, Sa-
lonpäästä klo 9.30, Salonpään 
koululta klo 9.35 ja jatkaa reit-
tiä Hailuodontie-Kauppiaan-
tie-kirkko. Bussi pysähtyy tar-
vittaessa joka pysäkillä. Paluu-
kyyti messun jälkeen.
Uusia virsiä- yhteislauluti-
laisuus su 26.2. klo 19 kir-
kossa, Pirjo Mäntyvaara, Jo-
hanna Simonen.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
28.2. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Hanna Valkama. 
Hartaus ke 1.3. klo 12.45 
Caritas, Riitta Markus-Wik-
stedt, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Hartaus ke 1.3. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Anna-Kaisa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 2.3. klo 
11 seurakunnan Toimitalolla, 
Maija Sivula, Anna-Kaisa Pit-
känen. Aiheena "muistin vir-
kistys" vierailija Paula Musto-
nen, Muistiyhdistyksestä.
Hartaus to 2.3 klo 13.30 Tep-
pola, Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 27.2. klo 11 
Pysäkillä. Teemana Kalevala. 

Seurakuntakerho ti 28.2. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 28.2. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Torstaikerho to 2.3. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 2.3. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 2.3. klo 

Pirjo Toljamo kertoo Kaleva-
lasta, Kalevala-koru näyttely. 
Halutessasi voit  tuoda oman 
Kalevala-korun mukanasi.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 28.2. klo 13 Py-
säkillä. Lisätietoja diakonis-
sa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848. 
Lähetysilta ke 1.3. Pysäkil-
lä, Kauppiaantie 5. Aiheena 
Suomen Lähetysseuran työ 
Thaimaassa, Paula Rosbacka. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
27.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoita-
jille ja hoitolapsille to 2.3. klo 9 
seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 2.3. 
klo 9.30 Repussa.  

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

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
28.2. klo 9–10 Pysäkillä. Dia-
konian aamupuuro on tar-
koitettu vähävaraisille ou-
lunsalolaisille.  Puuron lisäk-
si ateriaan kuuluu leipä lisuk-
keineen, kahvi tai tee. Aa-
mupuurolla on paikalla dia-
koniatyöntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Pe 24.2. klo 18.30 vuo-
sikokous. Su 26.2. klo 16 seu-
rat ry:llä, Juha Kanniainen, 
Erkki Alasaarela. Salonpää: 
Pe 24.2. klo 18.30 yhdistyk-
sen kokous ry:llä. Su 26.2. klo 
16 seurat ry:llä.

Neulontaa ja matkakumppanuutta
tiistaina 28.2. klo 13 Pysäkillä.
Lisätietoja: diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

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

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

GOSPELMESSU
perjantaina 24.2. klo 19 Oulunsalon kirkossa. 

Messun jälkeen iltapala kirkossa
Liturgi Petri Satomaa, 
saarna Hanna Valkama, 
avustaa Jussi Saviharju ja Elijas Kokko
Musiikki: Pirjo Mäntyvaara ja 
Johanna Simonen sekä Gospelryhmä
Kirkkoväärtit: Outi ja Raimo Anias

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

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. 

Ikivihreät laulutilaisuus 
sunnuntaina 26.2. klo 18 
Ylikiimingin seurakuntatalossa.  
Rexa ja Vaari laulavat ja laulattavat. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa yhteisvastuulle.

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.

13, Hintan srk-talo. Laulam-
me yhdessä paastonajan vir-
siä ja lauluja pianon säestyk-
sellä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7033 690. Muissa asioissa 
ota yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 
Diakonian aamu ma 27.2. 

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 28.2. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo.  
Diakonian hyväksi myytävä-
nä sukkia, lapasia ja pieniä 
lahjatavaroita. Ostokset voi 
maksaa käytävällä olevaan 
lippaaseen.

Toivevirsilaulutilaisuus
sunnuntaina 12.3. kello 15 Hintan 
srk-talossa kanttori Sanna Leppäniemen johdolla.

Onko sinulla omaa toivevirttä, joka on jäänyt 
laulamatta tai haluat kuulla sen laulettavan? 
Lähetä toivevirsipyyntösi 1.3. mennessä: 
sanna.leppaniemi@evl.fi. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa yhteisvastuun hyväksi.

Koko perheen laskiaistapahtuma 
tiistaina 28.2. klo 17–19 Repussa
Mäenlaskua ja leikkimielinen kilpailu. 
Myytävänä makkaraa ja mehua. Sisällä 
Repussa laskiaispullakahvit, vapaaehtoinen maksu. 
Arpoja myytävänä. Tuotto Yhteisvastuulle. 

Omaishoitajaryhmä 
torstaina 23.2. klo 13.30 Pysäkillä.
Mukana diakonissa Maija Sivula ja 
Terveyspointtihoitaja. 

UUSIA VIRSIÄ
-yhteislaulutilaisuus

~ ~ ~
su 26.2. klo 19 Oulunsalon kirkossa

~ ~ ~ 
Laulattamassa kanttoriharjoittelija 

Johanna Simonen ja kanttori Pirjo Mäntyvaara
Vapaa pääsy. 

”Saman korkean taivaan alla.” 

