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Pääkirjoitus

Kaste ei ole 
lastenleikkiä

Ihmisen identiteettiä määrit-
tää liikaa se, mitä ansiotyötä 
hän tekee. Kun ihminen ker-
too koulutuksestaan ja paljas-

taa ammattinsa, hänen persoo-
nastaan tehdään pitkälle mene-
viä johtopäätöksiä – jopa arvioi-
daan, voiko hänen kanssaan ys-
tävystyä.

Lokerointi tapahtuu usein lii-
an nopeasti: ihmisiin ei edes vai-
vauduta tutustumaan kunnolla.

– Mutta onneksi nuori suku-
polvi katsoo asioita toisin. He ei-
vät löydä identiteettiään pelkäs-
tään työstä, toteaa oululainen 
kunnallisvaaliehdokas Marjo 
Kemppainen (vihr).   

– Minä kerron ylpeänä sen, et-
tä olen tällä hetkellä määräaikai-

Suurin osa meistä luterilaisista kristityistä 

on saanut lapsena kasteen. Ristiäiset ovat 

olennainen osa suomalaista perinnettä, yk-

si tärkeistä siirtymäriiteistä. 

Vauvan nimen julkistaminen tapahtuu usein 

ristiäisten yhteydessä, eli kirkkoon liittyminen ta-

pahtuu osana pikkuvauvantuoksuista ja iloista 

perhejuhlaa. 

Yhä enemmän on 

kuitenkin myös hei-

tä, joita ei ole vau-

voina kastettu. Syitä 

on monia. Jos jompi-

kumpi tai molemmat vanhemmat ovat kirkkoon 

kuulumattomia, kaste ei välttämättä tule mie-

leen. 

Alle 12-vuotiaan lapsen kastaminen edellyt-

tää yhden huoltajan kirkon jäsenyyttä. Kirkkoon 

kuulumattoman vauvaa ei voi kastaa.

Rippikoulun vetäjät saavat usein osallistua juh-

lahetkeen, jossa rippikoulunuori kastetaan en-

nen konfirmaatiota. 

Suomeen on tullut viime aikoina runsaasti tur-

vapaikanhakijoita. Monet heistä tutustuvat kris-

tinuskoon ensimmäistä kertaa elämässään, ja osa 

haluaa myös liittyä kirkon jäseneksi. He saavat 

kasteopetusta ja heidät kastetaan. 

Tämä on hyvä muistutus siitä, mistä kastees-

sa on lopulta kyse. Kyseessä ei ole pelkkä riitti tai 

vauvajuhla, vaan kasteen myötä ihminen liittyy 

maailmanlaajuisen kirkon jäseneksi. Tapahtuu jo-

takin suurta, jonka salaisuutta ei oikeastaan voi 

edes ymmärtää. Se sama tapahtuu kaikille ihmi-

sille ajankohdasta tai elämäntilanteesta riippu-

matta. 

Turvapaikanhakijalle kaste voi merkitä kuole-

manvaaraa, mikäli hän joutuu palaamaan maa-

han, jossa kristityksi kääntymi-

nen ei ole sallittua. Siksi 

onkin tärkeää, että Suo-

mesta turvapaikkaa ha-

keville kerrotaan, ettei 

kristinusko ole tae tur-

vapaikan saamisesta. 

Jos ihminen siitä 

huolimatta valitsee 

kasteen, on syytä 

sekä iloon että yh-

teiseen vastuun-

kantoon. Uusi 

kristitty ansait-

see seurakun-

tansa tuen ja 

rakkauden.

Turvapaikanhakijalle 
kaste voi merkitä 
kuolemanvaaraa

Vastarannan Kiiski 

Armo innosti 
kunnallisvaali-

ehdokkaita
Poliitikot kokoontuivat ristin juurella 

Karjasillan kirkossa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

sessa työssä osa-aikaisena, pal-
jastaa kunnallisvaaliehdokkaak-
si ryhtynyt Laura Huhtala (kd).

Oulun Karjasillan #teesit2017 
-keskustelupaneelissa puolueiden 
ehdokkaat kertoivat näkemyksi-
ään, miten Oulua tulisi kehittää, 
jotta oman paikan löytäminen ja 
kokemus armosta olisivat mah-
dollisia.   

Tilaisuus kuului reformaati-
on merkkivuoden ja Suomi100-
juhlavuoden tapahtumiin. Kahta 
juhlaa yhdistävä teesi on Yhdes-
sä – Armo on sitä, ettei jää yksin. 

Vallatkaa 
kirkko!
Paneelin yksi keskustelunaihe oli 
yhteisöllisyys: miten sitä voitai-

siin Oulussa lisätä?  Hilkka Haa-
ga (vas.) kysyy kärjistäen, onko 
oululainen yhteisöllisyys muuta-
kin kuin sitä, että somepalstoilla 
haukutaan yhdessä poliitikkoja. 

Haagan kokemuksen mukaan 
aktiiviset ihmiset yleishyödyl-
lisessä toiminnassa ovat usein 
samoja. Mukaan pitäisi saada 
enemmän ihmisiä. Mahdolli-
suuksia kaupungissa riittäisi. 

Paneelin kommentaattorina 
toiminut Tuiran seurakunnan 
pastori Helena Paalanne pahoit-
telee, että niin moni ihminen nä-
kee seurakunnan olevan jossakin 
muualla eikä miellä itseään osak-
si sitä.

– Seurakunta olemme me jo-
kainen. Jos joku haluaa, että kir-
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Luonnon passio
Kolumni

Lähden liikkeelle kaukaa, 
stoalaisuudesta. Siinä pas-
sion merkitystä määritel-
tiin muun muassa käsite-

parilla kärsimys–nautinto. 
Myöhäiskeskiajalla ja uuden 

ajan alussa sanalle passio kehit-
tyi erityismerkitys, jossa ulkoi-
siin vaikutuksiin, esimerkiksi 
havaintoihin perustuen, mie-
len tapahtumaa alettiin kut-
sua passioksi. Yhtenä tällaisena 
mielen tapahtumien ryhmänä 
tunteet saivat erityisen merki-
tyksen. 

Vuoden kiertokulussa eläm-
me aikaa, jossa ihmisen pas-

sio voi olla voimakkaimmil-
laan luonnon alkuvoimaisuu-
den edessä. 

Minulle kevään passio on po-
sitiivinen tunne. Haluan ulos! 
Mennään ja hengitetään keuh-
kot täyteen raikasta kevätilmaa, 
kuunnellaan lintujen kevätkon-
serttoja ja imetään itseemme 
koko valon ja värikylläisyyden 
maailma. Voimme yhdessä jää-
dä kiitollisina ihmettelemään 
Luojan suuruutta ja kaikkival-
tiutta. 

Tiedän, että on ihmisiä, jotka 
haluaisivat kaivautua keväällä 
perimmäiseen nurkkaan ja vält-

tyä näkemästä valon paljasta-
maa likaa ja saastaa. He tuntu-
vat lyyhistyvän kaiken kevään 
hurmoksen alle. 

Niin, nautinto ja kärsimys, 
kärsimys ja nautinto. Elämi-

sen mysteeri. Molemmat tarvi-
taan, että elämä voisi olla koko-
nainen. 

Olemme kulkemassa koh-
ti pääsiäistä. Ensin kärsimys ja 
kuolema. Sen jälkeen riemulli-
nen ylösnousemus! 

Esimerkiksi Matteus-passi-
ossa nämä molemmat ovat läs-
nä hyvin konkreettisesti, aivan 
iholla aistittavina todellisuuk-
sina.  

Pyhyyden läsnäolo terveh-
dyttää. Se auttaa suuntaamaan 
katseen omasta itsestä ympäröi-
vään todellisuuteen. Todellisuu-
teen, jossa joku tarvitsee sinua. 

Niin, nautinto ja 
kärsimys, kärsimys 
ja nautinto. Elämisen 
mysteeri. Molemmat 
tarvitaan, että elämä 
voisi olla kokonainen. 

Vallatkaa 
seurakunnat, 
tehkää 
vallankumous.

Helena Paalanne

kossa järjestetään mieluinen ta-
pahtuma, haluan sanoa: tervetu-
loa tekemään sellaista.

– Vallatkaa seurakunnat, teh-
kää vallankumous, Paalanne yl-
lyttää.

virtuaalikirkossa xxx

Yhteisöllisyyttä 
tarjolla
Krista Inkala (ps.) sanoo toivo-
vansa, että oululaiset tulisivat 
sankoin joukoin yhteen muul-
loinkin kuin kärppäjuhlintaan. 
Katja Koskinen (kok.) muistut-
taa, että Oulussa on paljon isoja 
tapahtumia, kuten Qstock-festi-
vaali, jonka onnistumiseksi tar-
vitaan yhteistä tekemistä.

Ehdokkaat olivat itse kokeneet 
yhteisöllisyyttä eri paikoissa. Ka-
ri Vuollon (kesk.) mielestä seura-
kunnassa riittää tekemistä kaikil-
le kykyjen ja innon mukaan. Lau-
ra Huhtala ihasteli sitä, että asu-
kastuvalla otettiin hänet niin hy-
vin vastaan. Marika Mattila (sd) 

puhuu oululaisen järjestötalo 
Kumppanuuskeskuksen puolesta. 

Ehdokkaat painottavat, et-
tä yhteiskunnan käytännöt eivät 
saisi sulkea ikäihmisiä omiin ko-
teihinsa. Ihanne mahdollisuudes-
ta olla omassa kotona mahdolli-
simman pitkään on hieno, mut-
ta moni vanhus saattaisi voida 
paremmin muiden senioreiden 
joukossa. Ikäihmisten asumiseen 
tarvitaankin vaihtoehtoja.

RKP:n ehdokas Ulla Kokko-
nen toteaa, että aina on joku, joka 
kokee pahoilla mielin, ettei kuu-
lu joukkoon. Silloin olisi tärkeää, 
että voisi edes murjottaa yhdessä 
jonkun toisen kanssa. 

Paimenen 
työ sytytti
Ehdokkaiden keskuudessa syn-
tyy yksimielisyys siitä, että oman 
paikan löytymiseksi yhteiskun-
nassa tarvitaan nuorille korkea-
koulujen lisäksi riittävästi mui-
ta opiskelumahdollisuuksia, esi-
merkiksi oppisopimus.

– Jotta ammatillinen koulu-
tus houkuttaisi, eri aloja, kuten 
käsityöammatteja, pitäisi arvos-
taa nykyistä enemmän. Arvos-
tus tuo motivaatiota hankkiutua 
mieleiselleen alalle, Katja Koski-
nen peräsi.

Paneelin vetäjä Pekka Mikko-
la muistuttaa, että vielä 1960-lu-
vulla ammattien arvostusta sel-

vitellessä pahnan pohjimmaise-
na oli paimen. Kun metsähalli-
tus haki tänä vuonna eri puolille 
Suomea paimenviikoille työnte-
kijöitä, hakemusten määrä oli lä-
hes 5 000. Määrä kasvoi reilusti 
edellisvuodesta. 

Yleisön joukossa ollut Maiju 
Kaajakari kertoo, ettei tullut pai-
kalle löytääkseen hyviä ehdok-
kaita kevään vaaleissa. Tilaisuu-
teen houkutteli pohdinta armos-
ta, siitä, miten jokainen voisi olla 
tykönään parempi lähimmäinen.

RIITTA HIRVONEN

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

MINNA-MAARIA SIPILÄ
Hallituksen puheenjohtaja

Sipilä-Säätiö

H
eli K

arh
u

m
äki



4 Rauhan Tervehdys  |  Nro 9  |  16.–23.3.2017

Muut mediat

JUKKA SARIOLA sairastaa lihastautia ja on 
käyttänyt hengityskonetta 34 vuotta, viimei-
set 15 vuotta ympärivuorokautisesti. Sario-
lasta onkin kummallista, että häntä terveem-
mät ihmiset ajavat eutanasialakia.

– Aloitteen mukaan olisi yksilön oma va-
linta päättää elämänsä eutanasian avulla. 
Emme kuitenkaan elä tyhjiössä, vaan yhteis-
kunnan ja ympäristön ajattelutapa vaikuttaa 
valintoihimme. Tiedossa on, että esimerkiksi 
itsemurhista uutisoiminen lisää itsemurhia.

Sariola pohtii, tahtovatko suomalaiset to-
siaan poistaa yhteiskunnasta esimerkiksi vai-
keasti vammaiset, joiden elämänhalu on ka-
donnut, vai pyritäänkö heitä auttamaan elä-
mänhalun viriämisessä.

Kirkko ja kaupunki 10. maaliskuuta

Naisten vaikutukses-
ta suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja kulttuuriin 
on tiedetty tähän saak-

ka vain vähän. Harmillista tosi-
seikkaa korjaa parhaillaan noin 
250 tarinaa naisista, jotka ovat 
eri tavoin vaikuttaneet lähipii-
rissään ja laajemmalti itsenäises-
sä Suomessa.

Elämäntarinoita naisista on 
tallennettu kaikille avoimeen 
Naisten Ääni -verkkojulkaisuun. 
Tosikertomuksia naisista, erityi-
sesti pohjoisen naisten sinnik-
käästä työstä kerrotaan ensi sun-
nuntaina 19. maaliskuuta Oulun 
kaupunginkirjastossa. 

Oululainen Annikki Kuukas-
järvi on kirjoittanut tarinan tä-
distään, uskonnonlehtori Rauha 
Hannulasta. 

Oman tädin tarina
ansaitsi tulla kerrotuksi
Kuukasjärven mukaan 95-vuotias, 
Ylivieskassa asuva Rauha Hannu-
la oli pidetty opettaja nuorten jou-
kossa. Hän on aina ollut läheinen 
myös sisarustensa lapsille. 

Naiset halusivat jälkipolville parem paa elämää

– Lämminhenkinen ihminen, 
Annikki Kuukasjärvi kertoo ja 
ihastelee muun muassa tätinsä 
intoa harrastaa yhä edelleen teat-
teria.

Kuukasjärvi kuvaa tätiään elä-
män moninaisuuden ymmärtä-

Annikki Kuukasjärvi on mukana Naisten Ääni – Elämäntarinoiden matineassa 
tulevana sunnuntaina. Tilaisuus alkaa Oulun kaupunginkirjastossa kello 14.  

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

Parisuhde on kahden ihmisen pä ätös sitoutua 
Toimivassa parisuhteessa kyetään tekemään sopimuksia, sanovat kirkon parisuhde työtä tekevät 

Yli puolet kirkon perhe-
neuvonnan asiakkaista 
tulee hakemaan apua pa-
risuhteen vuorovaikutus-

ongelmiin. 
Oulun perheasiain neuvot-

telukeskuksessa keskusteluapua 
antavat Johanna Siira, Mar-
jo Myllymäki, Vuokko Laurila, 
Eija Mukka, Marjo Myllymäki, 
Marja Haapakoski ja Ilkka Kur-
jenmäki uskovat, että ihmisil-
lä on tarvittavat tiedot parisuh-
teensa vaalimiseen. 

– Jostakin syystä tietoja ei ai-
na saada arjessa käyttöön. Silloin 
meidän tehtävämme on olla tuke-
na. Voimme toimia sillanraken-
tajina, jotta ymmärrys puolisoi-
den välillä voisi lisääntyä. 

Kirkon perheneuvontaan tur-
vautumisen toiseksi yleisin syy 
ovat eroon liittyvät kysymykset. 

Perheneuvonnassa on havait-
tu erokulttuurissa iso muutos 
2000-luvulla. 

– Parisuhteeseen sitoudutaan 
aiempaa vähemmän. Jo lähtö-
kohtaisesti hyväksytään, että pa-
risuhde voi olla lyhytaikainen, sa-
noo Ilkka Kurjenmäki. 

– Toisaalta monet toivovat, et-
tä kykenisivät rakentamaan pi-
dempiä ja kestävämpiä ihmissuh-
teita, jatkaa Vuokko Laurila. 

Kurjenmäen mielestä on suuri 
haaste yhdistää parisuhde, van-
hemmuus ja kulttuurissa oleva 
vahva yksilökeskeisyys. 

– Eroaminen on teknisesti 
helppoa, siihen riittää yhden ih-
misen päätös. Parisuhdetta taas 
ei voi jatkaa, mikäli molemmat 
eivät halua. Se on kahden ihmi-
sen päätös, Laurila ja Haapakos-

ki sanovat. 
Eroamiselta voitaisiin välttyä, 

jos pariskunnat malttaisivat py-
sähtyä työstämään parisuhteen 
ongelmia. 

Perheneuvontaa antavien mie-
lestä toimiva parisuhde tarvitsee 

myös yhteisiä sopimuksia. 
Sopia pitäisi esimerkiksi ko-

din ja lastenhoidon työnjaosta 
sekä siitä, mikä on perheen, mi-
kä parisuhteen ja mikä yksilön 
omaa aikaa. 

– Ajankäyttö pitäisi jotenkin 
yhdessä määritellä, mutta varsin-
kin vastarakastuneet kokevat, et-
tei se ole suhteessa ajankohtaista, 
Siira ja Mukka sanovat. 

Parisuhteessa eletään 
erilaisia kehitysvaiheita 
Lapsen kehitysvaiheista vanhem-
mille kerrotaan neuvolassa. Mut-
ta missä parisuhteeseen ryhtyvät 
saisivat tietoa parisuhteen kehi-
tysvaiheista? 

Tieto helpottaisi ymmärtä-
mään omaa ja kumppanin käyt-

täytymistä parisuhteen arjessa. 
Alun symbioosivaihe, rakastu-

misvaihe, kestää tavallisesti 2–3 
vuotta. 

Ennen parisuhteen kolmat-
ta vaihetta, kumppanuutta, pi-
tää selviytyä parisuhteen kannal-
ta haastavimmasta vaiheesta, jota 
perheneuvontaa tekevät kuvaavat 
parisuhteen uhmaiäksi. 

Eriytymisvaiheessa puolisot 
alkavat ottaa välimatkaa toiseen 
ja huomata toisessa piirteitä, jot-
ka eivät vielä rakastumisvaihees-
sa tulleet esiin. 

Parisuhteen osapuolet alkavat 
hahmottaa, että suhteessa onkin 
kaksi erilaista yksilöä. Mieleen 
voi nousta ajatus siitä, että kump-
paniksi on valikoitunut väärä ih-
minen. 

Eroaminen voi olla lähellä, el-
lei toiselle saa kerrotuksi omista 
tarpeista ja toiveista. 

Vastavuoroisesti on kyettävä 
kuuntelemaan myös suhteen toi-
sen osapuolen näkemyksiä. 

Toimiva suhde vaatii vastavuo-
roisuutta ja kykyä tehdä kompro-
misseja. Ei voi olla niin, että toi-
nen jyrää ja toinen alistuu. 

Hyvän parisuhteen teesit 
vaikka jääkaapin oveen 
Kirkon perheneuvontaa on Ou-
lussa annettu 60 vuotta. 

Tätä virstanpylvästä juhlittiin 
tammikuun lopulla tapahtumal-
la, jossa kävijät saivat muun mu-
assa kirjata ylös ajatuksiaan hy-
västä parisuhteesta. 

Marja Haapakoski sanoo, et-

Toimiva 
suhde vaatii 
vastavuoroisuutta 
ja kykyä tehdä 
kompromisseja. 
Ei voi olla niin, että 
toinen jyrää ja 
toinen alistuu.

Vuokko Laurila

Ole valmis 
kompromisseihin. 

Anna tilaa toiselle, 
ota omaa aikaa itselle. 
Vaali myös yhteisiä 

hetkiä.Päätä sitoutua 
parisuhteeseesi.

Keskustele. Kuuntele 
”isoilla korvilla”. 

Ole kiinnostunut puolison 
kuulumisista ja toiveista. 

Jaa ajatuksia.

Ole 
ystävällinen. 

Muista 
kunnioitus 

– ja 
halauksen 

voima
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Ihmisiä

Muistoja Pyhältä Luukkaalta
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asi ja P

irkko P
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Linnanmaalla sijaitseva Pyhän Luukkaan kappeli täyttää toukokuussa 
30 vuotta. Sen kunniaksi kerätään kappeliin liittyviä muistoja, joista 
kootaan pieni kirjanen. Kuvia ja tekstejä voi lähettää soile.kontio@evl.fi. 
Kuva on Jooseppi Partasen kastejuhlasta. 

Huhtikuinen lauantaipäivä kaksi vuotta sitten Pyhän 
Luukkaan kappelissa Oulussa on tallentunut lukui-
siin valokuviin. Vanhemmat Pasi ja Pirkko Parta-
nen seisovat kastemaljan ääressä, isällä on poika sy-

lissään. Isosta ikkunasta tulvii sisään kevätaurinko.
Pojalle annetaan nimeksi Jooseppi.
– Se oli oikeastaan ainoa nimi, joka sopi meidän molem-

pien mielestä, naurahtaa Pirkko Partanen. 
Kastejuhlassa oli mukana sukulaisia ja ystäviä, yhteensä 

kolmisenkymmentä henkeä. 
Omaa tunnelmaansa tilaisuuteen toivat ystävien musiik-

kiesitykset. 
– Kaverimme esittivät muun muassa Pekka Simojoen lau-

lun Tyttö onnellinen, mutta nyt muodossa Lapsi onnellinen.
– Jooseppi oli kastetilaisuudessa vasta reilun kuukauden 

ikäinen. Hän huusi koko ajan – paitsi laulun aikana, Pirk-
ko Partanen kertoo.

Tuoreiden vanhempien ei tarvinnut siivota kotiaan edus-
tuskuntoon tai lainailla kahvikalustoja sukulaisilta, sillä juh-
lat pidettiin Luukkaan kappelin seurakuntasalissa.

Seuraavana vuonna Partasten kotiin tuli kutsu edellis-
vuonna kastettujen omaan jumalanpalvelukseen. 

– Se oli kiva tilaisuus. Sinne oli helppo mennä vauvan 
kanssa, kun tiesi, että paikalla on muitakin vauvoja, Pirk-
ko muistelee.

Muhokselta lähtöisin oleva pariskunta asui liki 15 vuotta 
”ihan kappelin naapurissa”. Naimisiin he menivät Muhoksen 
kirkossa, mutta siihenkin liittyy muisto Pyhältä Luukkaalta.

– Kävimme vuonna 2003 siellä kuuntelemassa avioliit-
toon kuulutuksemme.

ELSI SALOVAARA

Naiset halusivat jälkipolville parem paa elämää
jäksi. Teatterin tekemisessä Han-
nulalle sanomallisuus on aina 
tärkeää.

Rauhan tarinan kirjoittaja 
myöntää, että hänessä on synty-
nyt kipinä kirjoittaa lisää. Eletty 
elämä kiinnostaa minua, hän to-
teaa.

Naiset taistelivat
koulusta lapsilleen 
Naisten ääni -verkkojulkaisun 
kaikki yli 200 tekstiä on luke-
nut kirjoittaja-kouluttaja Marit-
ta Pohls.

Hän koordinoi Naisten ääni 
-hanketta, joka on osa Suomen it-
senäisyyden 100-vuotisjuhlintaa. 

Pohlsin mukaan naisten tari-
noista löytyy moniakin yhteisiä 
juonteita.

– Nykypäivänä puhutaan Suo-
messa koulutusyhteiskunnan tär-

keydestä. Kun luen naistari-
noita, ymmärrän, että men-
neiden sukupolvien äidit ja 
isoäidit ovat olennainen seli-
tys suomalaiselle sivistykselle.

– He pitivät huolta, että hei-
dän lapsensa saavat koulutusta 
ja paremman elämän. He tais-
telivat sen puolesta, että myös 
tytöt pääsevät opiskelemaan. 

Julkaistuissa tarinoissa 
hengellisyys tulee usein esille 
elämää tukevana asiana. Toi-
miminen eri naisjärjestöissä, 
kuten NNKY:ssä, teki mones-
ta edellissukupolven naises-
ta myös yhteiskunnallisen uu-
distajan.

Naisten ääni -suururakan 
käynnistäjä on Suomalainen 
naisliitto.

RIITTA HIRVONEN

Parisuhde on kahden ihmisen pä ätös sitoutua 
Toimivassa parisuhteessa kyetään tekemään sopimuksia, sanovat kirkon parisuhde työtä tekevät 

tä monelle parille tärkeä teema 
tuntui olevan lempeä hyväksyn-
tä toista kohtaan – toisen näke-
minen ikään kuin ”armon lasien” 
läpi, kuten joku kirjoitti. 

Hyvän parisuhteen edellytyk-

Parisuhdetaitoja voi petrata muun muassa netistä löytyvillä nettikursseilla ja -luennoilla. 

Sellaisia löytyy esimerkiksi täältä:

• www.parisuhteenpalikat.fi/nettiparisuhdekurssi/

• www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/

• www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettiluennot-parisuhteesta/

• www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito

Artikkeleita toimivasta parisuhteesta löytyy esimerkiksi täältä: 

• www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/toimiva_parisuhde

Vinkkejä parisuhteen hoitoon

seksi oli kirjattu myös ”Yhteiset 
hetket” . 

– Itsestään selvää, mutta usein 
unohtuu. On puolisoiden yhtei-
nen asia huolehtia kahdenkeski-
sistä hetkistä, Eija Mukka muis-

tuttaa. 
Parisuhteen näkemykset voi 

jokainen pari yhdessä kirjata nä-
kyviin vaikka jääkaapin oveen. 

MINNA KOLISTAJA

Katsele 
toista ”armon laseilla”, 
lempeän hyväksyvästi.

Pyydä anteeksi. 
Kiitä ja kehu.

Pidä amor 
arjessa.

Säilytä 
huumorintaju 
ja hulluttelu.

Oulun Rotuaarilla järjes-
tettiin viime lauantaina 
tukimielenosoitus Hel-
singissä pidempään jat-

kuneelle Right To Live – Oikeus 
elää -mielenosoitukselle. 

Tapahtuman jälkeen Rotu-

aarin teltalle jäi turvapaikanha-
kijoita – pääosin Irakista. Vielä 
maanantaiaamuna he olivat pai-
kalla ja viesti päättäjille kuului: 
Irak ei ole turvallinen maa! Vaa-
dimme oikeuttaa elää!

Lue Rauhan Tervehdyksen 

verkkolehdestä www.rauhan-
tervehdys.fi, miksi ihmiset kri-
tisoivat ja vastustavat Suomen 
tämänhetkistä pakolaispolitiik-
kaa. 

RIITTA HIRVONEN

Miksi olet mukana mielenilmauksessa?Gallup

R
iitta H

irvo
n

en
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Kivittäminen herätti kauhua
Lattiakuvaillassa Raamatun kertomukset
tulevat lähelle osallistujien omia kokemuksia

Pappi Maija Hyvönen nos-
taa pöydältä nipun ruskei-
ta liinoja ja pyytää osallis-
tujia levittämään ne latti-

alle. Osallistujat istuvat ringis-
sä, kun piirin keskelle alkaa syn-
tyä kuva. 

Tällä kertaa kuvaa tehdään 
Raamatun kertomuksesta, jossa 
Jeesus kehottaa olemaan kivittä-
mättä aviorikoksesta tuomittua 
naista.

Lattiakuva rakentuu nimen-
sä mukaisesti lattialle erilaisis-
ta elementeistä: liinoista, kivistä, 
havunoksista, vedestä, helmistä, 
simpukankuorista ja vaikka höy-
henistä. 

Kuvaa täydennetään sitä mu-
kaa, kun käsiteltävänä oleva ker-
tomus etenee. Usein kuvan osak-
si tulee lopulta Kristus-kynttilä.

Koko perheen 
harrastus
Lattiakuvan tekeminen on peda-
goginen menetelmä, joka innos-
taa käyttämään aisteja. Kuva on 
mielikuva kuullusta ja kuvaa ra-
kennettaessa käytetyille materi-
aaleille annetaan symbolisia mer-
kityksiä. 

Materiaalit tuntuvat käsissä 
erilaisille. Joskus niihin saattaa 
liittyä myös tuoksuja.

Lattiakuvamenetelmän on ke-
hittänyt saksalainen Franz Kett. 

Aviorikoksesta tuomitun naisen tarinasta muodostui aikuisten ryhmässä karun kaunis lattiakuva, jossa valoa luo Kristus-kynttilä.

Hän halusi luoda päiväkoteihin 
uuden keinon antaa uskonnollis-
ta kasvatusta. 

Menetelmää voi kuitenkin so-
veltaa eri ikäryhmille. Hyvösen 
vetämissä Maikkulan lattiaku-
vailloissa toimii yhtä aikaa sekä 
aikuisten että lasten ryhmä. 

Yhteistä aihetta sovelletaan iän 
mukaan, molemmat ryhmät ra-
kentavat omanlaisensa kuvat. 

– Kaiken ikäiset ovat tervetul-
leita mukaan. Perheellisille on kä-
tevää, kun lapsille on samaan ai-
kaan oma ryhmä. Ryhmässä voi 
nauttia yhteisöllisyyden tuntees-
ta. Meillä on käynyt väkeä eri seu-
rakunnista. Lähes joka kerta mu-
kana on myös joku uusi, kertoo 
Karjasillan pastori Maija Hyvö-
nen. 

Parasta ovat
keskustelut
Maija Bolszak on käynyt lat-
tiakuvahartauksissa perheensä 
kanssa alusta saakka. Välillä lap-
sia on ollut mukana kolme, mutta 

tällä kertaa matkassa on vain nel-
jävuotias Eero. 

Bolszakin mukaan lattiaku-
vahartauden paras puoli on kes-
kustelu. Kuvan rakentaminen 
on mielenkiintoista, se on myös 
vaihtelua perinteiseen hartau-
teen. 

Käsiteltävästä aiheesta päädy-
tään usein puhumaan yleisesti 
tai sitä verrataan yhteiskunnas-
sa menossa oleviin tapahtumiin. 
Lattiakuvamenetelmän tarkoi-
tuksena onkin saada ihmiset pei-
laamaan Raamatun tapahtumia 

omaan elämäänsä.
– Lapsille on luontevaa pohtia 

kertomuksia omien kokemusten-
sa kautta. Aikuinen miettii sitä 
paljon hankalammin. 

– Lapsi löytää suoran yhte-
yden esimerkiksi tuttuun tari-
naan tai oman elämänsä tapah-
tumaan, kertoo lasten hartautta 
vetävä Karjasillan lastenohjaaja 
Mari Jääskeläinen. 

Kivi herätti
ajatuksia
Osallistujien käteen annettu kivi 

tuntuu raskaalta ja sileältä. Mai-
ja Hyvönen pyytää miettimään, 
miltä kivitettäväksi tuomitusta 
saattoi tuntua uhan alla. 

– Pelottavalta, kuuluu kom-
mentti. 

Kiven heittäminen toista ih-
mistä kohti vaikuttaa hyytävältä 
käytännöltä.

– Varmaan fariseuksetkin jou-
tuivat välillä toimimaan vastoin 
oman sydämensä tahtoa, kun he 
noudattivat oppia, ryhmässä poh-
ditaan.

Lopulta kivet lasketaan osaksi 
lattiakuvaa. 

Seuraavaksi kaikki saavat kä-
siinsä kuivattuja ruusuja. Ruusu 
symboloi Jeesuksen toimintaa. 

Mitähän naiselle tapahtui ker-
tomuksen jälkeen? Tuliko hänes-
tä kivityksen välttänyt superstara 
vai oliko hän aina vain aviorikok-
sesta tuomittu nainen?

Tätä ryhmä jää pohtimaan 
hartauden lopuksi. 

PIRKKO PARTANEN

Maikkulan kappelissa on 
lattiakuvailtoja kerran kuussa. 
Samaan aikaan järjestetään hartaus 
sekä aikuisille että lapsille. 
Ilta päättyy yhteiseen iltapalahetkeen. 
Seuraavat hartaudet ovat 
keskiviikkoina 22.3. ja 26.4. 

Lattiakuva-
hartauden 
paras puoli on 
keskustelu.

Ku va t :  P i r k ko Pa r t an e n

Erilaiset materiaalit ovat olennainen osa lattiakuvien tekemistä.
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Ulkoilu innosti  
talvilomaviikolla

Nallen syyspäivät kou-
lulaisten syyslomalla 
olivat Koskelan seura-
kuntatalolla niin suo-

sittu tapahtuma, että Tuiran 
seurakunnassa oli helppo päät-
tää jatkosta: seuraavaksi olisi 
vuorossa nallen talvipäivät.

Pohjoisen talvilomaviikko 
oli tapahtumalle hyvä ajankoh-
ta, sillä kaikki eivät lähde kau-
pungista Lapin hangille.

Helmiina Pirttilä paistoi 
kaksivuotiaan Lilja-tyttärensä 
kanssa makkaraa Koskelan seu-
rakuntatalon pihamaalla ja ker-
toi ulkoilupäivän tuovan vaih-
telua lapsen kanssa kotona ole-
miseen. 

Kun kevätaurinko porotti 
täydellä loistolla, voitiin nuoti-
on äärellä ihastella kaunista sää-
tä. Niin aikuiset kuin lapset oli-
vat pyyhkineet talven jäljiltä pö-
lyt aurinkolaseista, ja suojia to-
tisesti tarvittiin kirkkaassa il-
massa.

Kiikussa hurjia vauhteja ot-
taneiden Ebelen ja Adannan Jo-
hanna-äiti oli tullut Koskelaan 
kaupungin keskustasta. Kos-
kelalaisten kaunis – alun perin 
kartanoksi rakennettu – seura-

kuntatalo oli heille entuudes-
taan vieras paikka, vaikka sitä 
oli harkittu lasten kastejuhla-
tilaksi. Retkelle Koskelaan läh-
dettiin toiselta puolelta kaupun-
kia, koska nallepäivillä oli lap-
sille tekemistä.

Nallekarhua on ehkä
hyväkin hieman pelätä
Nallena tapahtumassa hääri 
Tuiran seurakunnan lastenoh-
jaaja Piritta Korhonen. Osa pie-
nimmistä lapsista hieman vie-
rasti nalleasuun pukeutunutta 
hahmoa. Rempseä nalle totesi 
nauraen, että karhumaista otus-
ta on ehkä hyväkin hieman ou-
doksua – ainakin jos sellainen 
tulee vastaan luonnossa. 

– Ystävälliset tervehdykset 
kannattaa silloin unohtaa, met-
sän kuningas totesi nuotion ää-
rellä pilke silmässä. 

Kun ulkoilu ei enää osallis-
tujille maittanut, seurakuntata-
lon sisällä oli tarjolla herkkuja: 
pannukakkua, piirakka ja juo-
tavaa. Seurakunnan käsityön 
harrastajat möivät omia käsi-
töitään. 

RIITTA HIRVONEN  

Koskelan seurakuntakodilla oli hiihtolomaviikolla mieluista tekemistä pienille ja 
isoille.

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

Hautauspalveluja

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Esimerkkikoko:
1  x 120 mm

216 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508

Kuolinilmoitus 
seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

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

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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herättäjän päiviä: su 19.3. messu klo 10.00 Posion kirkossa ja seurat,  
su 26.3. klo 10.00 messu Muhoksen kirkossa, ruokailu ja seurat  
seurakuntatalolla, su 26.3. klo 13.00 messu (huom. aika) Kestilän kirkossa 
ja seurat seurakuntakodissa
Siioninvirsiseurat: to 16.3. klo 18.00 Hanna-Leena ja Ilpo Mattilalla, 
Teerisalontie 7, Mattilanperä, Raahe, pe 17.3. klo 18.00 Sinikka ja Aimo 
Pietilällä, Taipaleenharju, Pudasjärvi, su 19.3. klo 15.00 seurat vauvasta 
vaariin Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, to 23.3. klo 18.00 Raili 
ja Markku Rahkolla, Masinistikuja 1, Tyrnävä, to 23.3. klo 18.30 Inkeri ja 
Lauri Aholalla,  Linnakuja 9, Liminka, su 26.3. klo 11.30 seurat Vihannin 
seurakuntatalossa, su 26.3. klo 14.00 seurakuntakodin alasali, Rovaniemi, 
su 26.3. klo 15.00 Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86, Oulu 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 16.3. klo 19  Opetuslapseus- ja rukousilta, Marja Sivonen, Martti 
Väyrynen, aihe: ”Parantuminen”. Pe 17.3. klo 19 Helmi (nuortenilta), Juha 
Piippo. Su 19.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Ritva  
Halonen, Risto Wotschke, aihe: ”Kaidalla tiellä”, musiikki: Puolinuotti. Ti 21.3. 
klo 18 Alfa kurssi. Ke 22.3. klo 18-19.30 Varkkispesiaali, kiipeilyä Paaka-
katu 7. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Su 19.3. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus,  
Pasi Markkanen, Pirjo Orava, Jari Levy. Lasten-
kokoukset ja Seimi. Ke 22.3. klo 17 Soppa-
kirkko. Kemin Jokke ja Uusi Laulu kaduilta. 
Ke 22.3. klo 19 Oulun Helluntailähetys ry:n 
vuosikokous. To 23.3. klo 12 Päiväpiiri.  

Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi 
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 18.3. klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia.
Ma 20.3. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 21.3. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Kristittyjen yhteinen rukouskokous
la 18.3. klo 13.00
Tervetuloa rukoilemaan  
Oulun herätyksen puolesta!

Ke 15.3. klo 14 Toimintapiiri.
Su 19.3. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Ahti Vähäkangas

La 18.3. klo 11-13 Ystävälounas
Su 19.3. klo 11.00 Rukous sunnuntai

To 23.3. klo 18.00 Rukouskokous  
Utajärven hyvinvointitalolla

Pe 24.3. klo 19.00 Hyvän Sanoman ilta  
Kemin Jokke ja Uusi Laulu Kaduilta -ryhmä

Su 26.3. klo 11.00 Jumalanpalvelus, 
Arto Köykkä

Ke 29.3. klo 19.00 Sanan ja  
Rukouksen ilta, Esa Vähäaho

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 16.3. klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 19.3. klo 10.30 rukouskokous, 
klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ma 20.3. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  21.3.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 22.3. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

Kumppanuuskeräys lipaskeräyksenä 13.3.-9.4.
English translation always available

Vuoden Sara Satu Saarinen 
kannustaa vaalimaan tasa-arvoa

Jokaisen ihmisen kuuluu 
huolehtia omassa yhteisös-
sään siitä, että ihmisarvo ja 
tasa-arvo toteutuvat. Epä-

tasa-arvoistaviin käytäntöihin 
pitää puuttua.

– Pienille tytöille ja pojille 
haluan sanoa, että kaikkien su-
kupuolten edustajat voivat olla 
kaikkea, tehdä kaikkea ja tul-
la kaikeksi, mitä haluavat. Sen 
eteen pitää tehdä töitä ja kan-
taa vastuuta, sanoo Sara-kun-
niakirjan viime viikolla saanut 

Oulun tuomiorovasti Satu Saa-
rinen. 

Huomionosoituksen jakoi 
Oulun Naisunioni.

Palkinto annetaan vuosit-
tain henkilölle tai yhteisöl-
le, joka on toiminut näkyväs-
ti naisten hyväksi tai ravistellut 
yleisiä asenteita Oulussa.

Ensimmäinen kunniakir-
ja jaettiin 30 vuotta sitten Sa-
ra Wacklinin muistoksi oulu-
laiselle kirkolliskokousedusta-
ja Meeri Päivänsalolle.
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pappi saa lohtua vapaamielisel-
tä, aviottomassa suhteessa eläväl-
tä virkaveljeltään. Humalassa he 
lyövät syntinsä leikiksi ja matki-
vat sukupuoliaktin ääniä. Taistelu 
väkivaltaa ja hyväksikäyttöä vas-
taan on tärkeämpää.

Opillisesti hyveellisimmäs-
tä päästä on Hitchcockin Minä 
tunnustan -jännärin (1953) ka-
tolinen pappi, joka ei paljasta hä-
nelle ripittäytynyttä murhaajaa. 
Rippisalaisuus ei murru, vaikka 
hengenmies joutuu itse murhas-
ta epäillyksi.

Entä kuka Robert Bressonin 
Papin päiväkirjan (1951) nähnyt 
voisi unohtaa nimettömän pää-
henkilön askeettista alistumista. 

Maalaisseurakuntaan saapu-
va nuori pappi otetaan vastaan 
pilkalla ja panettelulla, mutta 
hän kantaa taakkansa itse. Vat-
sasyöpään nujertuessaan hän to-
teaa: ”Mitä sillä on väliä? Kaikki 
on armoa.”

JARNO MÄLLINEN

Kirkon Mediasäätiö tukee 
mediatuotteita, jotka 
käsittelevät uskontoa, etiikkaa ja 
elämänkatsomusta. Kevään 2017 
hakuaika päättyy 7.4. 

Mustaa ja valkoista 
papinkaavussa
Papeista on moneksi, 

myös populaarikult-
tuurissa. Liperikaulan 
päätä painaa piikikkäi-

den merkitysten orjantappu-
rakruunu.

Otetaan esimerkiksi joku-
nen elokuva. 

Ingmar Bergmanin, papin 
pojan, tuotannon ikävistä isä-
hahmoista pahin on Fannyn ja 
Aleksanderin (1982) piispa Ver-
gérus, sadistinen moralisti, jo-
ka pahoinpitelee lapsen Juma-
lan rakkauden nimissä.

Kuolemakaan ei hälvennä 
uhkaa. Kummituksena palaa-
va piispa voi olla Aleksanderin 
mielikuvituksen tuotetta, mut-
ta lähikuvaan pysähtyvä kaula-
risti edustaa todellisuutta, in-
stituutiota.

Fannyn ja Aleksanderin 
maailmassa on kuitenkin myös 
valopilkkuja. Samaa ei voi sa-
noa Michael Haneken Val-
koisesta nauhasta (2010), jossa 
mustavalkoinen kasvatuskult-
tuuri tuottaa tulokseksi natsi-
sukupolven. 

”Valkoinen nauha” on pap-
pisisän lapsilleen antama tun-
nustus hyveellisyydestä, jo-
ka saavutetaan vaikka väkisin, 
kuten sitomalla teinipojan kä-
det yön ajaksi.

Toisin kuin Bergmanin piis-
pa, Haneken pappi ole patolo-
gisen tunteeton, vaan liikuttuu 
kuolleen pikkulinnun edessä. 
Ehkä rakkauden sanoma on 
vain kieroutunut ja joutunut 
kadoksiin.

Äärimmilleen kieroutuma 
viedään House of Mortal Sinis-
sä (1976). Pete Walkerin hal-
piskauhuklassikossa pervertik-
kopappi murhaa nuoria naisia, 
koska haluaa varjella heitä sek-
suaalisuuden synniltä. 

Elokuvan brutaali kritiikki 
huipentuu, kun ”normaali” kol-
lega osallistuu papin tekojen peit-
telyyn, jottei kirkon maine tah-
riutuisi.

Hyveellinen 
pappi kärsii itse
Tietenkin papit ovat usein vain 
sivuhenkilöitä, joilla ei ole ih-
meempää merkitystä. Mutta ohi-
kulkijan roolikin voi kääntyä 
ammattikuntaa vastaan: wes-
ternklassikko McCabe & Mrs. 
Millerissä (1971) uudisasukasky-
län pappi luikkii selkä köyrys-
sä väkivallantekojen ohi eikä pu-
kahda sanaakaan.

 On elokuvissa myös toisen ää-
ripään pappeja. Priestissä (1994) 
seksuaalisuutensa kanssa kärvis-
televä konservatiivinen homo-

F l i c k r

Papit ovat usein vain 
sivuhenkilöitä, joilla ei ole 
ihmeempää merkitystä. 
Mutta ohikulkijan 
roolikin voi kääntyä 
ammattikuntaa vastaan

Kuulutus Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvaalin 
äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olosta

KUULUTUS
Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 21.5.2017 kirkkoher-
ranvaali.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävä-
nä 22.3.2017 kello 10.00–14.00 ja 23.3.2017 kello 15.00–19.00 
Tyrnävän kirkkoherranvirastossa, osoite Mankilantie 1.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty 
kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 21.5.2017 18 
vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 12.3.2017.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä 
se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois ää-
nioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on 
luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 27.3.2017 
kello 16.00 mennessä Tyrnävän kirkkoherranvirastoon, osoi-
te Mankilantie 1.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 6.4.2017 kello 
16.00 pidettävässä kokouksessaan.

Tyrnävä 16.3.2017
Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Outi Pohjanen

Kuulutus

Kirkon mediasäätiö
• Kirkon mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen seurakunnan ja 

seurakuntayhtymän sekä kirkkohallituksen perustama säätiö.

•  Sen tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa 

ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, 

levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.

•  Säätiö jakaa avustuksia kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika 

päättyy 7.4. Vuoden toinen haku päättyy 6.10.

•  Tukea osoitetaan muun muassa ohjelmien kehittämistyöhön, 

käsikirjoittamiseen, ennakkovalmisteluun, tuottamiseen sekä 

levittämiseen.

Hitchcockin Minä tunnustan -jännärissä (1953) rippisalaisuus ei murru, vaikka hengenmies joutuu itse murhasta epäillyksi.

Pastori Kai Sadinmaasta 
syntyy ennakkotapaus
Pastori Kai Sadinmaan toimit-
tamista homoparien avioliitto-
jen vihkimisistä on kanneltu 
Helsingin hiippakunnan tuo-
miokapituliin.

Kyseessä on ennakkotapa-
us, sillä Sadinmaasta tehty kan-
telu on toistaiseksi ainoa, joka 
koskee pappien toimittamia sa-
teenkaariparien vihkimisiä. Uu-
si avioliittolaki astui voimaan 

maaliskuun alussa.
Kantelukäytäntö perustuu 

siihen, että myös yksityishenki-
löillä on oikeus tehdä selvitys-
pyyntö papista, jonka epäilee 
toimineen virkaan sopimatto-
malla tavalla. Kantelu tehdään 
sen hiippakunnan tuomiokapi-
tuliin, jonka piispan alaisuuteen 
kyseinen pappi kuuluu.

Pariskuntien toivebiisit 
soivat toukokuussa Myllyojalla

Toukokuun 11. päivänä 
Myllyojan seurakunta-
talossa soivat oululais-
ten pariskuntien toive-

kappaleet. Oulujoki Love -ta-
pahtuma ottaa mallia television 
suositusta Suomi Love -sarjasta. 

– Oulujoki Lovessa keskity-
tään kuitenkin parisuhteisiin, 
tapahtumaa järjestävät dia-
koniatyöntekijä Anu Fedotoff 
ja pastori Terttu Laaksonen 
kertovat. 

Toiveet voivat olla mitä ta-
hansa musiikkigenreä. Musii-
kista vastaa nuorisomuusikko 
Esa Rättyä ja House Band. 

Kappaletoiveita niihin liit-
tyvine tarinoineen voi lähettää 
29.3. saakka sähköpostitse tert-
tu.laaksonen@evl.fi. 

Tapahtumalla on tarkoitus 
tuottaa iloa ja tarjota arjen ko-
hotusta.

– Tässä ideassa sytytti se, et-
tä yleensä parisuhdetyöskente-
lyä ajatellaan ongelmien kaut-
ta, mutta tässä lähtökohtana on 
kiitollisuus ja kannustus, Laak-
sonen ihastelee.

Oulussa seurakunnat tarjo-
avat tilaisuuksia ylläpitää pari-
suhdetta. Jokainen seurakun-
ta järjestää vuorollaan tapah-
tuman, jotka kulkevat otsikolla 
Romuromantiikkaa. 

– Toteutuksessa on aika va-
paat kädet. Tämä on tällainen 
oulujokisten näköinen tapahtu-
ma, Fedotoff ja Laaksonen tuu-
maavat.

ELSI SALOVAARA
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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, 
16.3. Pakolaisneuvonta, 
23.3. Monika-Liitto ja 
30.3. Kirkon Ulkomaanapu

Pakolaisneuvonta tuo lakiapua
Pakolaisneuvonta antaa oi-

keudellista apua ja neuvon-
taa turvapaikanhakijoille, 
pakolaisille ja muille ulko-

maalaisille. Yhdistyksellä on toi-
mistot Helsingissä ja Oulussa.

– Olemme sekä lakiasiaintoi-
misto että kansalaisjärjestö, ker-
too tiedottaja Sanna Rummakko 
yhdistyksen toiminnasta. 

Juristin apua tarvitaan esimer-
kiksi perheenyhdistämisluvan ja 
erilaisten oleskelulupien hakemi-
sessa sekä valitusten laatimisessa. 

– On tärkeää, että ihmisillä on 
oikeusturva. Jos päätös on teh-
ty väärin, siihen pitää voida ha-
kea muutosta hallinto-oikeudel-
ta, Rummakko korostaa.

Yhdessä tekemisessä
on voimaa 
Pakolaisneuvonnassa tiedetään, 
että verkostoitumalla kotimaas-
sa sekä ulkomailla saa enemmän 
aikaan. 

– Pyrimme saamaan järjestöt 
ottamaan yhdessä kantaa. Edel-
liskerran näin tehtiin viime mar-
raskuussa, kun 25 järjestöä – jou-
kossa muun muassa Kirkon Ul-
komaanapu, Suomen Unicef ja 
Ensi- ja turvakotien liitto – vetosi 
Suomeen otettavien kiintiöpako-
laisten määrän nostamiseksi.  

– Kiintiöpakolaiset ovat han-

kalimmassa asemassa olevia, he, 
jotka ovat asuneet vuosia pako-
laisleireillä, Rummakko tietää.

Pakolaisneuvonnan asiakkais-
sa on myös ihmiskaupan uhreiksi 
joutuneita ulkomaalaisia. Kevään 
Yhteisvastuukeräyksen kautta 
saatavilla varoilla lisätään tietoi-
suutta ihmiskaupasta ja tuetaan 
järjestön lakimiesten työtä. 

– Varoja käytetään esimerkik-
si siihen, että lakimies voi tava-
ta ja avustaa asiakasta tapauksen 
selvittämisessä juridisin keinoin. 

Ihmiskaupan torjumisessa yh-
teistyökuviot ovat vasta muotou-
tumassa.  

– Ihmiskaupan uhrit ovat  
ekstrahaavoittuvassa asemassa, 
Rummakko sanoo. 

Pakolaisneuvonnassa
on osaamista
Koska Pakolaisneuvonnassa on 
suoria kontakteja Suomeen saa-
puneisiin turvapaikanhakijoihin, 
heillä on myös hyvin tietoa ulko-
maalaisasioihin liittyvästä lain-
säädännöstä ja sen vaikutuksis-
ta ihmisiin. 

Pakolaisneuvonnan yksi tehtä-
vä onkin antaa lausuntoja lakia-
loitteisiin. Järjestön toimintaa on 
myös faktantarkistuspalvelut me-

dialle. 
– On tärkeää, että asioista pu-

hutaan oikeilla nimillä ja ter-
meillä.  

Oulun toimistossa on töissä 
neljä kokopäiväistä lakimiestä se-
kä hallinto- ja sihteerityövoimaa. 
Kiireisimpinä aikoina, kuten syk-
syn 2015 pakolaisaallon jälkeen, 
töissä oli parisenkymmentä laki-
miestä.  

Suuri osa työstä tehdään jul-
kisen oikeusavun kautta. Tä-
mä tarkoittaa, että lakimiesten 
avun saaminen ei ole yhtä kal-
lista kuin jos sitä hakisi asian-
ajotoimistoilta. 

– Olemme järjestö, emme toi-
mi liiketoimintapohjalta, Rum-
makko tiivistää. 

ELSI SALOVAARA

Kuva on Pakolaisneuvonnan julkaisemasta esitteestä Edustajana 
turvapaikkamenettelyssä – opas alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajille.

Pa ko la i sn e u vo n t a

Varoja käytetään 
esimerkiksi siihen, 
että lakimies voi 
tavata ja avustaa 
asiakasta.

Sanna Rummakko

Sisältöä elämään.
 Tilaa ilmainen näytelehti.

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

�

TILAAJA 
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

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

Tilaa ilmainen näyte.
Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

TILAUSKORTTI 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 19.3. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää pastori Heikki 
Karppinen Karjasillan seura-
kunnasta. Hän kertoo siitä, mi-
ten jokaisen ihmisen elämään 
mahtuu känkkäränkkä-päiviä. 
Kaikissa vaikeuksissa meillä 
on ainakin yksi auttaja, jon-
ka puoleen voimme aina kään-
tyä. Hän on Jeesus, kiusausten 
voittaja.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta.

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

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 19.3. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää pastori Heikki 
Karppinen Karjasillan seu-
rakunnasta. Hän kertoo siitä, 
miten jokaisen ihmisen elä-
mään mahtuu känkkäränkkä-
päiviä. Kaikissa vaikeuksissa 
meillä on ainakin yksi autta-
ja, jonka puoleen voimme aina 
kääntyä. Hän on Jeesus, kiusa-
usten voittaja.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Virret: ….???

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin 
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su 19.3. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Su 19.3. klo 10 Nojatuolikir-
kossa keskustellaan häpeästä. 
Artistivieraana Edu Kettunen. 
Keskustelijoina professori Paa-
vo Kettunen, vapaa kirjoitta-
ja Eeva Kolu sekä vankilapap-
pi Miika Hynninen, toimitta-
jana Hanna Paavilainen.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Hanna-piiri yhdistää naiset 
ympäri maailman 

Oulun Kastellin kir-
kon seurakuntasaliin 
on kokoontunut vii-
si naista. Hanna-pii-

riläiset tapaavat toisensa kah-
den viikon välein rukoillakseen 
eri puolilla maailmaa asuvien 
kanssasisartensa puolesta. 

– Tämä ei ole ollenkaan jäyk-
kä tilaisuus. Täällä on kiva po-
rista yhdessä, reilu vuosi sitten 
rukoilijoiden joukkoon liittynyt 
Arja Leinonen toteaa. 

Medialähetys Sanansaatta-
jien eli Sansan Hanna-toimin-
ta on maailmanlaajuista. Naiset 
126 maassa rukoilevat säännöl-
lisesti toistensa puolesta.  

Varoilla tuetaan
radiolähetystyötä
Hanna-piirissä kahvirahoina 
kerätty tuotto ohjataan Sansan 
Naiset toivon lähteellä -radio-
ohjelmille, joita tuotetaan täl-
lä hetkellä 71 kielellä. Radio on 
usein ainoa tapa kertoa esimer-
kiksi lukutaidottomille ja mies-

ten vallan alla eläville naisille, et-
tä heitä rakastetaan. 

Vakiokävijöistä piirin koolle-
kutsuja Mari Vakkilainen on ol-
lut mukana alusta saakka, samoin 
Merja Lipponen. Liisa Suorsa on 
toiminut myös pitkään. Anne 
Vilhunen on tulijoista ”tuorein”. 

– Kuulin Hanna-työstä jo sil-
loin, kun sitä aloitettiin Suo-
messa, mutta nyt oli sopiva aika 
omalle osallistumiselle, Vilhunen 
kertoo. 

Palautteet kannustavat 
jatkamaan rukoilua 
Suomeen Hanna-työ saapui 
vuonna 2000 osana Medialähe-
tys Sanansaattajien työtä. Oulus-
sa piiri on kokoontunut kolme 
vuotta. Hanna-ryhmiä on Suo-
messa jo lähemmäs 90. 