K au p p iaa n t i e  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

Luukas-messu pe 24.2. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, avus-
taa Saila Luukkonen. Koleh-
ti vähävaraisille opiskelijoille. 
Kirkkokahvit ja iltapala. 
Messu su 26.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustavat Tuulikki Ståhl-
berg ja Pertti af Hällström, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Radiointi Radio Dei. 
Messu su 26.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Nii-
lo Pesonen, Saila Luukkonen, 
teol. kand. Sanna-Marika Ke-
ränen, Johanna Herranen ja 
pyhäkouluväki, kanttori Anna 
Kälkäjä. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Messun jälkeen herne-
keittoa ja laskiaispullia Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 
Liikuttava messu su 26.2. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Messu su 26.2. klo 12, Palo-
kan srk-koti. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Anu 
Ojala, kanttori Heikki Jämsä. 
Herännäisseurat su 26.2. klo 
15, Tuiran kirkko.
Messu su 26.2. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti. Messun toimit-
taa Marja-Leena Tahkola. 
Iltamessu su 26.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa teol. 
yo Anne Pulkka, kanttori 
Raakel Pöyhtäri. 
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 1.3. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, puhe Sanna-Marika Kerä-
nen, kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 1.3. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kanttori 
Anu Arvola-Greus. 
Seurat su 26.2. klo 15, Kos-
kelan srk-koti. Puhujat Mika 
Pouke ja Juhani Seppänen. 
Kahvitarjoilu. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Juttutupa ma 27.2. klo 10-
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, yhdessäoloa ja aa-
mukahvia tarjolla. Lisätieto-
ja: diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 27.2. klo 11-
12.30, Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Sanaa teekupin äärellä ti 
28.2. klo 13–15, Palokan srk-
koti. Kerho, jossa keskustel-
laan Raamatun teksteistä ja 
ajankohtaisista ilmiöistä sekä 
rukoillaan yhteisten asioiden 
puolesta. Tarjolla myös tee-
tä. Lisätietoja: diakoni He-
li Mattila, p. 040 5747 145. 
Kerhot ovat kevään aikana: 
28.2., 21.3., 4.4., 25.4. ja 16.5.
Diakonian aamupala ke 1.3. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. Dia-
konian aamupala vähävarai-
sille ja työttömille. Maksuton 

aamupala ja sisältää puuron, 
juoman, leivän, leikkeleet 
ja kahvin. Aamupalan yhte-
ydessä on pienimuotoinen 
hartaushetki. Aamupalaa ei 
ole poikkeuksellisesti: 8.3., 
12.4. eikä 19.4. 
Miesten juttutupa ke 1.3. 
klo 16–17.30, Palokan srk-ko-
ti. Keskusteluja ohjaavat Tui-
ran seurakunnan vapaaeh-
toiset Pertti Taimisto, p. 045 
8414 700  ja Kalevi Huovinen, 
p. 040 4143 263. Ilmaiset pul-
lakahvit. Juttutupa kokoon-
tuu kevään aikana: 1.3., 5.4., 
3.5. ja 7.6.
Tuiran kirkon Olohuone ke 
1.3. klo 17–18.30, Tuiran kirk-
ko. Keskustelua eri aiheista, 
hartaus, kahvia ja teetä. 

Diakonian lounas to 2.3. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja: diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092. 
Diakonian ateria to 2.3. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniapiiri  to 23.2 klo 13–
15, Palokan srk-koti. 
Raamattupiiri to 23.2. ja to 
2.3. klo 16–17.30, Palokan srk-
koti. Raamattupiiriä vetää Lii-
sa Sutinen, p. 040 7390 971.
Käsityökerho pe 24.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Puutyökerho ma 27.2. ja ke 
1.3. klo 9–13, Siipi. 
Käsityökerho ma 27.2. klo 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 24.2. Mark. 15–16 
ma 27.2. 1. Tess. 1–2
ti 28.2. 1. Tess. 3–4
ke 1.3. 1. Tess. 4–5
to 2.3. 2. Tess. 1–2 

www.oulunseurakun-
nat.fi/tuiran-seura-
kunta/raamatun-
lukuhetket

Kanttorien 
yv-konsertti

pe 3.3. klo 19 Tuiran 
kirkossa. Suomalaista 

piano-, urku- ja 
laulumusiikkia 

Suomi 100 vuotta 
-teemalla.

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

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

Liikuttava messu
Pyhän Tuomaan kirkossa su 26.2. klo 12
Toimittaa Anna-Leena Häkkinen, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttori Anna Kälkäjä.
Kirkkovuosi kääntyy kohti paastonaikaa. Laskias-
sunnuntain liikuttava messu kutsuu ruumiin ja Ju-
malan väliseen vuoropuheluun. Tule kokeilemaan, 
mitä syntyy uuden ja vanhan yhdistämisestä. Myyjäiset

Laskiaistiistaina 28.2. klo 11–13
Pyhän tuomaan kirkolla.

Myytävänä: 
• Hernekeittoa
• Lihakeittoa
• Ohraryynipuuroa
• Marjakeittoa
    (Ruokia voi ostaa omaan astiaan)
• Laskiaispullia ja muita leivonnaisia
• Käsitöitä ja arvontaa
• Tavarakirppispöytä
Lapsille askartelua.
Olet lämpöisesti tervetullut!

Järj. Välivainion ja Puolivälinkankaan diakoniapiiri

Yhteisvastuu-
lounas 
sunnuntaina 26.2. klo 11.30–13 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laskiaissunnuntain lounas Yhteisvastuun hyväk-
si. Tarjolla liha- ja kasvishernekeittoa, laskiaispul-

lia ja kahvi/mehu 5 € hintaan mes-
sun jälkeen. Yhteisvastuulou-

naan valmistavat diakonian 
vapaaehtoiset. Myynnissä 
myös käsitöitä, arpoja ja 
pyhäkoululaisten teke-
miä hyrriä. 

Nallen 
Talvipäivä 
tiistaina 7.3. klo 12–15 
Koskelan 
seurakuntakodissa.

Yhteisvastuutapahtu-
ma. Ulkoilemme piha-
alueellamme ja paistam-
me makkaraa nuotion läm-
mössä yhdessä nallen kanssa. Sisällä 
alakerran kahvilassa pannukakkua ja käsityömyyn-
tipöytä Yhteisvastuun hyväksi sekä lauluhetki. Ha-
lutessasi voit pukeutua pikkunalleksi. Voitte tulla ja 
lähteä teille sopivaan aikaan. Säänmukainen pukeu-
tuminen.

12–14, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
28.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 28.2. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ti 28.2. 
14–15, Tuiran palvelukeskus, 
Kangastie 1, 90500 Oulu. 
Mukana Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoisten lauluryhmä 
ja diakoniatyöntekijä Sirpa 
Vähäaho-Kuusisto. 
Miestenpiiri ti 28.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alus-
tajana Pasi Kurik-
ka: Onko katu-
minen tarpeel-
lista? 
Lähetys- ja 
raamattupii-
ri ke 1.3. klo 
16, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ys-
tävänkammari. Tut-
kimme Raamattua ja kä-
sittelemme lähetystyön ajan-
kohtaisia aiheita. 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 2.3. klo 12.30–
14, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Raamattupiiriä vetää pasto-
ri Petteri Tuulos. 
Eläkeläisten kerho to 2.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kahvittelem-

me ja keskustelemme, lau-
lamme ja hiljennymme har-
tauden äärelle. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 2.3. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 

Musiikkitilaisuudet
"Oi katso, mikä aamu", yv-
konsertti su 26.2. klo 16, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ou-
lun NMKY:n Mieslaulajat. 

Kuoroa johtaa Ah-
ti Sepp. Solisti-

na baritoni Erk-
ki Koskela säes-
täjänään Tar-
ja Takala-Hot-
ti. Tuiran seu-
rakunnan ter-

vehdyksen tilai-
suuteen tuo kirk-

koherra Niilo Peso-
nen. Konsertissa kuullaan 

tuttuja hengellisiä lauluja 
eri vuosikymmeniltä ja lau-
letaan yhteisesti muutama 
virsi. Vapaa pääsy. Ohjelma-
maksu 10 €. Ohjelmalla saa 
konsertin jälkeen myös kah-
vin / teen. Konsertin tuot-
to lahjoitetaan Tuiran seu-
rakunnan kautta yv-keräyk-
seen. 

The Paras-leiri 
pe–su 7.–9.4. Kiimingin Suvelassa 

Leiri on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. 
Etusija on Tuiran seurakunnan 
alueella asuvilla. Hinta on 40 €.   
Ilmoittautumiset ajalla 28.2.–22.3. osoitteessa 
oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
The Paras-leiri. Ilmoittautuneille lähetetään
ennen leirin alkua leirikirje. 
Ohjaajina toimivat Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat Marika Alakopsa, Matti Ketola, 
Sanna Tervo ja pastori Riikka Honkavaara.
Lisätiedot:
marika.alakopsa@evl.fi, p. 040 1954 690.

Nähdään 
leirillä!

Pelataan 
Hiljennytään 

Askarrellaan 

Ulkoillaan
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu pe 
24.2. klo 19–21, 
Pyhän Luukkaan 
kappeli. Tule mu-
kaan tekemään ja 
osallistumaan! Rento mutta tuhti, somea hyödyntä-
vä, diakoniaan painottunut, mukaan tulijoita osallis-
tava sekä nuorekkaalla gospelmusiikilla ryyditetty! 
Tervetuloa jo klo 17.30 mukaan kasaamaan messua! 
Pääset itse vaikuttamaan ja tekemään, koska juuri si-
nä tiedät, millainen on hyvä messu! Hommaa junai-
levat tuttuun tapaan yliopistopastori Ari Savuoja ja 
diakonissa Saila Luukkonen! Kolehti vähävaraisille 
opiskelijoille ja iltapala-kirkkokahvit. Lue juttu s. 5.
Elossa-kahavila pe 24.2. klo 19–23.30, Keskustan 
srk-talossa. Kaikille nuorille aikuisille avoin kahavi-
la. Kahavilassa tarjolla pientä evästä. Illan musiikki-
vieraana klo 21 Heikki Mustakallio. Hartaus klo 22. 
Global Action la 25.2. klo 14–16 Karjasillan kirkos-
sa. Ks. ilmoitus s. 20.
Liikuttava messu su 26.2. klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa, Mielikintie 3, ks. tarkemmin s. 19.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 25.2. klo 18, Tuiran kirkko 
Myllytie 5, Maininki-sali. Israel-ilta. Mukana Saara & 
Heikki. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 1.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Teemana: JOB. Puhe: Jaak-
ko Pirttiaho.

Kansainvälisyys – In English
Worship Service in English, Englanninkielinen harta-
us su 26.2. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people. Service on every Sun at 
4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

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

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

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

Lähetystyön hyväksi.  

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

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

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

 Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

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

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Tovi pe 24.2. 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. Teol.yo. Ari Kukkonen.
Kristittynä yhteiskunnassa pe 3.3. 12.00-13.00 Siipi Tovi re-
formaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Pää-
kirjoitustoimittaja Pekka Mikkola.