Hanna-työn selkäranka on 
kuukausittain ilmestyvä rukous-
kalenteri. Kalenteri ilmestyy 79 
eri kielellä, 123 maassa. Eri mai-
den koordinaattorit keräävät  ka-
lenteriin rukousaiheita, joiden 

puolesta rukoillaan ympäri maa-
ilman. 

– Kun olin täällä ensimmäisen 
kerran, ajattelin, että voi miten 
isoja ja surullisia asioita, muiste-
lee Arja Leinonen. 

Hanna-rukouskalenterissa on 
naisten kokemuksia siitä, kuin-
ka radiolähetysten kuuntelu on 
antanut heille toivoa. Piiriläisten 
mielestä juuri palautteet antavat 
toiminnalle tarkoituksen. 

Kiitos maapallon aikavyöhyk-
keiden, joka hetki joku nainen ru-
koilee jossain päin maapalloa sa-
mojen aiheiden puolesta. 

Rukousten ja laulun lisäksi 
Hanna-ryhmän kokoontumisis-
sa luetaan aina jotain kirjaa, sillä 
kaikki tunnustautuvat kirjaihmi-
siksi. Nyt työn alla on Raamatun 
naisia Eevasta Priscaan. 

ELSI SALOVAARA 

Seuraava Hanna-piiri kokoontuu 
keskiviikkona 22.3. kello 18 Vanhan 
pappilan Sipiläsalissa (Asemakatu 6).

E l s i  S a l ovaa ra

Mari Vakkilainen, Merja Lipponen, Anne Vilhunen, Arja Leinonen ja Liisa Suorsa kokoontuvat saman pöydän ääreen kahden 
viikon välein. Yleensä ainakin yhdellä on mukanaan myös leipomuksia.

Armoa
ilman

tarmoa.

Tilaa osoitteessa 
kotimaa24.� /tilaa

Käytä kampanjakoodia: 
tarjous

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. 
Pysy ajan tasalla. 

Tilaa kotimaa24.�  digipaketti. *)

Vain

19,90
(norm. 26,70)

/3 kk

*)  
+

+ -näköislehti
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Ps. 25: 11-20
Herra, nimesi kunnian tähden
anna anteeksi suuret syntini.
  Se, joka Herraa pelkää,
  oppii valitsemaan oikean tien.
Hän saa onnen ja rauhan,
ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
  Herra ilmoittaa suunnitelmansa 
palvelijoilleen,
  ja he tulevat tuntemaan, millainen on 
hänen liittonsa.
Minun silmäni katsovat alati Herraan,
hän päästää jalkani ansasta.
  Käänny puoleeni ja ole minulle 
armollinen,
  sillä minä olen yksin ja avuton.
Lievitä sydämeni tuska,
ota pois minun ahdistukseni.
  Katso minun kärsimystäni ja vaivaani
  ja anna anteeksi kaikki syntini.
Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia!
Heidän vihansa on väkivaltainen ja julma!
  Suojele minua ja pelasta minut, älä 
hylkää minua,
  sinuun minä turvaudun.

Ilm. 3: 14-19
”Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita:
Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava 
todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
    Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä 
etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai 
kuuma! Mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä 
kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani.
    Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin 
varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et 
tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, 
köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle 
neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua 
kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset 
vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen 
alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta 
ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota 
rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis 
parannus, luovu penseydestäsi!”

Älkää olko välinpitämättömiä!  
Tulevan sunnuntain kirkkovuoden aihe Jeesus – pahan vallan voittaja laittaa meidät 
ihmiset miettimään kenen puolella olemme. 

Päivän Psalmissa rukoillaan, että Herra antaisi anteeksi suuret syntimme. Teks-
teissä tunnustetaan avuttomuus Jumalan pyhyyden edessä ja pelätään joutumista vää-
rille teille. 

Yhteiskuntamme viimeaikaiset päätökset huolestuttavat monia. Onko Jumalan 
sanan, Pyhän Raamatun arvovalta unohdettu kaiken uskon ja opin kirjana? Ovatko 
ihmisten omat halut ja taipumukset menneet Jumalan sanan edelle puhuttaessa tasa-
arvosta ja hyväksymisestä? 

Ihmisten todellinen rakastaminen ei mielestäni ole sitä, että häntä suojellaan teke-
mään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa. 

Psalmin kirjoittaja iloitsee siitä, kuinka ”Herraa oikealla tavalla pelkäävä ja kunni-
oittava oppii valitsemaan oikean tien ja hänen jälkeläisensä perivät maan”. 

Tulevan sunnuntain Uuden testamentin teksti kertoo Johanneksen kirjeestä Laodi-
kean seurakunnan enkelille, joka ei tuntenut omaa tilaansa. 

Enkeliä eli sanansaattajaa kehotettiin tekemään parannus ja luopumaan välinpitä-
mättömyydestä.

Jeesus on voittanut pahan. Siksi saamme turvautua hänen valmistamaansa vanhurs-
kauteen ja anteeksiantoon jokaisena elämämme päivänä. 

JYRKI VAARAMO
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 19.3.2017
Psalmi: Ps. 25:11-20
1. lukukappale: Jer. 26:12-16
2. lukukappale: Ilm. 3:14-19
Evankeliumi: Joh. 12:37-43

F r ee im
ag

e s
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Isät ja lapset ovat 
parkissa ilman äitejä 
 Miehet juttelevat keskenään samoista asioista 
 kuin naisetkin, esimerkiksi kasvatuksesta ja parisuhteesta

Pyöreää pöytää ympäröi nel-
jätoista vaaleanvihreää no-
jatuolia. Huoneessa vuo-
rottelevat lasten leikin ja 

aikuisten keskustelun äänet. 
– Vieläkö se on muilla tuo-

reessa muistissa tuo kaksivuoti-
aan uhma? yksi isä kysyy lapsen 
villiintyessä mehulasillisesta.

Muita naurattaa. 
Tämä on isä–lapsi-parkki, jon-

ne äitejä ei päästetä. Ideana on, et-
tä isät ja lapset saavat kahdenkes-
keistä aikaa ja äidit – toivon mu-
kaan – lepohetken.

Isät ja lapset
kerhoilevat yhdessä
– Minulla ei oikein ole tuttu-
ja, joilla olisi samanikäisiä lap-

sia, poikansa Alexanderin kans-
sa parkkiin tullut Jan Sergejeff 
sanoo.

– Sanoin vaimolle, että mene-
hän sinä isä–lapsi-parkin ajak-
si nukkumaan tai katso vaikka 
Netflixiä.

Moni nyökkäilee. 
Sergejeff on paikalla vasta tois-

ta kertaa. 
Mikko Mulari alkaa olla jou-

kon konkari. Hän on käynyt isä-
lapsi-parkissa jo vuosien ajan. 
Tällä kertaa hänellä on muka-
naan vain tytär Juuli, joka istus-
kelee nojatuoleilla ja odottaa pai-
kalle parkista tuttua kaveriaan. 

Juulin isoveli on jo koululai-
nen, eikä osallistu enää toimin-
taan säännöllisesti.

Jan Sergejefff (vas.) nauttii isä-lapsi-parkista poikansa Alexanderin kanssa. Iisakki ja hänen nojatuolissa istuva isänsä Janne Harjuautti ovat isä-lapsi-parkin konkareita.

Kokouksia

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.� 

OULUN PIPLIASEURAN 
VUOSIKOKOUS SU 2.4.
klo 10 jp:n, kirkkokahvien
jälkeen Tuiran kirkossa.
Tervetuloa jäsenet ja raamattu- 
lähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus

Järjestäjinä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Suomen Raamattuopisto

Jeesuksella  
valta pahan yli 
Opetusseurat su 19.3. klo 15 
Vanhan pappilan Rovastinsalissa

Mukana Mika Pouke, Maija-Liisa 
Pohti, Juhani Seppänen

Tilaisuudessa tarjoilua. Tervetuloa!

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

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

Rantatie 30, 91900 LIMINKA

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:n 
Sääntömääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 30.03.2017  
klo 9.00 Limingan Vesihuolto Oy:n toimitiloissa,  
osoite Rantatie 30, 91900 Liminka.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset asiat 
sekä muut mahdolliset asiat.
 Hallitus

Tuiran hautaustoimisto
Valtatie 59, 90500 OULU  puh: 0400 399 506

Muhos
Valtatie 9  

0400 399 486

Liminka
Linnukkatie 2 

0400 399 679 

Tyrnävä
Joonaantie 4 C 1 
0400 399 466

Päivystys ja neuvonta 24h : 0400 399 466 
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Isät ja lapset ovat 
parkissa ilman äitejä 
 Miehet juttelevat keskenään samoista asioista 
 kuin naisetkin, esimerkiksi kasvatuksesta ja parisuhteesta

– Kivointa täällä on hyppiä 
patjoilla ja leikkiä viidakkoa, Juu-
li Mulari kertoo.

Ideana viikoittain kokoon-
tuvassa parkissa on se, että lap-
set saavat keksiä tekemisensä it-
se. Ohjattua ohjelmaa ei ole. Kah-
vit ja keksit tulevat talon puolesta.

Parkkiin ovat tervetulleita 
kaikki isät alle kouluikäisten las-
tensa kanssa.

Seurakunnan ja kaupungin 
yhteinen ponnistus
Oulun seurakuntayhtymä jär-
jestää isä–lapsi-parkkeja yhdes-
sä Oulun kaupungin perhepalve-
luiden kanssa. Alusta asti ajatuk-
sena on ollut matalan kynnyksen 
kokoontuminen, jonne ei tarvit-

se ilmoittautua ennakkoon ja jos-
sa ei ole erikseen suunniteltua oh-
jelmaa.

– On ehkä yllättävää, mutta 
isät juttelevat täällä ihan samois-
ta asioista kuin äiditkin juttelisi-
vat: kasvatuksesta, parisuhteesta, 
työstä, milloin mistäkin, sanoo 
yhtymän lapsi- ja perhetyön dia-
koni Kari Rekilä.

Tällä hetkellä toimintaa on 
maanantaisin päivällä Kaijonhar-
jussa ja illalla Peltolassa sekä kes-
kiviikkoiltaisin Haukiputaalla.

– Varsinkin Peltolan iltapar-
kissa on vakiintunut porukka, 
ja aina runsaasti kävijöitä, Reki-
lä iloitsee.

Isä–lapsi-parkki tarjoaa isille 
hetken, jolloin he saavat kantaa 

vastuun lastenhoidosta ilman äi-
din läsnäoloa.

Jos aktiivisia isiä löytyisi vas-
taamaan parkkien pyörittämises-
tä, toimintaa voitaisiin todennä-
köisesti laajentaa. Parkki on avo-
ryhmätoimintaa, jolla nähdään 
olevan positiivisia ja isyyttä tu-
kevia vaikutuksia.

Kahdenkeskeistä 
yhdessäoloa
Kahvi on parkissa tippunut ja 
mehut kaadettu lapsille valmiik-
si. Lattialle levitetyistä leluista al-
kaa rakentua erilaisia torneja, joi-
ta isien pitää mennä pyydettäessä 
katsomaan.

– Minä ainakin kaipaan si-
tä, että olen välillä yksin lasten 

Ideana viikoittain 
kokoontuvassa 
parkissa on 
se, että lapset 
saavat keksiä 
tekemisensä 
itse. Ohjattua 
ohjelmaa ei ole. 

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 kirjastossa, 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

Jan Sergejefff (vas.) nauttii isä-lapsi-parkista poikansa Alexanderin kanssa. Iisakki ja hänen nojatuolissa istuva isänsä Janne Harjuautti ovat isä-lapsi-parkin konkareita.

kanssa. Tämä on mukavaa kah-
denkeskeistä aikaa, Mikko Mula-
ri toteaa.

– Onhan tämä vaihtelua. Kun 
paikka ja kaverit vaihtuvat, se on 
mukavaa myös lapsille, vaikka 
leikit pysyisivät samoina, Janne 
Harjuautti jatkaa.

Vuosia toimintaa pyörittänyt 
Kari Rekilä kertoo huomaavansa 
työssään, että tutkimustulokset 
isien muuttumisesta aiempaa hoi-
vaavimmiksi pitävät paikkaansa.

Isille isä–lapsi-parkki tarjo-
aa usein myös kaivattua vertais-
tukea.

– Ja samaan tapaan kuin äi-
tien vastaavissa kerhoissa, täällä 
puhutut asiat jäävät tänne, Reki-
lä sanoo.

– Välillä täällä jutellaan kipeis-
täkin asioista, kuten työttömyy-
destä.

Ajankohtaisten 
asioiden äärellä
Tällä kerralla jutustelu isien ja 
lasten ryhmässä pyörii paljolti 
ajankohtaisten asioiden ympäril-
lä. Yhdessä ihmetellään sitä, mil-
laisen presidentin yhdysvaltalai-
set äänestivät itselleen. 

Myös uhmaikä ja lapsen herk-
kyys kuunnella ja totella vanhem-
pansa tulevat esiin keskusteluissa. 

Lasten innostuksen määrästä 
voi päätellä, että hekin viihtyvän 
ryhmässä. Suosikkeja ovat leik-
kityökalut, joiden tuottama ääni 
hallitsee huonetta.

Jan Sergejeff siemaisee kahvia 
ja vilkaisee vieressä leikkivää las-
taan.

– Eihän se lapsen leikkiminen 
siitä muutu, vaikka paikka vaih-
tuu. Mutta kun on tällainen tiet-
ty aika ja paikka, niin tuleepahan 
lähdettyä, Sergejeff toteaa.

Mikko Mulari on samaa miel-
tä.

– Tämä on aina mukava aloi-
tus viikolle. 

VILLE KOIVUNIEMI

V i l l e  Ko i v u n i e mi



14 Rauhan Tervehdys  |  Nro 9  |  16.–23.3.2017

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.3.2017

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: 

Tuomiokirkko: Emil Ensio 
Kinisjärvi. 
Haukipudas: Viivi Emi-
lia Määttä, Juulia Katariina 
Karppinen, Vanessa Elisabet 
Valkola, Fiinu Eedith Auree-
lia Klasila, Arttu Joonas Pö-
hö, Jasmin Aino Elisabeth 
Isola, Jooa Oskari Hytönen, 
Anni Lotta Juutinen, Jami 
Aleksanteri Karivuori.
Karjasilta: Taimi Helena 
Hanni, Niila Sebastian Hol-
mi, Aatos Eino Ilmari Hon-
kela, Vilja Matilda Jokita-
lo, Aarne Oskari Kaikko-
nen, Olivia Rianna Karjalai-
nen, Eevi Aurora Kultalah-
ti, Niklas Juhana Lehto, Lil-
ja Saaga Sofia Linnaluoto, 
Leo Pekka Andreas Muhola, 
Kasper Aleksi Niemelä, Oiva 
Eemeli Partanen, Isella An-
niina Syri, Väinö Elias Ilma-
ri Tikkanen, Elli Nuppu Jose-
fiina Haanpää, Viena Lyydia 
Koivukangas, Nea Katarii-
na Korhonen, Ellen Siiri Lyy-
dia Ojala, Jon Aramis Palo-
kangas, Isabella Inka Kyllikki 
Sapiano, Jerry Johan Toppi, 
Isabel Melissa Turtio.
Kiiminki: Julius Eemil Ala-
kärppä, Seea Karelia Ne-
valainen, Ossi Topias Gran-
lund, Jasper Viljami Kuller-
vo Palosaari, Max Eemil Pat-
rik Juliander, Hugo Mikael 
Kakko, Ilari Johannes Kar-
jalainen, Pihla Meri Silvia Si-
pola, Malva Sylvia Puroila.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Hannamari Helmii-
na Haapaniemi, Nelli Tam-
mikki Huuskonen, Venla Alii-
sa Karvonen, Kaspian Viljami 
Klasila, Veeti Valtteri Kokko, 
Pihla Karoliina Kumpula, Lu-
mi Viola Susanna Kääntö, 
Emma Amanda Tihinen, Mi-
mosa Elina Harju, Nooa Väi-
nö Eemil Hyttinen, Väinö Si-
mo Matias Kokkoniemi, Aa-
mu Adele Niemikorpi, Arttu 
Onni Ilmari Palsola, Alisa Hel-
mi Sofia Sihvo, Elmeri Sulo Ii-
sakki Taskila.
Oulunsalo: Viida Elea Lind-
roos, Elma Tyyne Maaria Nie-
melä, Eemi Ossian Tuomela, 
Lidia Aurora Vänttilä, Livia 
Vilhelmiina Vänttilä, Niilo 
Olavi Moilanen.
Tuira: Alli Maaria Eirola, Nel-
liveera Matilda Inkeri Hau-
tajärvi, Sohvi Aino Helmii-
na Koppelo, Jooa Elias Kuk-
konen, Oiva Armas Ante-
ro Leinonen, Kristian Väinö 
Eemil Ollanketo, Helmi Elisa 
Rautakoski, Aamu Aune Ali-
na Ahosola, Milla-Melissa 
Hannele Brotkin, Fatou Amy 
Diouf, Sinna Iida Marja Hil-
tunen, Lilja Sofia Janhunen, 
Jessica Fiona Kallio, Aurelia 
Lila Bianca Korpela, Anni Ro-
saliina Lämsä, Oskari Jaakko 
Olavi Mustonen, Seleste Sa-
lome Saarelainen, Mila Ma-
ria Sofia Sortti, Johanna Ee-
va Unelma Taam, Aurora So-
fia Hellevi Töyräs, Armi Inke-
ri Vuorjoki.

Mitä kirkossa aja-
tellaan suku-
puolisuudesta 
ja sen rajoista? 

Mihin rakkauden raja ve-
detään ja miltä tuntuu ol-
la rajan vetäjä? 

Oulun seurakuntien ja 
Kirkkohallituksen järjes-
tämä Agnostikkoilta kut-
suu keskustelemaan suku-
puolen ja rakkauden rajois-
ta kirkossa. Tilaisuus pi-
detään torstaina 23. maa-
liskuuta kello 19 Vanhassa 
pappilassa, Asemakatu 6.

Agnostikkoillan keskus-
teluun osallistuvat Tuiran 
seurakunnan pastorit Päi-
vi Jussila ja Helena Paa-
lanne, Oulun seurakuntien 
kansainvälisen työn pastori 
Árpád Kovács, Kirkkohal-
lituksen asiantuntija Sti-
ven Naatus sekä Porvoon 
hiippakunnan piispa Björn 
Vikström. 