Menot Oulun seurakunnissa 23.2.–2.3.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhepiiri to 23.2 klo 12 Vanha pappila, Jössen sa-
li, Asemakatu 6. Aikuisten kehitysvammaisten lasten 
vahemmille. 
Nuorten kahvila to 23.2. klo 17–19, Keskustan srk-ta-
lo, erityisnuorisotyn tilat. 14–17-vuotiaille kehitysvam-
maisille nuorille yhdessäoloa, iloista mieltä ja muka-
vaa tekemistä. Mukaan voi tulla yksin tai kaverin kans-
sa. Ei ennakoilmoittautumista, maksuton. 
Jumalanpalvelus Tahkokankaalla pe 24.2. klo 13, Kii-
lakiventie 5. Mukana pappi Hanna Fähnrich, teologi 
Risto Tabell ja kanttori Taina Voutilainen.
Olkkari-ilta ma 27.2. klo 17–19 kehitysvammaisille 
nuorille aikuisille (18–40-v.) Mennään elokuviin! Lisä-
tietoja: Christa, p. 040 5156 935. 
Varttuneiden porinapiiri ti 28.2. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupatellaan ja kahvitellaan.
Keskustelukerho ti 28.2. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoi-
tettu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 23.2. ja 2.3. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aal-
tomaa, p. 050 5933 378. 
Viittomakielinen messu su 26.2. klo 12, Intiön srk-
koti. Messun toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit, vapaaehtoinen kahviraha. 
Viittomakielinen messu su 26.2. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola os. Tuulaakitie 2. Tervetuloa Runolan asuk-
kaiden kanssa viittomakielellä toimitettuun messuun. 
Messun toimittaa juurojenpappi Päivi Liiti. 
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 1.3. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. Kerhossa alkuhartaus ja kahvit. 
Hyvä tietää -luento pe 3.3. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon 
jälkeen mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lou-
naalle ravintola Pokkiseen.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 2.3. klo 13, Caritas-
kodilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Lu-
emme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. 
Opas ystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pihalla.  
Kevättalven leiri näkövammaisille 7.–9.4. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hil-
jentymistä ja iloista yhdessäoloa. Leirille lähtö perjan-
taina klo 10. ja paluu sunnuntaina klo 16. Leirin hin-
ta on 47 € ja lapsilta 4–18 v. 32 €. Leirimaksu sisältää 
linja-autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja Oulun 
seurakuntien jäsenille vakuutuksen. Leirillä ovat mu-
kana diakoniatyöntekijät Anne Kellokumpu ja Asta 
Leinonen. Ilmoittaudu 10.3. mennessä Annelle, p. 050 
4305 178 tai www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 24.2. ja 3.3. klo 13–15, Keskustan srk-
talo, Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmai-
sille naisille.
Tavoiteryhmä ma 27.2. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja nai-
sille.
Vuontispirtin vaellusretkipalaveri pe 24.2. klo 10–
11.30 Keskustan srk-talo, 2. krs / Lumme. Teemme vael-
lusretken tunturihotelli Vuontispirtille 23.–28.9. Matkan 
hinta on 367 €. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen kiin-
nostuneille. Tiedustelut Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
A-leiri Juuman leirikeskuksessa ma–pe 27.–31.3. A-
leiri on tarkoitettu päihdeongelman kanssa kipuilevil-
le ihmisille. Ilmoittautuminen 24.2.  mennessä Tellervo 
Kiannolle, p. 040 7564 022.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to
2.3. klo 17–19, Keskustan srk-talo, sisäpiha. Vertaistu-
kiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille. 
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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 

lauantaina 25.2. klo 14–16 Karjasillan kirkossa.

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

Lisätietoa: 
www.facebook.com/GlobalActionOulu 

Toimintaa paremman maailman puolesta 

perjantaisin 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

Parisuhdeilta
keskiviikkona 15.3. kello 18–20.30
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
 
Rentouttava kosketus parisuhteessa -parisuhdeilta.
Tule viettämään rentouttavaa iltaa yhdessä puolisosi 
kanssa. Illassa mukana shindo-ohjaaja Irene Räty. Pääl-
le rennot vaatteet ja mukaan iloinen, avoin mieli. Las-
tenhoito järjestetty.  Toiminnallisen osuuden jälkeen 
tarjolla iltapalaa. 
Ilmoittautuminen iltapalan ja lastenhoidon järjestä-
miseksi ke 8.3. mennessä Minna Similälle, p. 040 8668 
319 tai minna.simila@evl.fi

Freeim
ag

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

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

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

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

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

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus to 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.
Ompeluseurat ma 27.2. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi. 
Laskiaislounas ti 28.2. klo 
11–13 seurakuntatalossa (ks. 
ilmoitus). Arvontaa! Otam-
me mielellämme vastaan ar-
pavoittolahjoituksia!
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 28.2. klo 12 Marja-Liisa ja 
Esko Holapalla, Leena 
Leskelä, Jouni Rii-
pinen.  
Porinapirt-
ti ti 28.2. klo 
12 Laitasaa-
ren ruko-
ushuoneel-
la. Tule koko 
kaksituntiseksi 
tai vain hetkeksi 
kahville/teelle. 
Keskipäivänkerho ke 1.3. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Jouni Heikkisen aiheena Lut-
her ja Katharina. Arvonta!
Hartaus ke 1.3. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Jouni Riipinen. 

Rukouspiiri ke 1.3. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 2.3. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Riipinen. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-

kerrassa. 
Kuorot: Ke 1.3. 

klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 
17 lapsikuoro 
ja klo 18.30 
kirkkokuoro 
seurakunta-
talossa.

Lapset/ per-
heet: Perheker-

hot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakunta-

talossa ja Laitasaaren ry:n 
tiloissa Päivärinteellä se-
kä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Perheilta to 23.2. klo 18 Päi-
värinteellä, Laitasaaren ry:n 

tiloissa. 
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 23.2. 
klo 18–19.30 srk-talon alaker-
rassa. Yökahvila Valopilikku 
la 25.2. klo 19–24 yläkoulun 
Nuokkarilla. Raamattupii-
ri rippikoululaisille su 26.2. 
klo 12–13 srk-talon alaker-
rassa. Nuortenilta ke 1.3. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 28.2. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 24.2. klo 19 talvimyyjäi-
set ry:llä. La 25.2. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Kangastie ja 7.–8.-lk Ihme. 
Su 26.2. klo 12 pyhäkoulut: 
Kirkonkylä J. Toljamo, Kori-
vaara Kalliokoski, Pälli Lapin-

Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 23.2. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus to 2.3. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri to 2.3. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 26.2. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja vuosikokousseurat 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Vuosikokous su 26.2. klo 13 
ry:llä.

kangas, Suokylä Rautakoski. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 27.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
28.2. klo 13 lauluseurakerho 
ry:llä. Muistihoitaja vierailee. 
To 2.3. klo 18.30 ompeluseu-
rat Aili ja Heimo Tihisellä se-
kä Anna-Riitta ja Reima Mer-
taniemellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

Kastettu: Emilia Lumi Hilja Hälinen
Kuollut: Esko Ilmari Huovinen 67

Keskipäivänkerho 
ke 1.3. klo 11.30

 seurakuntatalossa. 
Jouni Heikkisen 

aiheena Luther ja
 Katharina. 
Arvonta!