Vaikka keskustelijoissa 
on sekä pappeja että piispa, 
kirkon virallista kantaa il-
lassa ei ole tarkoitus käydä 
läpi, tilaisuuden vetäjänä 
toimiva Naatus muistuttaa.

Agnostikkoillassa puhutaan rajoista

Illan tarkoituksena on 
luoda tila avoimelle ja suo-

Vihityt
Tuomiokirkko: Jaakko Vil-
helm Ojanne ja Martta Jo-
hanna Rasinkangas, Risto Ka-
levi Pitkänen ja Anne Kristii-
na Kukkonen.
Haukipudas: Ari Jouni Laiti 
ja Elsa-Eveliina Ilona Närhi.
Karjasilta: Väinö Taneli Hol-
mi ja Sonja Elsa Inkeri Riek-
ki, Markus Juhana Vappula 
ja Laura Susanna Autio, Ar-
to Kalervo Savikuja ja Emma 
Sofia Rousu, Tero Veli-Matti 
Valtokari ja Kaisa Maria Hin-
kula.
Oulujoki: Aatu Kaarlo Tapa-
ni Koivisto ja Salla-Maria Jo-
sefiina Nauha.
Oulunsalo: Hans Johan Tur-
peinen ja Anniina Kaisa Ju-
lia Lepistö.
Tuira: Kalle Markus Eskeli-
nen ja Riika-Maria Visuri, 
Jukka-Pekka Martikainen ja 
Mira Karita Simonaho, Niko 
Johannes Pirkola ja Marjut 
Hannele Peltoniemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anna Elviira 
Kokko 86, Seppo Paavo Ka-
lervo Nuortimo 78, Aune Es-
teri Alamehtä 89, Toini Jo-
hanna Kaustinen 100, Ellen 
Annikki Toivonen 88, Irene 
Maria Tuomikoski 91, Ellan 
Inkeri Tönning 90, Elvi Hil-
lervo Vilmunen 81. 
Haukipudas: Maija-Liisa Leh-
to 84, Pauli Johannes Päkki-
lä 76, Liisa Talvikki Laitinen 
71, Laura Edit Myllykoski 88.
Karjasilta: Helli Maria Jutila 
83, Suvi Marja Koskipaasi 38, 
Hilkka Elina Pasanen 65.
Kiiminki: Anja Kerttu Kaari-
na Näpänkangas 69.
Oulujoki: Vilho Antero Kok-
ko 71, Aune Saima Katarii-
na Kuusisto 90, Hilkka Hillevi 
Lämsä 90, Jaakko Iivari Kaar-
re 84, Jukka Antero Mikkola 
63, Juha Eerik Pulkkinen 56, 
Niilo Johannes Pöyskö 85.
Oulunsalo: Terho Antero Pil-
tonen 82.
Tuira: Lahja Kyllikki Ahde 93, 
Aulis Pietari Koutaniemi 87, 
Ulla Eija Marita Kumpulainen 
56, Ahti Arvo Aukusti Heino 
82, Mauno Benjamin Rahikai-
nen 93.

S a nna K r o o k

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 23.3. klo 19 ortodoksisessa 
seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toimittaa Marko Patronen 
ja ekumeeninen työryhmä.

ralle keskustelulle. Kaikki 
keskustelijat ovat oikeutet-

tuja kertomaan omat mieli-
piteensä, mutta myös mui-
den erilaisia ajatuksia tulee 
kunnioittaa.

Mustavalkoisuus
ei sovellu nykyaikaan
– Sukupuoli ei ole jotakin, 
mitä on, vaan jotakin, mitä 
tehdään ja tuotetaan, Päivi 
Jussila sanoo. 

Kirkko on aina ollut hä-
nen mukaansa kiinnostu-
nut määrittelemään, ra-
kentamaan ja vartioimaan 
erityisesti seksuaalisuuden 
rajoja. Nykyaikaan kirkon 
mustavalkoinen näkemys ei 
kuitenkaan sovellu. 

Jussilan mukaan kirkos-
sa tulisikin miettiä, miten 
se pärjää maailmassa, jossa 
rajat hälventyvät.

Hänen mukaansa kes-
kustelua pitäisi voida käydä 
ilman vihaista ja tuomitse-
vaa puheensävyä. 

– Erilaiset näkökulmat 
ovat kirkossa ennemmin-
kin rikkaus kuin uhka, Jus-
sila korostaa. 

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

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Autere, avustaa Satu Saa-
rinen ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi ja radio Pooki. 
Messu su 19.3. klo 13 Intiön 
srk-koti. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. 
Jaetut eväät Jumalanpal-
veluspäivien päämessu pe 
24.3. klo 19 Oulun tuomiokir-
kossa. Luulajan piispa Hans 
Stiglund, hiippakuntapasto-
ri Outi Äärelä, khra Jaakko 
Tuisku, kanttori Raimo Paa-
so, Haukiputaan kirkon ka-
marikuoro / Hannu Niemelä. 
Messu su 26.3. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Sal-
la Autere. Urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki ja kanttori Hen-
na-Mari Sivula. Ruskakööri, 
johtaa Risto Ainali. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi ja Yle 
radio 1. 
Messu su 26.3. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja kanttori Henna-
Mari Sivula. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 16.3 
ja 23.3 klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 20.3. klo 9–11 p. 
044 3161 419.

Agnostikkoillassa puhutaan rajoista
Urkuvartti 

keskiviikkona 22.3. 
klo 12.15–12.30 

Oulun tuomiokirkossa. 

Tervetuloa nauttimaan 
virkistävästä urkuvartista.
Urkuvartin soittaa urkuri 

Péter Marosvári. 

Cafe Krypta 
on avoinna 

urkuvarttipäivinä 
klo 10–13.

Yhteislaulutilaisuus

NYT KUULE 
LAULUNI ILOINEN

perjantaina 24.3. klo 21 Oulun tuomiokirkossa.

Urkuri Lauri-Kalle Kallunki, 
esilaulaja Henna-Mari Sivula

Oulun seurakuntien kuorolaiset, 
joht. Jarkko Metsänheimo

Juontaa Hannu Niemelä

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

Tapahtuma on osa Jaetut eväät –jumalanpalveluspäiviä.

Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät 
24.–25.3. Oulussa

Jaetut eväät -tapahtumaan kutsutaan kaikkia seura-
kuntalaisia ja työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneet 
messusta ja jumalanpalveluksesta. Tervetuloa mukaan 
tekemään ja keskustelemaan, osallistumaan ja pohti-
maan.
Päivien yhtenä painopisteenä on lasten ja nuorten 
osallisuus jumalanpalveluksessa.  Toivomme, että mu-
kaan ja ääneen pääsevät seurakuntalaiset ja seurakun-
tien työntekijät, lapset, nuoret, aikuiset, ihmiset, joi-
ta yhdistää rakkaus messuun. Päivät sisältävät muun 
muassa messuja, alustuksia, kanavatyöskentelyä, ta-
paamisia ja musiikkia.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
www.jaetutevaat.fi

Järjestelyissä mukana: Oulun, Lapuan, Kuopion ja Helsingin 
hiippakunnat, Borgå Stift, Haapajärven ja Muuramen seurakunnat, 
Oulun seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus KJY

Lepotila –
johdatus hiljaiseen rukoukseen
lauantaina 18.3. klo 9.30–17 Pyhän Luukkaan kappelissa.
 
Retriittipäivä koostuu hiljaisesta rukouksesta ja johdatukses-
ta kristilliseen mietiskelyyn. Aamupäivään voivat osallistua 
kaikki kristillisestä meditaatiosta kiinnostuneet, iltapäivällä 
on koulutusta vastuunkantajille. Kristillinen mediataatio on 
syvällistä, mietiskelevää rukoilua. 
Päivän aikataulu
klo 9.30 kahvit
klo 10 Johdatus päivän teemoihin: 
pastori Henri Järvinen, Helsinki ja 
koordinaattori Anu Pylkkänen, Kristillisen 
mietiskelyn yhteisö Suomessa, Helsinki
klo 11.30 Hiljainen rukous
klo 12 lounastauko
klo 13 Hiljaisen rukouksen työpajat
klo 14.15–15 Raamatturukous ja päätöskeskustelu 
klo 15–17 Valmentava sessio vastuunkantajille
Rukous tekona ja toimintana
Rukouselämän säännöllisyys
Rukousryhmien perustaminen

Ilmoittautuminen 16.3. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Lisätietoa: Saija Kronqvist, p. 044 7555 552.

Kristillisessä meditaatiossa omaa elämää katsellaan 
Jumalan kasvojen edessä ja siinä pyritään oman elämän 
rujouden, keskeneräisyyden hyväksymiseen.

Tornion kaupunginteatterin esitys

Markuksen evankeliumi
su 19.3. klo 14–16 Keskustan srk-talossa

Esittäjänä Tornion 
kaupunginteatterin johtaja 
Pauli Mahlamäki. 
Ohjelmamaksu 5 €. 
Markuksen evankeliumi on 
lyhin, mutta toiminnallisin 
Uuden testamentin neljästä 
evankeliumikirjasta. Pauli 
Mahlamäki tulkitsee vähä-
eleisesti ja uskottavasti 
evankeliumin kymmenet 
historialliset henkilöt. 
Esityksen kesto 2 h sisältäen väliajan. 
Väliajalla kahvit, tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Diakonian aamu ti 21.3 klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala on tar-
jolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 22.3. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Harrastukset
Kohtaamisia-raamis to 23.3. 
klo 18–20, Keskustan srk-ta-
lo. Illan teemana: Kun en tie-
dä miten toimin.

Earth Hour 
-tapahtumaa vietetään 
lauantaina 25.3. klo 20.30–21.30.  
Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä 
maailman suurin ilmastotapahtuma, johon kaikki voivat 
osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki il-
maston puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän 
symbolisen eleen 
avulla jokainen 
voi ilmaista huo-
lensa ympäristön 
tilasta ja ilmasto-
kriisistä päättäjil-
le. Earth Hour ei 
siis ole sähkön- 
tai energiansääs-
tötempaus.

Musiikkihetki 
"Seitsemän laulua hämärässä" 

klo 20 Intiön vanhassa kappelissa. 

Kynttiläehtoollinen 
klo 21 Oulun tuomiokirkossa. 

Valot sammutetaan tai valon määrää vähennetään 
Oulun ev.-lut. seurakuntien kiinteistöistä ja 

hautausmailta klo 20.30–21.30, 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.3.2017

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

Konfirmaatiomessu su 19.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa Eli-
sa Hinkkala, kanttorina Sa-
ri Wallin. 
Raamattupiiri to 16.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 23.3. klo 13 
Montin-salissa, mukana Ilk-
ka Mäkinen.
Kehitysvammaisten kirkko-
päivä to 30.3. klo 13 Kiimin-
gin kirkossa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa. Ilmoittautumiset 
kahvitusta varten to 23.3. klo 
16 mennessä Erja Haholle, p. 
0400 775 164.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 20.3. klo 11–
12, Jäälin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 20.3. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella, Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta). Maksuton.

Musiikkitilaisuudet
Virsilauluilta su 19.3. klo 19 
Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Juontaa professo-
ri Reijo Pajamo Helsingistä. 
Uskonpuhdistuksen 500 v. 
juhlaan liittyen aiheena ovat 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Jaakko Tuisku. Messu-
diakonina Outi Palokangas. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoro. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 
19.3. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Outi Palokangas. Kant-
torina Kaisa Säkkinen. Seu-
rakunnan lapsikuoro. Kirk-
kokahvit. Virsilauluhetki Viis 
veisaan viis yli viis kahvien 
jälkeen.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodilla 
ja 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 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 20.3. klo 13 Vete-
raanikujan kerhohuoneella, 
Veteraanikuja 3 sekä to 23.3. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
23.3. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt diakonia-
toimistoon maanantaisin klo 
9–11 p. 044 7310 232. Taksi 
perii kuljetuksesta maksun 3 

€ / suunta.
Juttukahvila ke 22.3. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa hartaus, kah-
vit ja yhteistä ohjelmaa sekä 
keskustelua, joskus vieraili-
joita. Juttukahvila on ilmai-
nen. Mahdollista saada taksi-
kuljetusta, hinta 3 € / suunta. 
Taksikyytipyynnöt Minna Si-
milälle, p. 040 8668 319.
Bändi keskiviikkoi-
sin klo 18–19.30 
Wirkkulassa. 
Lisätietoja: 
Katri, p. 045 
6576 122.
Pikkumis-
sio-kerho 
1.–4.- lk ja 
Varkkamis-
sio-kerho 5.–
6.-lk torstaisin 
klo 17 Wirkkulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulan Messissä. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa.

Nuorten ilta Wirkkulassa 
perjantaisin klo 18–21. Rip-
pikoululaisille merkki, kun 
olet paikalla klo 18–19 väli-
sen ajan. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
20.3. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin maanantai-aa-

mun tapahtuma. 
Klo 9.50 aamu-

hartaus kap-
pelissa, klo 10 
aamupuuro, 
voileivät ja 
kahvi ja klo 
10.30–11.30 
keskustelun 

aiheena on 
kaste. Mitä kas-

teessa tapahtuu, 
aiheesta alustaa Ja-

ri Flink.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa srk-

mm. Lutherin virret. Pajamo 
on laajasti tunnettu mukaan-
satempaavista kertomuk-
sistaan. Hänen juontaman-
sa virsilaulutilaisuudet ovat 
keränneet pääkaupunkiseu-
dulla kirkot täyteen laulajia 
ja kuulijoita. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 

tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 
(Huom! perhekahvila Kirk-
kopirtiltä peruttu 24.3.) ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin ja 
perjantaisin klo 10–12 Jäälin 
kappelilla.

keskuksessa. Ajanvaraus ta-
loudellisen avun hakemisek-
si, p. 044 7310 232. Diakonia-
toimistoon voi tulla myös 
käymään. 
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä. Va-
paaehtoiset miehet ja naiset 
auttavat pienissä kodin huol-
totöissä (lampun tai palova-
roittimen patterin vaihto, 
kodin järjestely) ja teknisissä 
asioissa tietokoneen, känny-
kän tai television kanssa. Ky-
sy lisää: Johanna Kerola, p. 
045 1393 993 tai Mauri Raap-

Juttukahvila 
ke 22.3. klo 13 
Martinniemen 

srk-kodilla. Mahdolli-
suus taksikyytiin, hinta 
3 € / suunta. Kyytipyyn-

nöt Minna Similälle, 
p. 040 8668 319.

Pyhäkoulu su 19.3. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 20.3. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Paik-
ka, jossa voit kahvikupposen 
äärellä tavata muita.
Naisten kasvuryhmä ti 21.3. 
klo 13 uimassa. Tiedustelut: 
Seija, p. 040 5793 247.
Nuorten Yökahvila pe 17.3. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtillä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.3. klo 
17 seurat ry:llä, Jukka Kolmo-
nen, Jari Kupsala.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 19.3. klo 14 Mon-
tin-salissa, puhe Ahti Vähä-
kangas.
Kiimingin seurakunnan elä-
mästä ja toiminnasta kerto-
va lehtileikenäyttely vuosil-
ta 1972–2016 Kiimingin kir-
jastolla maaliskuun ajan.

pana, p. 044 2104 415.

Muut menot
Lukupiiri ma 27.3. klo 18 srk-
keskuksessa. Kirjana Virpi 
Hämeen-Anttila; Yön sydän 
on jäätä. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurakuntapäivä su 
19.3. klo 13 ry:llä. Kello: huu-
tokauppaompeluseurat pe 
17.3. klo 18.30 ry:llä, seurat 
su 19.3. klo 17 ry:llä. Jokiky-
lä: aikuisten ilta la 18.3. klo 
18 ry:llä, seurat su 19.3. klo 
17 ry:llä.

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaatto-
rista Mikael Agricolasta ja uskonpuh-
distuksen löydöistä. Se toteutetaan Kii-
mingin kirkossa arkiviikolla ma–to 3.–
6.4. klo 18 iltanäytöksillä kaikelle kan-
salle. Näytelmän ohjaajina toimivat Tar-
ja Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. Käsi-
kirjoituksen on kirjoittanut Pentti Hon-
kanen yhdessä työryhmän kanssa.

Urkuvartti 
torstaina 23.3. klo 11.15 srk-keskuksessa.

Risto Ainali. Vapaa pääsy. 

Naisten iltapäivä 
tiistaisin klo 14–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 

Tämä on paikka, jonne voi tulla ja jossa voi olla. 
Halutessaan voi tehdä käsitöitä tai osallistua 

tapahtumien valmisteluihin. 

Lähetyksen iltapäivä
26.3. Jäälin kappelilla.

Aloitamme Jäälinmessulla klo 
13 ja messun jälkeen kirkko-
kahvien yhteydessä Ma-
ria Stirling kertoo työstään 
Botswanassa. Maria on Suo-
men Lähetysseuran lähetti, 
joka on työskennellyt Gabo-
ronen seudulla kummilapsi-
työssä sekä syrjäytymisvaa-
rassa olevien lasten parissa.

EU-ruokaa jaossa 
ke 29.3. Kiimingin seurakuntakeskuksessa, 
os. Kirkonniementie 6, 
alkaen klo 16 niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Ruoan jako päättyy viimeistään klo 18. 
Ruoka on tarkoitettu kiiminkiläisille 
pienituloisille lapsiperheille 
ja yksineläville. 
Ota mukaasi omia 
kestokasseja! Emme 
luovuta EU-ruokaa 
päihtyneille asiakkaille.

SL S /  A r i  Ko i v u la h t i

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16

  ke 15.3. 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
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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.

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
Tuomasmessu la 18.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, saarnaa 
Erva Niittyvuopio, avusta-
vat Eine Rautiainen ja Jorma 
Laapotti. Musiikki Annukka 
Hirvasvuopio-Laiti sekä Tai-
na Voutilainen ja Sarastus-
kuoro. Lapsille pyhäkoulu.
Messu su 19.3.klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, saarna 
Ilkka Puhakka, avustaa Maija 
Hyvönen, kanttoreina Riitta 
Piippo ja Juha Soranta. 
Messu su 19.3. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kastellin kirkkokuoro. 
Perhemessu su 19.3. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Kolehti nimikkolähetystyöl-
le: Victoriajärven itäisen hiip-
pakunnan alueella tehtävä 
lähetystyö, Tansania, Suo-
men Lähetysseuran kautta.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 16.3. klo 13 
Kastellin kirkon pappilan ka-
marissa. 
Hanna rukousryhmä to 16.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lue 
juttu s. 10.
Rauhanyhdistyksen Karja-
silta-Kaukovainio ompelu-
seurat to 16.3. klo18,  Karja-
sillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
16.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Hartaus pe 17.3. klo 13 Cari-
tas-Kodissa, Kapellimestarin-
katu 2. Hartauden pitää Mar-
ja-Leena Tahkola.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.3. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Juhani Pitkälä ja 
Pekka Hintikka. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 17.3. klo 19,  
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 19.3. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Lähetyspiiri ti 21.3. klo 
17.30, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri  ke 22.3. klo 
18,  Karjasillan kirkko. 
Lattiakuvailta ke 22.3. klo  
18, Karjasillan kirkko. Lue 
juttu s. 6.
Maikkulan raamattupiiri to 
23.3 klo 18, Maikkulan kap-
peli. 

osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/perhekerho.

Harrastukset ja kerhot 
Lähde liikkeelle lippaan 
kanssa YV-lipaskerääjäksi 
mukavaan seuraan torstai-
na 16.3. klo 15 alkaen, lähtö-
paikkana Karjasillan kirkko. 
Keräämisen päätteeksi voit 
istahtaa kahville / teelle.
Diakoniaryhmä ti 21.3. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
22.3. klo 18, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 23.3. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko sekä klo 13 Karjasillan 
kirkko ja Kastellin kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Lapsille ja
lapsiperheille

Messupyhis su 19.3. klo 10 
Kastellin kirkossa ja klo 12  Py-
hän Andreaan kirkossa. Ter-
vetuloa lasten omaan kirkko-
hetkeen messun aikana. 
Monen polven perhekerho 
ke 22.3. klo 9.30,  Merikot-
kantie 1, Kaukovainio.
Kaikki kerhot ja tapahtu-
mat lapsille ja lapsiperheille 

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

Luennoimassa evankelista Ilkka Puhakka. 
"Päivä joka muutti maailman" 
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

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

Karjasillan 
kirkkoherranviras-
to suljettu ke 15.3. 

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

”Kaunis pieni ihminen” 
– Marian päivän runoilta 

sunnuntaina 26.3. klo 18.30 Kastellin kirkossa
 
Vuoden 2017 toinen runoilta sisältää poprocklyriik-
kaa,  suomalaisia klassikkorunoja ja nykyrunouden 
helmiä. Ne puhuvat  äitiydestä,  rakkaudesta. Ne sä-
kenöivät kaipuusta, vanhemmuudesta ja sydämenasi-
oista . Runoja esittävät Aila Valtavaara, Marika Säkki-
nen, Pirjo Kauppinen, Pasi Korpela ja  Juha Vähäkan-
gas.  Kanttorina Riitta Piippo. Runoilta käynnistyy klo 
18.30 (huom. muutos!) Vapaaehtoinen kolehti Yhteis-
vastuukeräykseen. Vapaa pääsy!

Raamattupiirit
sinulle, joka haluat tutkia Raamattua 

yhdessä muiden kanssa. 
Tervetuloa!

Kastellin pappilan kamarissa torstaisin klo 13
Maikkulan kappelissa torstaisin klo 18

Karjasillan kirkossa keskiviikkoisin klo 18

Tervetuloa laulamaan 
kauneimpia hengellisiä lauluja 

torstaina 23.3. klo 12 Kastellin kirkolle
yhdessä kanttori Riitta Piipon kanssa. 
Mukana myös pastori Olavi Mäkelä. 

Tilaisuus on kaikille avoin. 
Tarjolla suolaista ja makeaa kahvien kera 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.Perhemessu
sunnuntaina 19.3. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Esa Nevala, avustaa Päivi Wisuri, Kaisa 
Janger ja musiikki Elmo ja Sylvi Pietilä,

kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Lähetyspiiri 
on sinua varten, joka olet 
kiinnostunut Karjasillan seu-
rakunnan nimikkolähetys-
työstä, varainkeruusta lähe-
tystyölle, rukouksesta ja foo-
rumista, jossa pääsee keskus-
telemaan ja pohtimaan lähe-
tystyön kysymyksiä yhdessä.  
Kokoonnumme  tiistaisin klo 
17.30–19 Merikotkantie 1:n 
kerhotilassa.  Tervetuloa!

   tulee ma aamuna kimmolta?
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Jumalasta kaikki lähtee 
torstaina 16.3. klo 18 Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Kahdeksan kerran keskustelusarja Jumalasta, 
maailmasta, tehtävästä ja toivosta. 
Jos olet kiinnostunut keskustelusta toisten kanssa, 
haluat pohtia Jumalaan ja maailmaan liittyviä 
kysymyksiä, tervetuloa mukaan. Kokoontumiskerrat 
ovat 16.3., 23.3., 30.3., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. ja 1.6. 
Taustamateriaalina käytetään Kati Kemppaisen 
vihkosta, jonka saat paikan päältä. 
Lisätiedot: Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

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

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

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.3.2017

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.3. klo 10 kirkos-
sa.  Toimittaa Pekka Kinnu-
nen, avustaa Kirsi Järvelin, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkä-
nen, kirkkoväärti Jorma Uu-
si-Illikainen, Gideon työn 
esittely. Kirkkokahvit.  
Hartaus ke 22.3. klo 13.30 
Salonkartano.  Jukka Joen-
suu, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 23.3. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla. Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara.
Hartaus to 23.3. klo 13.30 
Teppola. Jukka Joensuu, Pir-
jo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
17.3. klo 9.30, Salonpään Ky-
lätalo. 
Vattukujan perhekerho ma 
20.3. klo 9.30, seurakunnan 
Toimitalo.  
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
23.3. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalo. 
Repun perhekerho to 23.3. 
klo 9.30. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 20.3. klo 
11, Pysäkki, Kauppiaantie 5.  
Paikalla myös SPR:n Terveys-
pointti, jossa terveysalan va-
paaehtoistoimijat ottavat 
vastaan. 
Neulontaa ja matkakumppa-
nuutta ti 21.3. klo 13, Pysäkki. 
Riitta Markus-Wikstedt.

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, ehtoollisavustaja 
Aki Hekkala, kanttori Lauri 
Nurkkala.  Gaudiate-kuoro. 
Messu su 19.3. klo 12, Hin-
tan srk-talo. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Anna-Mai-
ja Sälkiö, kanttori Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
19.3. klo 10, Yli-Iin kirkko.  
Toimittaa Satu Kreivi-Palo-
saari,  kanttori Jaakko Rahko.
Messu su 19.3. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttori Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 20.3. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.3. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho to 16.3. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.  
Tasauspuuro to 16.3. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. Ohrapuuro-
lounas 6 € ja pullakahvit 2 € 
Tasauksen hyväksi. Tervetu-

loa kuulemaan Tasaus-kam-
panjasta.
Kahvimylly  to 
16.3. klo 13, 
Myllyojan 
srk-talo. Pie-
nellä rahalla 
kahvia, tee-
tä ja pien-
tä purtavaa. 
Lisäksi löy-
tyy käsitöitä ja 
lahjatavaroita.
Piispankamari pe 
17.3. klo 11, Ylikiimingin asu-
kastupa. 

Lähetys- ja diakoniailta pe 
17.3. klo 18, Sirkka ja 

Matti Hiltusella Yli-
kiimingissä. 

Eläkeläisten 
kerho ma 
20.3. klo 12, 
Sanginsuun 
srk-koti. 
Eläkeläisten 

kerho ma 20.3. 
klo 13, Hintan 

srk-talo. 
Fransupiiri ti 21.3. klo 

17, Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 21.3. klo 17, 

Myllyojan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 
22.3. klo 17, Hintan srk-talo 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 23.3. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 16.3. klo 11, 
Hintan srk-talo. 

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa ota yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Diakonian aamu ma 20.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka. Maksuton. Paikal-
la seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 21.3. klo  
9–12, Myllyojan srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
21.3. klo 9, Pysäkki. Diako-
nian aamupuuro on tarkoi-
tettu vähävaraisille oulun-
salolaisille perheille ja yh-
den hengen kotitalouksille. 
Puuron lisäksi ateriaan kuu-
luu leipä lisukkeineen, kahvi 
tai tee. Paikalla on diakonia-

työntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Pe 17.3. klo 18 Miesten 
neliö Umpimähkässä, pudas-
järviset kylässä. Su 19.3. klo 
16 seurat ja opistoilta ry:llä 
Jouni Lohi, Pekka Kinnunen.
Salonpää: Su 19.3. klo 16 
seurat ry:llä.

EU-ruokakassien aiemmin ilmoittamamme jakopäivä 
(pe 17.3. Toimitalolla) siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan meistä riippumattomista syistä. Uuden ja-
kopäivämäärän saatuamme MAVI:lta (Maaseutuvirasto) 
ilmoitamme jakelusta tarkemmin.
Oulunsalon seurakunnan diakoniatyö yhteistyössä Ou-
lunsalon SPR:n kanssa

Vanhan Musiikin Päivän
Konsertti
tiistaina 21.3. klo 19 Oulunsalon kirkossa

Early Music Day 2017: 
Oulunsalo Ensemble and Friends
Esiintyjät:
Pirjo Mäntyvaara, sopraano
Maija Tynkkynen, urut
Sinikka Ala-Leppilampi, viulu
Hilla Lappalainen, alttoviulu
Oulunsalon juniorikamariorkesteri 
(Oulun konservatorio)
~ ~ ~
Musiikkia säveltäjiltä J. S. Bach, J.H. Schmelzer,
B. Marcello sekä A. Vivaldi.

Suomi 100 vuotta 
torstaina 23.3. klo 13 Myllyojan srk-talossa.  
Runoja ja musiikkia esittävät Oulun Seudun Lausujat. 
Hartaus Satu Kreivi-Palosaari. Kahvi ja arpa 5€. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Kansainvälinen ruokailu 
la 25.3. klo 17 Myllyojan srk-talossa. 
Yhteistyössä kulttuurikahvilan kanssa yhteisvastuun hy-
väksi. Tarjolla kanabiriani, linssikeitto ja salaatti sekä lei-
pä, jälkiruoaksi kahvi, tee ja baklava. Hinta aikuiset 7 €, 
lapset 7–12-vuotiaat 5 €. Kulttuurikahvila on osa Oulun 
vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen toimintaa. Mu-
siikkia Timo Nykyri ja Liisa Lääveri. 

Markuksen evankeliumi 
sunnuntaina 26.3. klo 16 Ylikiimingin kirkossa. 
Tornion kaupungin teatte-
ri esittää monologin Marku-
sen evankeliumista. Monolo-
gin esittäjä on näyttelijä Pau-
li Mahlamäki. Esityksen on oh-
jannut Suomen Kirkon Sisälä-
hetysseuran Opiston opiskeli-
jaryhmä  ja joukko kirkon asi-
antuntijoita. Ohjelma 5 euroa. 
Kahvit ja pulla 3 euroa.

Diakoniailta 
ke 22.3. klo 18

Elsa ja Olavi Viitalalla, 
Viitaperä 28, Tannila. 

Yhteisvastuun 
merkeissä.

Pergolesin Stabat Mater 
sunnuntaina 2.4. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Stabat Mater on katolinen hymni 1200-luvulta, jonka 
todennäköinen tekijä on Jacopone da Todi. Se käsitte-
lee Marian kärsimystä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ai-
kana. Nimi on lyhenne sanoista Stabat mater dolorosa 
("Seisoi äiti tuskissaan"). Hymnin säveltäjä on Giovanni 
Battista Pergolesi. 
Pergolesin Stabat materin esittävät: Petra Rissanen (sop-
raano), Johanna Fiskaali (altto), Anna Manninen (1. viulu), 
Aili Heikkilä (2. viulu), Maria Vesterinen (alttoviulu), Maria 
Mattila (sello) ja Johanna Simonen (urut). Konserttiin va-
paa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

OulujokiLOVE 
torstaina 11.5. klo 18 Myllyojan srk-talos-
sa. Juhlaa arjessa! Etsimme  pareja, jotka 
haluavat jakaa  tarinansa sekä heihin liit-
tyvän laulun. Mikä tekee juuri teidän ta-
rinasta ja laulusta sellaisen, jonka halu-
atte kertoa muille? Kolahtiko joku tietty 
laulu tavatessanne tai haluatko ilmaista  
jollakin laululla  puolisollesi rakkauttasi, iloa hänestä, kii-
tollisuutta tai rohkaista häntä? Ilmoittautuminen otsikol-
la "OulujokiLOVE" terttu.laaksonen@evl.fi viikoilla 11 ja 
12. Musiikista vastaa Esa Rättyä & Houseband. Illan päät-
teeksi herkutellaan. Lastenhoito järjestetty.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Merja Ol-
lila, kanttori Raakel Pöyhtä-
ri. Radio Dei. 
Messu ja lähetyslounas su 
19.3. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Tarja Oja-
Viirret, kanttori Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Lähetyslounas messun 
jälkeen. Nimikkolähettien 
Mikko ja Maria Vuorman tu-
lojuhla messun jälkeen. 
Messu su 19.3. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anu 
Ojala, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.3. klo 12, Palokan srk-koti. 
Toimittaa Juha Valppu, kant-
tori Anu Arvola-Greus. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
19.3. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttorina Santeri Vuo-
pohja. Kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille messun aika-
na, kirkkokahvit.
Iltamessu su 19.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soili 
Pitkänen, avustaa Anu Ojala, 
kanttori Anna Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 22.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Hartaus pe 17.3. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Marja-Leena Tahkola. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Diakonian lounas to 16.3. 
ja to 23.3. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Lisätieto-
ja: diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092. 
Diakonian ateria to 16.3. ja 
to 23.3. klo 12–13, Rajakylän 
srk-koti. 
Juttutupa ma 20.3. klo 10-
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, yhdessäoloa ja aa-
mukahvia tarjolla. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 20.3. 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 
21.3. klo 13–15, Palokan srk-
koti. Sanaa teekupin äärellä 
on kerho, jossa keskustel-
laan Raamatun teks-
teistä ja ajankoh-
taisista ilmiöis-
tä, sekä ru-
koillaan yh-
teisten asioi-
den puoles-
ta. Lisätietoja 
antaa diako-
ni Heli Matti-
la: 040 5747 145. 
Kerhot ovat kevään 
2017 aikana seuraavasti: 
21.3., 4.4., 25.4. ja 16.5.
Diakonian aamupala ke 
22.3. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. Diakonian aamupala vä-
hävaraisille ja työttömille. 

Aamupala on maksuton ja 
sisältää puuron, juoman, lei-
vän, leikkeleet ja kahvin. Aa-
mupalan yhteydessä on pie-
nimuotoinen hartaushetki. 
Aamupalaa ei ole poikkeuk-
sellisesti seuraavina ajankoh-
tina: 12.4. ja 19.4. 
Tuiran kirkon Olohuone 
ke 22.3. klo 17–18.30, Tui-
ran kirkko. Keskustelua eri 
aiheista, hartaus, kahvia ja 
teetä. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 16.3. ja to 
23.3. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Raamattu-
piiriä vetää pastori Petteri 
Tuulos. 
Raamattupiiri to 16.3. ja to 
23.3. klo 16–17.30, Palokan 
srk-koti. Raamattupiiriä ve-
tää Liisa Sutinen, p. 040 7390 

971.
Eläkeläisten ker-

ho to 16.3. ja to 
23.3. klo 13–
14.30, Pyhän 
Tuomaan 
kirkko. Kah-
vittelemme 
ja keskus-

telemme se-
kä laulamme ja 

hiljennymme har-
tauden äärelle. Mu-

kana diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. 
Seniorien laulupiiri to 16.3. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Laulupiirissä lauletaan yh-
teislauluina vanhoja, tuttuja 

koululauluja, hengellisiä lau-
luja ja virsiä kanttori Tommi 
Hekkalan johtamana. Muka-
na myös diakoniatyönteki-
jä Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 
Kahvitarjoilu! 
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseura pe 17.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 17.3. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 
Puutyökerho ma 20.3. klo 
9–13, Siipi. 
Käsityökerho ma 20.3. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sump-
pu. 
Lähetyspiiri ma 20.3. klo 14–
15.30, Tuiran palvelukeskus, 
Kangastie 1, Oulu. Tervetu-
loa kuulemaan lähetystyön 
ajankohtaisista tapahtumis-
ta päiväkahvin äärelle. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
21.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 21.3. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 21.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Keijo Nissilä: Ajatuksia Hep-
realaiskirjeestä. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
22.3. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 

Keväinen perheretki 
Saariselälle 15.–19.4.

Ilmoittautuminen 
31.3.mennessä.

www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat

 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 17.3. 
Hepr. 9.

ma 20.3. 
Hepr. 10-11:1-6

ti 21.3. 
Hepr. 11-12:1-13

ke 22.3. 
Hepr. 12

to 23.3. 
Hepr. 12:14-29-13

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

Lepotila –
johdatus hiljaiseen 

rukoukseen
lauantaina 18.3. klo 

9.30–17 Pyhän 
Luukkaan kappelissa.

Ks. ilmoitus
s. 15.

Vapaaehtoiseksi 
kahvilaan? 
Infotilaisuus ke 22.3. klo 17–18 Tuiran kirkossa. 
Yhteisvastuu kahvila ja putiikki on avoinna keskiviik-
koisin 5.4., 12.4. ja 19.4. klo 12–16. 
Sinua tarvitaan kahvilatyöntekijäksi ja leipojaksi. 
Tule kuulemaan lisää.

Kuljetus Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 

Lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta, 
paluu klo 13.30 Palokasta.

Ilmoittautumiset pe klo 14 mennessä 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. (08) 5314 600.

Lähetyslounas, 
Maria ja Mikko Vuorman tulojuhla 

sunnuntaina 19.3. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Messun jälkeen nautimme lounaan, joka on 
maahanmuuttajien valmistama. Kuulemme ja näemme 

kertomuksia Vuormien lähetystyöstä 
Papua- Uusi-Guineassa. 

Tule nauttimaan maukkaasta 
ruuasta. Vapaaehtoinen maksu
 lähetystyölle. Tule tapaamaan 

kotimaahan palanneita 
nimikkolähettejämme.

sunnuntaina 19.3. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Barokkimusiikkia periodisoittimin. 
Kreettan kammari on uusi konserttisarja, jossa tehdään 
barokki- ja renessanssimusiikkia tutuksi leppoisasti ju-
tustellen ja musisoiden. Mukana voi olla myös galant-
tia tyyliä edustavia teoksia.  
45–60 minuutin kestoisissa konserteissa esiin pääsevät 
uudet paikalliset osaajat tuttujen vanhan musiikin tai-
tureiden ohella. Tässä konsertissa esiintyvät Pekka El-
silä, traverso, Riikka Vuorijärvi, mezzosopraano, sinik-
ka Ala-Leppilampi, barokkiviulu, Marko Jouste, barok-
kikitara, Kari Suvilehto, luuttu ja Kati Valkama, gamba. 
Tilaisuuteen vapaa pääsy. Ohjelma 10/5 €.