Perhekirkko su 26.2. 
klo 12 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 26.2. klo 14 
Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Laskiaissunnuntain perhe-
messu su 26.2. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Soile Tuusa, 
kanttorina Hannaleena Ris-
tolainen, lapsikuoro. 

tys: Pe 24.2. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 25.2. klo 19 
raamattuluokat: pienet Meh-
tälä, isot Ihme. Su 26.2. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Joen-
suu, Laitasaari Mattila, Huo-
vila Kinnunen. Klo 17 vuosi-
kokous ja iltahartaus ry:llä. Ti 
28.2. klo 13 lauluseurakerho 
Muhoksen ry:llä. Ke 1.3. 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

Seurakunnissa tapahtuu  23.2.–2.3.2017

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 Jouni Riipinen 
ja pastori Soile Tuusa.

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

Kinkerit 
Markkuun kinkerit torstaina 2.3. 
klo 18 Anu ja Heikki Markuksella, 
Muhostie 60b
Temmeksen kinkerit torstaina 16.3. 
klo 18 Temmeksen seurakuntatalolla
Suutarinkylän kinkerit torstaina 27.4. 
klo 18 Liisa ja Ville Saarelalla, 
Kylmäläntie 101
Kinkereitä vietetään reformaation juhlavuoden 
merkeissä. Aiheena ovat armo, teesit ja virsikirjan 
lisävihkon uudet virret.

Freeim
ag

es

Perinteinen koko perheen

LASKIAISLOUNAS
tiistaina 28.2. klo 11–13 seurakuntatalolla

Lounas sisältää 
hernekeiton, leivät ja juomat, 
kahvin sekä laskiaispullan
Hinta: aikuiset  5 €    
lapset 4–14-v. 2.50 €                   
omiin astioihin 5 € / litra

Tuotto käytetään nimikkolähettien 
työn tukemiseen Tansaniassa
Arvonta!

Tervetuloa! 
 
Muhoksen seurakunta / Lähetystyön johtokunta                     

Koko perheen 
KUUTAMOHIIHTO
lauantaina 11.3. 
klo 18.30–20 Temmeksellä.
Yhteinen aloitus ja lähtö kirkon 
parkkipaikalta klo 18.30. 
Temmeksen kirkon 250-vuotis-
juhlavuosi alkaa: Hiihtoa, mak-
karanpaistoa ja yhdessäoloa. Omat makkarat mukaan. 
Mehut, sinapit ja ketsupit talon puolesta. Jos lunta ei 
ole, tapahtuma muuttuu kuutamokävelyksi.

Järj. Temmeksen kappeliseurakunta
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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 

Kalevalainen messu su 
26.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
saarnaa Maisa Hautamä-
ki, kanttorina Mika Kot-
karanta, jumalanpalve-
lusryhmänä Kirkkolau-
lajat.
Muskarikirkko su 26.2. 
klo 15 Vanamon pihalla 
laskiaisteemalla. Ks. il-
moitus. 
Tuhkakeskiviikon mes-
su ke 1.3. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Olli 
Seikkula, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta, musiikki-
ryhmänä Kirkkolaulajat.

Kastettu:  
Miro Oliver Kyllönen, 
Aino Tuulia Väisänen
Kuollut: 
Kirsti Annikki Keihäs 86

 

Rippikoululaisten diakonia-
päivä pe 24.2. klo 12.30 Py-
hännän srk-talon kerhotilas-
sa ja la 25.2. klo 10 Pulkkilan 
srk-talossa.
Lankapiiri ma 27.2. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Herättäjän seurat ti 28.2. 
klo 18.30 Maija Yli-Klaavul-
la, Laakkolantie 51. Virsiseu-
rat ja vuosikokous. Mukana 
mm. Matti Nuorala.
Virsihetki ke 1.3. klo 12 Nes-
torissa.
Talvipäivän jumalanpalve-
lus Kestilän koululaisille pe 
3.3. klo 9 Kestilän kirkossa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 3.3. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 1.3. klo 10 srk-talossa. 
Rantsila: to 2.3. klo 13 srk-
talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Rantsi-
la: maanantaisin klo 10 Nup-
pulassa.

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

Messu Su 26.2 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Euron aamupala ja ruokaja-
kelu pe 24.2. srk-talolla. Va-
paaehtoiset ovat kattaneet 
euron aamupalan jota tar-
joillaan kaikille klo 9–10.30. 
Ruokajakelu klo 10 on suun-
nattu työttömille, vähävarai-
sille ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 24.2. klo 
9.30–12 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 srk-talolla. Avoin ryhmä, 
jonka tarkoituksena on vie-
dä seurakunnan tervehdyk-
siä eri palvelukoteihin mm. 
laulamalla. 
Lähetysvintti ma 27.2. klo 
12–14 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä, jossa valmistetaan 
mm. käsitöitä lähetystyön 
hyväksi. 
Niittypirtinkerho 
ma 27.2. klo 13 
Vanhustenta-
lolla talon 
asukkaille 
ja muille lä-
hellä asuvil-
le. Ohjaaja-
na diakonis-
sa Antti Här-
könen, kahvi-
tarjoilu.
Kierrätystori ma 
27.2. klo 17.30–19 Lä-
hetysvintin alakerrassa.
Neulekahvila ma 27.2. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ystä-
ville. Kahvia ja teetä sekä hil-
jentymishetki. 
Perhekerho ti 28.2. klo 9.30–
11 srk-talolla.
Jussilan porinaryhmä ti 
28.2. klo 13. Kahvitarjoi-

lu, mukana diakonissa Antti 
Härkönen.
Perhekerho ke 1.3. klo 9.30 
Vanamon Olohuoneessa ja 
Koti-Pietilässä. Koti-Pietilän 

kerhossa sään salliessa ul-
koilua srk-talon pi-

halla.
Seurakunta-

kerho kai-
kille eläke-
läisille ke 
1.3. klo 12 
srk-talol-
la. Kaleva-

lasta kerto-
massa Maija 

Ahola. Mukana 
diakonissa Antti 

Härkönen.
Tähdet-kuoro ke 1.3. klo 17 
Srk-talolla.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 3.3. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Ystävärengas pe 3.3. klo 12 
srk-talolla. Avoin ryhmä, jon-
ka tarkoituksena on viedä 
seurakunnan tervehdyksiä 
mm. laulamalla eri palvelu-

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.

Seurakunnissa tapahtuu  23.2.–2.3.2017

koteihin. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Partio: Ke 1.3. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. To 
2.3. Lippukunnan hallitus 
partiotoimistossa klo 18–20. 
Hamina-johtoryhmä partio-
toimistossa klo 20–21. 4.–
8.3. Ruoktu Taivalkosken Sii-
ranjärvellä. Leirikirjeet ja tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: La 25.2. 
klo 12 talvimyyjäiset ry:llä. 
Su 26.2. klo 12 pyhäkoulut ja 
klo 17 vuosikokous ry:llä. Ke 
1.3. klo 19 naistenilta ry:llä. 
To 2.3. klo 12 varttuneiden 
kerho ry:llä.

Kastettu: 
Niila Eino Olavi 
Huikari (Piippola), 
Henri Jere Matias 
Hämäläinen (Kestilä)
Kuollut: 
Aune Maria Rainevaara e. 
Karppinen 84 (Pulkkila),
Reijo Olavi Kangas 79
(Rantsila)

Lähetystyön 

PERJANTAIPULLA
S-marketin eteisessä perjantaina 24.2. klo 14–17 
(tai niin kauan kuin myytävää riittää).
Myytävänä sämpylöitä, pullaa,
ja muita leivonnaisia.

Tervetuloa 
ostoksille!
Limingan seurakunnan lähetystyö

Tosikko-ryhmä
Toisen lapsen saaneille perheille.
Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen arkea sa-
massa elämäntilanteessa olevien kanssa!
Lastenhoitaja on paikalla.
Ryhmä käynnistyy keskiviikkona 15.3. klo 17.30 Tupok-
sen Vanamon Olohuoneessa, Kauppakaari 1, Tupos (2. 
kerros). Tapaamisia on yhteensä kuusi kertaa keskiviik-
koisin samaan aikaan. 
Ilmoittautumiset: Jessica Heikkinen, p. 044 4973 684, 
jessica.heikkinen@liminka.fi, diakoni Ritva Sassali, p. 
044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi

Raamattu-
opetustilaisuus 
to 2.3.klo 18.30 
Pappilan salissa. 
Alustus aiheesta 

Jeesuksen vertaukset, 
Ilkka Tornberg. Illan 

juontaa ja keskustelun 
johtaa Marjo 

Junttola.

Koko perheen muskarikirkko
laskiaissunnuntaina 26.2. klo 15 Vanamon 
pihalla, Kauppakaari 1, Tupos
Reipasta ulkoilua ja yhteistä kivaa tekemistä.
Tarjolla nuotiomakkarat, laskiaispullat ja lämmintä 
kaakaota. Messupassiin saa merkin.
Toim. Maisa Hautamäki, Tuija Mourujärvi, Ari Natunen, 
Heidi Ilmonen, Pirjo Alajarva sekä Sirkka Puusaari.
Paukkupakkasilla järjestämme muskarikirkon sisälle.

Kuolleet:
Toini Maria Annunen 99,
Kalle Kustaa Käyrä 67

Eläkeliiton kerho ti 28.2 klo 
12 seurakuntasalissa. Arvon-
taa.



23Rauhan Tervehdys  |  Nro 7  |  23.2.–2.3.2017

Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti. Lisätietoa Siljalta, 
p. 044 7750 601.
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 lä-
hetysiltaan to 23.2. klo 18 
srk-talolle. Illan aikana ulko-
läksyn suoritus ja vähän lähe-
tysasiaa. Ota mukaan 1e ar-
parahaa.
Lähetysilta to 23.2. klo 
18 srk-talossa, mukana Iivi 
Gröhn. Tarjolla mehua ja he-
delmiä, pieni arvonta nimik-
kolähettien hyväksi. 
Friday club 0.–4.-lk pe 24.2. 
klo 17.30–19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 24.2. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit. 
Omien käsitöiden ilta ma 
27.2. klo 17–19 srk-talossa. 
Käsitöitä ja yhdessäoloa. Il-
man käsityötäkin voi tulla 
mukaan. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 1.3. klo 14.
Raamattupiiri to 2.3. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 4-5.
Rauhanyhdistys: Pe 24.2. 
klo 19 raamattuluokat S & V 
Hintsalalla (pienet) ja A & A 
Lääköllä (isot), klo 19 nuor-
tenilta M & H Nikolalla. Su 
26.2. klo 13 vuosikokous 

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

 

Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: tiistaisin klo 11 
ja torstaisin klo 12 Nuppu-
lassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-

sa. Piippola: Varhaisnuor-
ten kerho keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puu-
hailukerho tiistaisin klo 
14.30 srk-talon kerhotilas-
sa. Tavast kengän varkkarit 
torstaisin klo 16 Tavastken-
gän koululla. Rantsila: Tyt-
tökerho maanantaisin klo 15 