Pyhän Luukkaan kappelin 
muistojen ja historian keruu
Keräysaika 1.3.–31.5.
Pyhän Luukkaan kappeliin on kokoonnuttu Linnan-
maalla jo lähes 30 vuoden ajan. Juhlavuoden kunni-
aksi keräämme kappeliin liittyviä muistoja tekstien ja 
kuvien muodossa. Valikoituja muistoja julkaistaan vih-
kosessa sekä mahdollisesti myös internetissä ja näytte-
lyissä juhlavuoden 2018 kunniaksi. Muistokeruuseen 
toivomme kappelilla otettuja valokuvia sekä tekstejä 
kappeliin liittyvistä muistoista, tapahtumista ja sattu-
muksista. Kerro myös kuvaan liittyvä yleistieto: milloin 
ja missä tilanteessa kuva on otettu. Huomioithan, et-
tä kuvissa olevilta yksityishenkilöiltä ja kuvan ottajalta 
on lupa kuvan luovuttamiseen ja mahdolliseen julkai-
semiseen. Jos kuvaajan nimi halutaan näkyviin, se tulee 
mainita erikseen. Myös teksteissä mahdollisesti nimel-
tä mainituilta yksityishenkilöiltä tulee olla lupa nimen 
julkaisuun. Kuvat ja tekstit voi lähettää sähköpostitse 
soile.kontio@evl.fi tai osoitteeseen Soile Kontio, Myl-
lytie 5, 90500 Oulu. Toivomme myös vinkkejä mahdol-
lisista haastateltavista.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

Tehdään messu yhdessä!
Tervetuloa valmistamaan ja toteuttamaan Marian ilmes-
tyspäivän messua 26.3. Pyhän Luukkaan kappeliin yhdes-
sä kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yk-
sikön johtajan Pekka Rehumäen ja kanttori Anna Kälkä-
jän kanssa. Kokoonnumme jakamaan messutehtäviä klo 
9. Jos laulaminen kiinnostaa, liity pop up -kuoroon, jo-
ka harjoittelee samaan aikaan Annan johdolla pari lau-
lua messua varten. Aikaisempaa kuorokokemusta ei tar-
vita. Tervetuloa! 
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Majakkaillat 15.-
18.3. Pyhän Andre-
aan kirkossa, Sulka-
kuja 8. Ks. ilmoitus 
s. 17.
Lepotila – johdatus hiljaiseen rukoukseen la 18.3. klo 
9.30–17 Pyhän Luukkaan kappelissa, ks. ilm. s. 15.
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja historian ke-
ruu  1.3.-31.5. Ks. tarkemmin s. 19. 
Seuraavan Luukas-messun 24.3. klo 19 suunnittelu on 
jo käynnissä. Siihen voi antaa ideoita ja toiveita Face-
bookin ryhmässä ”Luukas-messu”. Voit tulla mukaan 
soittamaan tai laulamaan tai muuten olemaan muka-
na sen toteuttamisessa. Tule paikalle jo klo 17.30, jolloin 
alamme työstää messua senkertaiseen asuun! Sinä tie-
dät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 18.3. klo 18, Tuiran kirkossa. 
Myllytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Lankeemus. Pu-
he Marko Visuri. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seurat 
ti 21.3. klo 18.30, Kiltatalo Walhalla, Jaalakuja 1, Hieta-
saari. Puhetta ajankohtaisista teemoista. Järjestetty yh-
dessä opiskelijoiden ja nuorten aikuisten piirissä toimivi-
en tahojen kanssa, vastuutahona lääkiksen Henkireikä.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 22.3. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli. Peli-ilta. Omia pelejä mukaan!

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/

Suomen Lähetysseuran työ Thaimaassa pe 17.3. klo 12–13 Sii-
vessä. Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja 
kahvit. Juhani Lavanko.
Korttien askartelu ma 20.3. klo 10–14 Siivessä. Tule askartel-
maan itsellesi tai lähetystyön hyväksi pääsiäis- ja onnittelukort-
teja! Siipi tarjoaa sinulle korttipohjia, nappeja,  tusseja, kangas-
ta, kuumaliimaa ym. materiaalia korttien tekoon, mutta halu-
tessasi voit maksaa sopivaksi katsomasi summan. Muutamia 
hauskoja malleja on virikkeenä, mutta anna luovuudellesi val-
ta. Mitä kaunista voitkaan saada aikaan!
Laulamme yhdessä pe 24.3. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaa-
tion juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Taina Vou-
tilainen.

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.3.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhepiiri to 16.3. klo 13.15–14.15 Vanhan pappilan Jös-
sen sali. Vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvam-
mainen lapsi. 
Keskustelukerho ti 21.3. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. Tule kah-
vittelemaan ja tapaamaan tuttuja. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Ystäväkerho to 16.3. klo 15, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Ystäväkerhon kahvit on samaan aikaan 
talon asukkaiden päiväkahvin kanssa klo 14. 
Hyvä tietää -luento pe 17.3 klo 9.30 Keskustan srk-talo. 
Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tulkattu-
na. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jälkeen 
mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle ravin-
tola Pokkiseen.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 23.3. klo 14, 
Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aaltomaa, p. 
050 5933 378. 
Lähetyspiiri ma 20.3. klo 14, Keskustan srk-talo. Lä-
hetyspiirissä kerätyillä varoilla tuetaan kummilapsen 
koulunkäyntiä Njomben kuurojenkoulussa Tansanias-
sa. Hartaus, kahvit ja arvontaa.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 16.3. klo 13, Caritas-
kodilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luem-
me Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opas-
ystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla. 
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä la 18.3. klo 
18, Kastellin kirkko. Osallistutaan porukalla. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pihalle n. klo 17.45. Opasystä-
vä on vastassa kirkon parkkipaikalla. Messun jälkeen on 
kahvi- ja teetarjoilu.
Näköpiiri ti 21.3. klo 13, Keskustan srk-talo. Kokoon-
tuminen näkövammaisille ja läheisille. Vierailijana tuo-
miorovasti Satu Saarinen. Keskustelua, kahvittelua. 
Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen srk-talon pääoven 
läheisyydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 17.3. klo 13–15, Keskustan srk-talon 
monitoimisali, Isokatu 17. Vertaistukiryhmä päihdeon-
gelmaisille naisille. 
Tavoiteryhmä ma 20.3. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja nai-
sille. 
Naistenryhmä pe 24.3. klo 13–15, Keskustan srk-talon 
monitoimisali, Isokatu 17. Vertaistukiryhmä päihdeon-
gelmaisille naisille. Meri Calamnius tulee kertomaan kir-
jansidonnasta.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
16.3. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. 
Vieraanamme seksuaaliterapeutti Tanja Roth.

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 vaikuttavat 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. 

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

to 23.3. Nähdyksi tuleminen – kokemuksia Suomen 
  Lähetysseuran työstä Thaimaassa   

Lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Lavanko
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Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), 
Communion Service in English (sermon also in Fin-
nish). su 19.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansain-
välisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Week-
ly gathering for international people. Service on eve-
ry Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen py-
häkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof-
fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Lin-
nanmaa. 

Kansainvälisyys – In English

Tuomasmessu
lauantaina 18.3. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Saarna kirkkoherra saamelaistyön pappi 
Erva Niittyvuopio, liturgi Olavi Mäkelä, 

Annukka Hirvasvuopio-Laiti laulaa saameksi, 
Taina Voutilainen. Hintan Martat.

Tuomasmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, jonne 
kutsutaan erityisesti etsijöitä ja epäilijöitä. 

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

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!

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta 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. 

Tänä perjantaina 24.3. on ompeluilta = mahdollisuus 

tehdä ohjatusti tilkkutöitä!

 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Hannatyö 
jakaa toivoa siskolle kans
ke 22.3. klo 18 Vanhan pappilan Sipiläsalissa

Hannatyö auttaa kärsiviä naisia ym-
päri maailmaa parempaan elämään. 
Tule kuulemaan, miten radio ja ru-
kous voivat muuttaa yhden naisen 
elämän. Tervetuloa!
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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

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 16.3. klo 10 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki. 
Vieraana Marja-Kaisa Heikki-
nen, aiheena Katekismuksen 
voittokulku. 
Hartaushetket to 16.3. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Riipinen.
Hartaus to 16.3. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikki-
nen. 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 21.3. klo 12 rukoushuo-
neella, Soile Tuusa. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
21.3. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta ti 21.3. klo 
18.30 Mirjam ja Markku Ke-
säniemellä, Ähkyläntie 28, 
Anja Hämäläinen, Jouni 
Heikkinen. 
Ainolan kerho ke 22.3. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Hartaus ke 22.3. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 22.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Yhteiset syntymäpäivät to 
23.3. klo 13 srk-talossa alku-
vuodesta ”pyöreitä” vuosia 

täyttäville. Kutsutut, terve-
tuloa yksin tai perheenjäse-
nen/ystävän kanssa! 
Hartaushetket to 23.3. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Riipinen.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 22.3. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Laitasaaren ry:n tilois-
sa Päivärinteellä sekä torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella.
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
16.3. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Raamattupiiri 
rippikoululaisille su 19.3. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 

Nuortenilta ke 22.3. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
21.3. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 16.3. klo 18.30 raa-
mattupiiri ry:llä. Pe 17.3. klo 
18.30 yhteinen sisarilta ry:llä. 
Klo 19 nuortenilta Laitasaa-
ren ry:llä. La 18.3. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk A. Keränen ja 7.–8.-lk J-P. 
Hoppa. Su 19.3. klo 12 pyhä-
koulut: Kirkonkylä Myllynie-
mi, Korivaara Säily, Pälli Par-
viainen, Suokylä J. Räisänen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 20.3. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
21.3. klo 13 lauluseurakerho. 
To 23.3. klo 18.30 ompelu-
seurat Anna-Leena ja Juhani 
Syrillä sekä Karoliina ja Tuo-

Ehtoollishartaus to 16.3. klo 
14 Kotolassa.
Nuttupiiri to 16.3. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 17.3. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksellä.
Ehtoollishartaus pe 17.3. klo 
13.30 Lepolassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien tapaaminen 
ti 21.3. klo 15 Tyrnävän srk-
talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 22.3. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Kirkkoneuvoston kokous ke 
22.3. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 23.3. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla.
Herättäjäseurat to 23.3. klo 
18 Raili ja Markku Rahkolla, 
Masinistinkuja 1. Matti Nuo-
rala, Leila Ikonen.
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.

Konfirmaatiomessu su 
19.3. klo 12 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, avustaa Jo-
hanna Rantala, kantto-
ri Heikki Lumiaho. Talvi-
rippikoululaisten konfir-
maatio.

Virsikirkko, lauletaan 
uusia virsiä su 19.3. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava, päiväkuoro.

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.3.2017
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Kinkerit 
Temmeksen kinkerit torstaina 16.3. 
klo 18 Temmeksen srk-talolla.
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.

Kastettu: 
Olivia Helmiina Pitkänen, 
Peetu Kalevi Heikkinen

Vihitty: Tapio Risto 
Juhani Karjalainen ja 
Katja Hannele Pekkala,
Mikko Juhani Parviainen 
ja Margit Elise Nissilä

Kuollut: Raimo Lauri 
Uolevi Backman 80, 
Kerttu Häkli 
s. Seppänen 89 

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Opistoseurat su 19.3. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta pyhäkoulupiireit-
täin pe 17.3. klo 19 ry:llä. Ly-
hyt opistoinfo ja kodinilta su 
19.3. klo 16 ry:llä.

tai lähetyssihteeri Anja Hämäläinen, p. 040 5629 131.

mo Pitkäsellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 16.3. klo 18.30 raa-
mattupiiri Muhoksen ry:llä. 
Pe 17.3. klo 19 yhteinen si-
sarilta Muhoksen ry:llä. Klo 
19 nuortenilta ry:llä. La 18.3. 
klo 19 raamattuluokat: pie-
net Parviainen, isot Hoppa. 
Su 19.3. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Karhumaa, Laitasaari 
Mikkonen, Huovila Korkala. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ti 21.3. 
klo 13 lauluseurakerho. Ke 
22.3. klo 17.30 päiväkerho.

Kastettu: 
Ilmari Johannes Junttila, 
Lenni Samuel Laurila, 
Edith Roosa 
Matilda Määttä, 
Pinja Tuuli Kristiina Sorvali
Kuollut: 
Toimi Antero Siltala 72, 
Jaakko Matti Lyytinen 64

Uusi ääni -konsertti
torstaina 23.3. klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Sekakuoro Oulunsalosta. Johtaa Pirjo Mäntyvaara. 
Urut ja piano Miikka Lehtoaho.

Seurakuntakerhon retki Pudasjärvelle 
torstaina 30. maaliskuuta.
Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 17 mennes-
sä. Perillä ruokailu, kahvit ja kerho sekä kirkkoon tutus-
tuminen. Timo-kirkkoherra on luvannut olla meitä vas-
taanottamassa. 
Retken hinta 10 € sisältää kyydin ja ruoan. Mukaan voit 
lähteä vaikka et olisi kerhossa käynytkään. Ilmoittautumi-
set 22.3. mennessä  kirkkoherranvirastoon p. 044 7372 610.

”On meillä aarre verraton”
 Professori Reijo Pajamo 

luennoi suomalaisista virsistä
Muhoksen srk-talossa su 19.3. klo 15.

Laulamme yhdessä!
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Limingan rovastikunnan lähetyspäivä
”YHDESSÄ ERILAISIN ANTIMIN”
Kempeleessä su 2.4. klo 10–15

Messu Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 10
Ruokailu keskustan srk-talolla n. klo 11.30 jatkuen ohjelmalla:
• Vieraanvaraisuutta omasta vähästään antaen

Johanna Rantala ja Maria Pohjola kertovat 
Thaimaan-opintomatkasta.

• Miten yhteisöllisyys rakentuu Botswanassa?
Mitä seurakuntalaiset ajattelevat seurakunnasta, sen olemuksesta 
ja tehtävästä? Näitä kysymyksiä pohtii Maria Stirling, jolla on pit-
kä kokemus Suomen Lähetysseuran työstä Botswanassa.

Ilmoittautuminen 23.3. mennessä: www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen tai oman seurakunnan lähetyssihteerille.

Aamupala kaikelle 
kansalle

keskiviikkona 22.3. klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa, leipää ym. 
sekä kahvia. 

Vapaaehtoinen maksu. 
Tule nauttimaan aamupala 

ja tapaamaan muita 
”aamuvirkkuja”.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

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

Messu ja hiihtolomalei-
rin konfirmaatio su 19.3. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa ja saarnaa Aino Pies-
kä, avustava pappi Mai-
sa Hautamäki, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Kastettu:  
Amanda Greta Elisabet Hyytinen, 
Jesse Benjami Körkkö, 
Valde Simeon Lääkkö, 
Juuso Verneri Paakkonen, 
Adrian Jalmari Rinkinen, 
Elias Vilhelm Seppälä, 
Adelia Iida Sofia Sippala, 
Alisa Talvikki Stenudd, 
Jaakko Olavi Vanhala

Kuollut: 
Erkki Johannes Hurskainen 86

 

Ehtoollishartaus to 16.3. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Kinkerit su 19.3. klo 18 Kai-
ranmaantalossa, Alipääntie 
19 Leskelä.

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 
p. 040 7430 381

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Sanajumalanpalvelus su 
19.3. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttori Timo Ustjugov.

Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 17.3. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Ystävärengas pe 17.3. 13–
14 Niittypirtillä. Lauletaan 
yhdessä keväisiä lauluja. 
Mukana diakonissa Marika 
Kamps.
Lähetysvintti ma 20.3. klo 12 
Lähetysvintillä. Avoin ryhmä, 
jossa valmistetaan mm. käsi-
töitä lähetystyön hyväksi. 
Kierrätystori ma 20.3. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit lahjoittaa kier-
toon tavaraa (vaatteita, liina-
vaatteita, astioita, kenkiä, le-
luja ym.) tai voit hakea ilmai-
seksi tarvitsemaasi. Lisätie-
toja antaa diakonissa Mari-
ka Kamps.
Neulekahvila ma 20.3. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 21.3. klo 9.30–
11 srk-talolla
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 21.3. klo 12 Kotikololla. 
Avoin mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä jossa jutellaan 
porukalla, puuhaillaan mo-
nenlaista sekä kahvitellaan 
yhdessä. Mukana esh Mai-
re Taikina-Aho, p. 050 4302 
023 sekä diakonissa Marika 
Kamps. 
Lukupiiri ti 21.3. klo 14 Sir-
pan luona. Keskustellaan 
Rhidian Brookin kirjasta Ta-
lo Elben rannalla.
Perhekerhot ke 22.3. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho ke 22.3. 
klo 12 srk-talolla. Kaikille 
eläkeläisille. Maiju Junttilan 
ohjelmaa kerhossa. Mukana 
diakonissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 22.3.: Tähdet klo 
17 srk-talolla, Celeste klo 17 
kirkossa, Kirkkolaulajat klo 
18.30 srk-talolla ja Minka klo 
18.30 kirkossa.
Tosikko ke 22.3. klo 17.30 Va-
namon Olohuoneessa. Toi-
sen lapsen saaneiden ryhmä. 
Lastenhoito on järjestetty. 
Raamatun äärellä -ilta to 
23.3. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Siioninvirsiseurat to 23.3. 
klo 18.30 Inkeri ja Lauri Aho-

lan kodissa.
Euron aamupala, ruo-
kajakelu ja kierrä-
tystori pe 24.3. 
klo 9 alkaen 
srk-talolla.
Partio: Ti 
21.3. erä-
taitohaas-
te 4. Ke 
22.3. päi-
vystys par-
tiotoimistossa 
klo 15–17. Ma-
feking Kotikololla 
klo 18–20. Eräpartioluokan 

Viikoittaiset 
kerhot

Viikolla 10 päiväkerho 
ja kaverikerho tauolla. 

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. 

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.3.2017

koulutus Kotikololla klo 20–
20.30. Aiheena suk-

sikelkan valmis-
tus. To 23.3. 

Lippukun-
nan halli-
tus partio-
toimistos-
sa klo 18–
20. Hami-

na-johto-
ryhmä par-

tiotoimistossa 
klo 20–21. Tar-

kemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niit-
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 17.3. 
klo 18.30 raamattuluok-
ka (7.–8.) ry:llä. La 18.3. klo 
18.30 äidit ja isät ilta ry:llä. 

Su 19.3. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat 

Niittypirtin palvelu-
talolla sekä klo 16 

ja 17.30 seurat ry:llä. 
Pe 24.3. klo 19 alueelli-

nen nuortenilta Kempe-
leen ry:llä.

Kastettu: 
Veikko Edvin Ilmari 
Heikkinen (Kestilä), 
Enni Tuulia Jylhänkangas 
(Pulkkila), 
Jessica Stiina Isabella 
Hyvärinen (Pulkkila),
Elle Ada Katariina 
Räisänen (Piippola)
Kuollut: Erkki Leonard 
Jarva 87 (Pulkkila), 
Marja-Leena Anttila e. 
Tiensuu 67 (Rantsila), 
Antti Aarre Olavi 
Ojantakanen 61 (Rantsila), 
Aune Maria Pennanen e. 
Lehtosaari e Tahvola 77 
(Pulkkila)

Hyvänmielen 
päiväkahvit 

tiistaina 21.3. klo 12 
Kotikololla. 

Avoin 
mielenterveys-
kuntoutujien 

ryhmä.

Raamattu- ja rukousilta ti 
21.3. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Malurin kirkkokortteja saa-
tavana kirkolla 5 euron kap-
palehintaan. Kortissa histo-
riikki.
Euron aamiainen pe 17.3 klo 
7.30–9.15.

Rovastikunnallinen 
lähetyspäivä
su 19.3. Saloisissa.

Jumalanpalvelus alkaa 
klo 10, jonka jälkeen lou-
nas ja lähetysohjelmaa.
Yhteiskyydit, kysy lisää: 

Juha Luokkala, 
p. 0400 386 983.

Pyhännän kirkonkylän dia-
koniapiiri ti 21.3. klo 18 Kai-
ja Niskasella.
Ystävänkammari ke 22.3. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus to 23.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.

LÄHETYSILTA
tiistaina 21.3. klo 18 srk-talolla.

Vieraana lähetystyössä ollut Marketta 
”Pertta” Filppa kertomassa tuoreimmat 

kuulumiset Senegalista ja lukutaitotyöstä.
Kahvitarjoilu ja arpajaiset lähetystyön hyväksi.

Tervetuloa!

tai lähetyssihteeri Hanna Korteniemelle, p. 040 7520 085

Kuolleet:
Kaisu Lotvonen 83,
Helvi Juola 90
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Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti, kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p.044 775 0601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. Torstaina 16.3. 
vietämme kirpputoripäivää. 
Voit tuoda mukanasi jotain 
pientä myytävää ja tehdä it-
sekin jotain löytöjä. To 23.3. 
aloitamme kerhon pikkukir-
kolla kirkossa.
Pikkukirkko to 23.3. klo 10 
kirkossa, kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki. 
Tervetuloa myös aikuiset.
Oman ryhmän rippikouluil-
ta to 16.3. klo 16 srk-talossa. 
Muista opetella ulkoläksy!
Friday club 0.–4.-lk pe 17.3. 
klo 17.30–19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 17.3. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit. 
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa.
Raamattupiiri to 
23.3. klo 18.30 srk-
talossa, Room. 
6–7.
Tulossa: Li-
mingan rovas-
tikunnan lähe-
tyspäivä ”Yh-
dessä erilaisin 
antimin” Kempe-
leessä su 2.4. klo 10–
15. Ilmoittautuminen 23.3. 
mennessä Marjolle, p. 045 
6381 973 ja sovitaan samal-
la kyydeistä. Ohjelma alkaa 
messulla Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa klo 10, jon-
ka jälkeen ruokailu ja ohjel-

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

Naistenpiiri pe 24.3. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Aihe: Maria vai Martta?
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 17.3. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Rantsi-
la: to 16.3. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Pyhän-
tä: ti 21.3. klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: maanantaisin 
klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
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: Puuhai-
lukerho tiistaisin klo 14.30 
srk-talon kerhotilassa. Tavas-
tkengän varkkarit torstaisin 
klo 16 Tavastkengän koulul-
la. Rantsila: Poikakerho tiis-
taisin klo 15 Nuppulassa. Ho-
vin varkkarit torstaisin klo 15 
Hovin koululla.

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.3. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Liturgi Jonne Pirkola, saarnaa Riitta Lemmetyinen. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Kappelikuoro.

Klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi

 

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 19.3. klo 10 srk-talossa.

Toimittaa Olavi Palovaara,
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 

kirkkokahvit retkityyliin.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Limingan 
rovastikunnan 
lähetyspäivä 

”Yhdessä erilaisin 
antimin” 

Kempeleessä 
su 2.4. 

klo 10–15.

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

Hyvien uutisten viikonloppu
la–su 18.–19.3. Akasia-säätiö vierailee Rantsilassa. 

Puhujavieraina teologian maisterit 
Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson.

Ohjelma   
lauantai 18.3.
13  Keittolounas srk-talossa
13.45  Tervetulosanat: Jonne Pirkola
14  ”Hyviä uutisia riittämättömille” 
  -raamattutunti, Riitta Lemmetyinen.
15  Päiväkahvit
15.30 ”Hyviä uutisia vapauteen kaipaaville” 
  -raamattuopetus, Marianne Jansson.
18  Seurat Ilkka Lehdolla os. Karhukankaantie 540

sunnuntai 19.3.
10  Messu ”Hyviä uutisia” kirkossa. Saarna 
  Riitta Lemmetyinen, liturgi Jonne Pirkola, 
  kanttorina Arja Leinonen, avustaa Kappelikuoro.
11.30 Kirkkokahvit srk-talossa
12.15 Päiväjuhla ”Hyviä uutisia särkyneille”
13.30 Päätössanat: Jonne Pirkola

Tilaisuuksissa on kirjapöytä ja lastenhoito.

Tervetuloa! (www.akasia.fi)

Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro keskiviikkoisin klo 17 
srk-kodissa. Pulkkila: Stel-
lat torstaisin klo 15.15 srk-
talossa. Pyhäntä: Lapsikuo-
ro torstaisin klo 17.30 srk-ta-
lossa. Mieskuoro to 23.3. 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: 
Siikalatvan talvipäivät la 18.-
su 19.3. ry:llä. Pyhäntä: Lau-
luseurat to 16.3. klo 18.30 
ry:llä. Duane Pirness. Seurat 
su 19.3. klo 16 ry:llä. Lau-
luseurat ke 22.3. klo 18.30 
Pauliina ja Jaakko Karhu-
maalla. Rantsila: Opisto-
myyjäiset pe 17.3. klo 19 
ry:llä. Paavo Marttila. Siika-
latvan talvipäivät la–su 18–
19.3. Kestilässä.

maa srk-talossa. Ks. tarkem-
pi ohjelma Muhoksen ilmoi-
tuksesta s. 21.

Rauhanyhdistys: 
Pe 17.3. klo 19 äi-

dit + tytöt raa-
mattuluokka 
ry:n kodalla ja 
poikien raa-
mattuluokka 

Takkulalla, klo 
19 nuortenilta 

Räihällä. La 18.3. 
klo 16 alkaen Uurais-

telaisten myyjäiset ry:llä. 
Su 19.3. klo 12 pyhäkoulut 
Kk:S&S Hintsalalla, Lk: M&J 
Myllysellä ja Yp: N&J Oksal-
la, klo 15.30 seurat Lumilyh-
dyssä. Ma 20.3. klo 19 mies-
tenilta ry:llä. Tiistaina, kes-

Kastettu: 
Lennart Eemil 
Lahdenperä, 

Gabriel Lucas Kokko,
Patrick Ylermi 

Nikolas Rajakangas

kiviikkona ja torstaina päi-
väkerhot ry:llä klo 17 alkaen.

Yhdessä 
eteenpäin 

sairastumisen tuomat muutokset 
perheessä ja voimavarat

torstaina 23.3. klo 17 Kestilän srk-kodissa.

Tilaisuus kaikille, joita omaishoito jollakin 
tavoin koskettaa. 

Aiheesta luennoi Linkki-projektin 
projektipäällikkö Päivi Kaasalainen.

Tarjoilua ja yhdessäoloa.

Tervetuloa!

Herkutellen hyvää
lauantaina 25.3. klo 15–18 Pyhännän srk-talossa

Pizzabuffet salaatilla höystettynä 9 €.
Tule herkuttelemaan pitsalla yhteisvastuun hyväksi!

Syö niin paljon kuin jaksat!
Keittiömestareina on nuoria ja nuorekkaita 

seurakuntalaisia.
Kotiin vietäväksikin saa tilata, mielellään ennakkoon 

Sirkulta p. 040 7427 669

Hailuodon kirkkoherra Timo Juntunen piipahti hiihtolomaviikolla 
Rauhan Tervehdyksen toimittajan Elsi Salovaaran kanssa kylässä 
99-vuotiaan Martti Kankaan luona Kuusikontiellä. Kangas vastaanotti 
vieraat juhla-asussa perinnepaita luotolaiseen pukeutuneena. 
Vain neljä viikkoa itsenäistä Suomea nuoremman Martti Kankaan 
haastattelu ilmestyy lähiviikkoina. 

E l s i  S a l ovaa ra
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Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Ovatko herännäiset erityisen 
innokkaita vihkijöitä?

Otsikon kysymykseen vastaa Herättäjä-Yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen, jo-
ka otti sateenkaariparien vihkimiseen kan-
taa jo viime kesänä Vantaan herättäjäjuhlil-

la. Hän toivoi, että homopareja voitaisiin vihkiä myös 
kirkossa mahdollisimman pian.

Mitä mieltä olet siitä, että osa 
kirkon papeista vihkii sateenkaa-
ripareja piispojen kielloista huo-
limatta?

– Käsitteekseni sateenkaaripa-
rien vihkiminen on näille vihki-
ville papeille omantunnon kysy-
mys, ja he haluavat palvella kaik-
kia seurakuntalaisia. Tästä syntyy 
ristiriita piispojen ohjeiden kans-
sa. Ongelma täytyy ratkaista kir-
kossa mieluummin rakentavasti 
kuin repien.  

– Itse toimin piispojen ohjeiden 
mukaisesti, mutta kannatan sel-
laista muutosta, että myös sateen-
kaariparit voisivat tulla kirkossa 
siunatuiksi ja vihityiksi.     

Kirkolliskokous saa toukokuussa kä-
siteltäväkseen aloitteen, jonka mu-
kaan kirkkolakia pitäisi muuttaa 
siten, että myös muut kuin heterot 
voitaisiin vihkiä kirkollisesti. Herän-
näishenkisen Raudaskylän Kristillisen 
Opiston rehtori, Herättäjä-Yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja Jukka Hautala oli aloitteen 
valmistelijoiden ja allekirjoittajien joukossa. 

Onko kyse pelkästä sattumasta, että aloitteen en-
simmäinen allekirjoittaja on juuri körttiläinen?

– Kirkolliskokoukselle tehdyn aloitteen takana on 
edustajia eri puolilta maata ja erilaisista taustoista. 
Aloitteessa pyritään näkemyserot tunnustaen sellai-
seen rakentavaan ratkaisuun, jossa niin kutsutun Nor-
jan mallin mukaan eri tavalla ajattelevat ihmiset voisi-
vat elää kirkossa rinnakkain. 

– Körtit ovat perinteisesti olleet vahvasti sitoutunei-
ta kansankirkkoon ja tahtovat rakentaa sitä vaikutta-
malla asioihin. Siksi ei ole sattumaa, että tässäkin asi-
assa aktiivisuutta löytyy. Körttien parista löytyy – ku-
ten kaikkialta muualtakin – erilaisia näkemyksiä sa-
maa sukupuolta olevien avioliitosta.

REBEKKA NAATUS

Itse kannatan 
sellaista 
muutosta, 
että myös 
sateenkaariparit 
voisivat tulla 
kirkossa 
siunatuksi ja 
vihityksi. 

Simo Juntunen

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.

Palautetta Pekka Aittakummulle

Edellisessä lehdessä (nro 
8) ollut haastattelu Pek-
ka Aittakummusta ja sa-
man lehden pääkirjoitus 

ovat saaneet aikaan runsaasti 
keskustelua ja mielipiteitä.

Ne kaikki eivät mahtuneet 
mielipidesivulle. Keskustelua 
käydään myös Rauhan Ter-
vehdyksen Facebook-sivuilla: 
https://www.facebook.com/
rauhantervehdys/

Kiitos kaikille keskustelijoil-
le ja palautteen antajille.

• HAASTATTELUN LOPPUOSA 
oli kauheaa roskaa. On uskal-
lettava sanoa ääneen, että van-
hoillislestadiolaisuus on harha-
oppi, mikäli se edustaa seura-
kuntaoppia "vain lestadiolaiset 
pelastuvat". 

Harmi, että se hyväkin mi-
tä heillä olisi annettavaan, peit-
tyy tähän ilmiselvään harhaan. 
Onneksi monikaan liikkeeseen 
kuuluva ei enää sitä mielessään 
harrasta. Pekka ja ”pojat” yrit-
tävät pitää kulissia, joka on jo 
suurelta osin revennyt. Kiitos 
heille, jotka vl-liikkeen sisältä 
uskaltavat tätä oppia kritisoida. 
Muutos lähtee vl-liikkeen sisäl-
tä, ja se on tulossa entistä vah-
vemmin esiin. Kiitos Jumala, 
kun siunaat tätä liikettä ja an-
nat mahdollisuuden muutok-
seen sekä siihen että vanhoil-
lislestadiolaiset palaisivat lute-
rilaiseen tunnustukseen ja tu-

lisivat joukolla vahvistamaan 
omaa kirkkoaan. Niin kaunis-
ta olisi olla samassa rintamas-
sa! Mutta jos tällaisesta opista 
pidetään kiinni, ei syvä yhteys 
ole mahdollista. 

PANU PARTANEN 
kirkkoherra 

Toivakan seurakunta

• POINTSIT TOIMITTAJALLE, 
että malttoi kysyä vielä tarken-
nusta, mitä tarkoitetaan "Juma-
lan seurakunnalla". Vieläkin 
mielenkiintoisempi olisi ollut 
jatkokysymys kahden viimei-
sen vastauksen ristiriidasta, eli 
eikö hän [Pekka Aittakumpu] 
juuri kertoessaan mistä Juma-
lan seurakunta löytyy, valikoi 
myös ketkä pelastuvat. 

No, asiahan on tuttu, mutta 
mukava lukea miten tuota asi-
aa sanoitetaan. 

Iloa ja siunausta paastonai-
kaan!

VISA VILJAMAA
pastori

Helsinki

• PEKKA AITTAKUMPU on roh-
kea, hän luottaa herätysliik-
keensä vuosikymmenien ope-
tuksiin sen enempää pohtimat-
ta, mikä niissä voisi olla ongel-
mallista. 

Suurin valhe, mitä rauhan-
yhdistys pitää yllä on juuri tuo 

haastattelun otsikko: vain rau-
hanyhdistykseen kuuluvat us-
kovat pääsevät taivaaseen. Oppi 
ei ole Jumalan Hengestä lähtöi-
sin vaan on sielullista Raama-
tun tulkintaa, joka kertoo julis-
tajien hengettömyydestä ja pe-
rinpohjaisesta tietämättömyy-
destä. Jumalan armon ja an-
teeksiantamisen kutistaminen 
kertoo ikävän piirteen heidän 
”jumalastaan”. Se on rusinan 
kokoinen ja voimaton pelas-
tamaan maailmassa muita ih-
misiä kuin täällä peräpohjolas-
sa asuvia. Aittakummun haas-
tattelun äärellä nousee kipu 
ja huokaus Jumalan puoleen. 
Miksi liikkeen sisällä kukaan ei 
uskalla kyseenalaistaa jumala-
tonta seurakuntaoppia? Lisäk-
si monet hukkuvat väärän rau-
han myötä iankaikkiseen kado-
tukseen. Pyhän Hengen tehtävä 
on synnyttää rakkaus Raamat-
tuun, koska se on Jumalan il-
moitus ihmiskunnan keskellä. 

Rauhanyhdistys estää jäseni-
ään lukemasta itse Raamattua, 
vaan kaikki opetus tulee saada 
seuratupien puhujilta. Raama-
tun sanan tilalle on tullut kuu-
liaisuus puhujien onnettomil-
le tulkinnoille, joilla ei ole mi-
tään tekemistä Pyhän Hengen 
kanssa. 

MARTTI HEINONEN
kappalainen 
Haukipudas

Palautetta päätoimittajalle
• KERROIT, ETTÄ seuroissa julis-
tettava sanoma vain vanhoillisle-
stadiolaisten taivaaseen pääsystä 
on kirkkopoliittisesti kiusallinen. 

Lopulta kyse on uskosta. Jos 
tarkalleen ymmärtää seuroissa 
välitettävän Jumalan sanan, niin 
ymmärtää opetuksen perimmäi-
sen tarkoituksen. Uskomalla Ju-
malan valtakunnan opetuksen 
mukaisesti tulemme autuaiksi. 

Otit myös kantaa lasten syn-
tymisen rajoittamiseen. Tätä Ju-
malan käskyä ihminen kuiten-
kin perustelee rikottavaksi sillä, 

että "maailma on ylikansoitettu". 
Näin ajattelemalla antaa itselleen 
synnin luvallisuuden.

Joskus omatunto voi joutua 
saastaiseksi, eikä syntiä silloin 
huomaa. On hyvä kysyä muilta 
uskovaisilta, jos oma omatun-
to on joutunut synnin valtaan. 

Lopulta jokainen vastaa oman-
tuntonsa puhtaudesta, ja Jumala 
päättää, onko ihminen kelvolli-
nen Jumalan valtakuntaan. 

NIKLAS HOLMLUND
Myyntijohtaja, Vantaa

• REBEKKA NAATUKSEN kir-
joitus meni kaikkien kirjoitus-
ten arvostelun alapuolelle. En 
vuosiin ole lukenut yhtä heik-
koa. 

Ihmettelenkin, eikö seura-
kuntien lehdessä ole kukaan, 
joka ymmärtää, millaista ros-
kaa julkaisette. Luulisi, että 
Oulussa olisi arvostelukykyä, 
mitä julkaistaan ja mitä ei.

INKERI TARKKONEN