Nuppulassa. Poikakerho tiis-
taisin klo 15 Nuppulassa. Ho-
vin varkkarit torstaisin klo 15 
Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-
kodissa. Pulkkila: Käsi-
kellot ma 27.2. klo 
10 srk-talossa. 
Stellat torstaisin 
klo 15.15 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: 
Lapsikuoro tors-
taisin klo 17.30 
srk-talossa. Mies-
kuoro to 2.3. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro keskiviikkoisin 
klo 11, Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 ja Kappelikuoro 
keskiviikkoisin klo 18.30 srk-

talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Kotiompeluseurat pe 24.2. 
klo 19 Myllyoajalla. Seurat ja 
vuosikokous su 26.2. klo 12 
ry:llä. Pasi Kurkinen. Pulkki-

la: Raamattuluokka 
ja seurat la 25.2. 

klo 19.30 ry:llä. 
Pyhäntä: Seu-
rat su 26.2. klo 
16 ry:llä. Lau-
luseurat ke 1.3. 

klo 18.30 Mar-
ja-Leena ja Mark-

ku Tuulella. Rantsi-
la: Vuosikokous pe 24.2. 

klo 19 ry:llä. Tuomo Näsä-
nen. Seurat su 26.2. klo 18.30 
ry:llä. Heikki Saarela. 

Tule 
perhekirkkoon 

sunnuntaina 
26.2. klo 10 
Rantsilan 

srk-taloon!

Jumalanpalvelukset
Perhejumalanpalvelus su 26.2 klo 10 Pyhännän 
srk-talossa. Toimittaa Juha Luokkala, 
avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. Laskiaistapahtuma ja kinkerit.
Perhejumalanpalvelus su 26.2. klo 10 Rantsilan 
srk-talossa. Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
avustaa Johanna Hietala, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Stellat. Kirkkokahvit.
Messu su 26.2. klo 13 Piippolan srk-kodissa. 
Liturgi Hanna Vapaavuori, saarna Taina Taskila, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja lauluseurat.

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

 

Messu 
sunnuntaina 26.2. klo 10 seurakuntatalossa. 

Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, messutiimi avustaa, 

saarnassa myös kuulumisia lähetyskentältä ja 
ennen kotiin lähtöä laskiaispullakahvit. 

Ehtoollinen jaetaan Lumilyhtyyn messun jälkeen. 

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Yhteinen 
aamiainen 
(1€) perjantaina 3.3. 

klo 7.30–9.15. 
srk-salissa.

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.

ry:llä. Ke 1.3. klo 10 puuro-
kerho M & H Nikolalla. Päi-

väkerhot ti, ke 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. 

Tule kannustamaan 
joukkueita!

Laskiaistiistain 
myyjäiset
tiistaina 28.2. klo 12–13
Piippolan 
seurakuntakodissa.

Myytävänä
hernekeittoa 
(myös omiin astioihin)
laskiaispullia
rieskaa

Tuotot menevät Yhteisvastuulle.

Tervetuloa!

Tule laulamaan ja 
tapaamaan 

Taina Taskilaa!

Lauluseurat 
sunnuntaina 26.2.

messun jälkeen n. klo 14

Taina kertoo Etiopian työstä.

Mukana ovat myös 
Timo Hakkarainen sekä 

Hanna ja Joonas Vapaavuori.

Omien 
käsitöiden 

ilta 
ma 27.2. klo 17–19 
seurakuntatalossa.

 
Käsitöitä ja

yhdessäoloa.
Ilman käsityötäkin 
voi tulla mukaan. 
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Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
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Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Miksi nainen saa 
pitää hattua kirkossa? 

Miksi naiset saavat pitää kirkossa hattua, kun 
miesten on oltava paljaspäin? Naisilla näyt-
tää olevan muitakin etuoikeuksia, kuten esi-
merkiksi se, että he pääsevät kakkujonois-

sa ensimmäisiksi. Naisille on kohteliasta myös aukais-
ta ovi.

Mutta ennen kaikkea se hattujuttu, mitä järkeä sii-
nä on? 

Tapakouluttaja Helena Valonen tietää vastauksen. 
Kyseessä on Valosen mukaan 

vanha tapa, joka perustuu histori-
aan. Naisten hatut ovat olleet lä-
hinnä pääkoristeita eivätkä niin 
raskaita pitää kuin miesten ha-
tut. Miesten hatut ovat olleet tii-
viimpää materiaalia, joten hattu 
on otettu pois, jotta päänahka voi-
si hengittää. 

Naisten kevyissä hatuissa ei ole 
tällaista ongelmaa. 

– Näin yksinkertainen asia! Va-
lonen sanoo.

Miesten hatut ovat olleet myös 
suoja kylmyyttä vastaan, mutta 
naisten hattu on ollut hienostelun 
väline. Kyse on ollut eräänlaisista 
soidinmenoista. Kilpailu on ollut 
siitä, kenellä on enemmän höyhe-
niä päässä. 

Valonen nostaa esimerkik-
si maineikkaat Ascotin hevoskisat 
Britanniassa.  Britannian tunne-
tuin hevostapahtuma tunnetaan 
kuninkaallisten ja britti eliitin 
näyttävästä esiintymisestä katsomossa. Tapahtumas-
sa on tiukka pukukoodi, osallistujilla on muun muassa 
hyvin näyttäviä hattuja.

– Kevyet hatut ovat myös käytössä monissa maissa 
kesähäiden pääkoristeina, Valonen kertoo.

Tapakouluttaja muistuttaa, että tutut käytännöt eivät 
ole olemassa tapojen vuoksi, vaan niissä on kakkujo-
noissakin järkeä. Mies on yleensä isompi, voimakkaam-
pi ja suojelevampi kuin nainen. Naisella on etuoikeus 
siihen, että hänestä pidetään huolta. Siksi häntä aute-
taan taakkojen kannossa ja oven aukaisemisessa.

– Pitäisi aina ajatella, että mistä tapa tulee ja miksi se 
on sellainen kuin on. 

Valonen huomauttaa, että pipot eivät sovi naisten ei-
vätkä miesten päähän kirkossa.

PEKKA HELIN

Naisella on 
etuoikeus 
siihen, että 
hänestä 
pidetään 
huolta.

Suoraan  kysyttynä
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.

Rebekka Naatus kirjoit-
ti (RT 5/2017) otsikol-
la Avioliittolaki sekoit-
ti kirkon. Pääkirjoituk-

sen loppu kuuluu: "ihminen, 
joka on elämänsä käännekoh-
dassa päättänyt kääntyä kirkon 
puoleen. Hänellä on oikeus saa-
da kunnioittavaa ja rakkaudel-

lisesta palvelua". Tästä olen täy-
sin samaa mieltä. 

Mutta mitä on todellinen rak-
kaudellinen palvelu, jota kirkko 
voi tarjota synnissä elävälle ihmi-
selle? Ei ainakaan sitä, että synti 
on luvallista. Sitä ei tarjonnut Jee-
sus, vaikka ei tuominnut, mutta 
sanoi että älä enää syntiä tee. 

Siksi ainoa todellinen rak-
kaudellinen palvelu on julistaa 
Jumalan tahtoa ja kehottaa te-
kemään parannus. Voi sitä pap-
pia, joka ei näin tee. Tulee mie-
leen Hesekiel 33:1–10. 

MATTI RAHJA
Kempele

Kannustusta parannuksen tekoon

Piispan kirje ei tarvinnut tarkennusta

Rauhan Tervehdys (6/ 
2017) väitti etusivullaan 
asti, että piispan alku-
peräinen ohjeistus kos-

kien samaa sukupuolta olevien 
parien puolesta rukoilemista 
jumalanpalveluksessa olisi tar-
vinnut tarkennusta. 

Jokainen niin piispan alku-
peräisen ohjeen kuin Rauhan 
Tervehdyksen jutun lukenut 
voi todeta, että näin ei ole. Ju-
tusta kävi hyvin ilmi, että oh-
jeistuksen ainoa ongelma oli se, 
että se ei kelvannut kaikille.

Piispan ohje oli paitsi selkeä 
myös nykyiseen käsikirjan tar-
joamiin vaihtoehtoihin perus-
tuva – ja mielestäni lähimmäi-
senrakkauden ja Kristuksen 
mielen mukainen. 

Jutusta kävi ilmi, että piis-
pan ohjetta vastustaneille on-
gelma on kahtalainen. 1) Itse 
velvoite rukoilla ja 2) velvoi-
te valita seurakunnan yhtei-
sessä jumalanpalveluksessa sa-
namuodot niin, etteivät ne ole 
loukkaavat.

Voimme kuvitella tilanteen, 
jossa kaksi toisiinsa sitoutunut-
ta, yhteisen elämänsä puolesta 
esirukousta pyytänyttä seura-
kunnan jäsentä, mahdollises-
ti yhdessä läheistensä kanssa, 
saapuu messuun. 

Pappi ”Raamattuun sidotun 
omantuntonsa” pohjalta kokee 
kuitenkin velvollisuudekseen 
valita juuri sellaiset sanamuo-
dot, jotka loukkaavat ja mitä-
töivät heitä ja heidän elämään-
sä seurakunnan edessä, vaik-
ka kunnioittava vaihtoehtokin 
olisi.

Raamatun evankeliumeis-
ta löytyy useita esimerkkejä, 
joissa ”Raamatun selkeään sa-
naan” sidotulla käytöksellä ah-
taisiin muotteihin kelpaamat-
tomat ihmiset oli tehty ei-ke-
neksikään ja ajettu yhteisön ul-
kopuolelle. 

Juuri näiden ihmisten luok-
se Jeesus meni, kohteli heitä hy-
väksyvällä rakkaudella, joka ei 
missään tapauksessa aina vaa-
tinut ihmiseltä mitään muu-
tosta!

Piispan alkuperäistä ohjetta 
vastustavilta en voi kuin kysyä, 
löydättekö te Raamatustanne 
todella Kristuksen, joka kiel-
tää rukoilemasta tai – vielä pa-
hempaa – kehottaa seurakun-
nan edessä rukouksella louk-
kaamaan lunastamiaan, Juma-
lan kuvakseen luomia seura-
kuntansa jäseniä? 

Minä kun löydän sieltä ai-
van toisenlaisen Kristuksen.

OLLI SEIKKULA
seurakuntapastori

Oulu

Piispan ohje oli paitsi 
selkeä myös nykyiseen 
käsikirjan tarjoamiin 
vaihtoehtoihin 
perustuva – ja mielestäni 
lähimmäisen rakkauden 
ja Kristuksen mielen 
mukainen. 
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O U L U L A I N E N !
Haluatko Oulun ev.lut. seurakuntien sinulle tilaaman Rauhan Tervehdys -lehden?

HALUAN
Laittamalla 

postilaatikkooni lapun 
EI MAINOKSIA 

saan Rauhan Tervehdyksen,
 mutta vältyn mainospostilta

EN HALUA
Laittamalla 

postilaatikkooni lapun 
EI ILMAISJAKELUJA

en saa jatkossa mainoksia 
tai ilmaisjakelulehtiä

HALUAN
Saan kaikki ilmaisjakelut 

ja mainokset, kun en 
laita postilaatikkooni  

tai -luukkuuni 
minkäänlaista kieltolappua 


