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Pääkirjoitus

Kaikki 
mielipiteet eivät 
ole samanarvoisia

Prätkäliivin selässä lukee 
Kirkon nuorisotyöntekijä. 

Siitä voi alkaa keskuste-
lu Taavi Aallon ja oululai-

sessa kauppakeskuksessa aikaan-
sa viettävän nuoren välillä. Nuori 
saattaa tulla ihmettelemään: häh, 
onko kirkollakin nuorisotyönte-
kijöitä? 

Työparinsa kanssa Aalto päi-
vystää usein Oulun suurimmassa 
nuorisotalossa – sellaiseksi Valke-
aa kai voi jo kutsua. 

– Kiertelemme, olemme kaik-
kien nuorten saatavilla. Emme 
julista Raamattu kädessä vaan 
ennen kaikkea olemme läsnä 
luotettavina aikuisina, joille saa 
naljailla, joiden kanssa jutella, ja 
joilta saa tarvittaessa apua, Oulun 
seurakuntien erityisnuorisotyön-
tekijä kertoo.

Valkeassa ja keskustan kaduil-
la on periaatteessa joka päivä jo-
ku jalkautuvaa nuorisotyötä teke-
vä taho – jos ei seurakunta niin 
sitten Walkers, Aseman Lapset ry 

On vaarallinen harhakäsitys ajatella, että 

kaikilla mielipiteillä on tai tulisi olla yhtä 

suuri arvo. Jos näin olisi, tieteestä ei olisi 

mitään hyötyä, eikä myöskään opiskelusta tai yli-

päänsä mistään asiantuntemuksesta.

 Kaikki mielipiteet eivät ole samanarvoisia.  

Sanomisen painoarvo vaihtelee sanojan aseman 

ja roolin mukaan. Osalla ihmisistä on enemmän 

valtaa ja vastuuta kuin toisilla.  

Nakkikioskilla huu-

televan vastuu sano-

misistaan on pienem-

pi kuin valtakunnan 

poliitikon. Toisaal-

ta poliitikon velvolli-

suuksiin kuuluu myös vastata sanomisistaan kan-

salle, nakkikioskin jonossa tähän ei ole tarvetta.

 Mediaa syytetään aika ajoin tahallisesta va-

lehtelusta tai jonkin asian ajamisesta toisen kus-

tannuksella. Ajassa taaksepäin matkaamalla löy-

tyykin hätkähdyttäviä esimerkkejä vaikkapa 

Neuvostoliiton myötäilystä tai sokeudesta natsi-

aatteen edessä. 

Näin on siksi, että mediaa tekevät ihmiset. Ja 

ihminen on aina altis ideologisille ja muille vai-

kutteille.

 Yksittäisten medioiden kohdalla tämä ei ole 

suuri ongelma, vaan ongelma on se, jos media-

kenttä ei pääse elämään vapaasti ja korjaamaan 

itse itseään. Tämä toimii esimerkiksi niin, että jos 

joku lehti mokaa, toinen media voi kirjoittaa sii-

tä. Tieto virtaa ja uudistuu.

 Suomalaiset toimittajat, päätoimittajat mu-

kaan lukien, ovat viime aikoina puhuneet ilma-

piirin kiristymisestä. Median halveksunta on saa-

nut aseman, jossa sitä pidetään täysin normaali-

na. Tämä on vaarallinen tie.

 Valtaa käyttävän kuuluu sie-

tää arvostelua ja altistua 

kritiikille. Kansanedusta-

jan tai kirkollisen johta-

jan vapaus puhua sisäl-

tää vastaavasti velvol-

lisuuden vastata sa-

nomisistaan. 

Tämä ei ole va-

lintakysymys, vaan 

osa sivistyneen ja 

demokraattisen 

yhteiskunnan pe-

rusteita. 

Vastarannan Kiiski 

Nuorten 
saatavilla

Erityisnuorisotekijä on kauppakeskuksessa 
aikaa viettävälle nuorelle luotettava aikuinen, 

jolta tarvittaessa saa apua

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kauppakeskukseen 
moni nuori tulee 
suoraan koulusta, 
ja lähtee sieltä vasta 
kotiin nukkumaan. 

tai Oulun kaupungin etsivä nuo-
risotyö. 

Kauppakeskukseen moni nuo-
ri tulee suoraa koulusta, ja lähtee 
sieltä vasta kotiin nukkumaan. 
Aalto melkeinpä komentaa teini-
en vanhempia liikkeelle. 

– Ei siellä tarvita kuuttasataa 
isää ja äitiä seistä tapittamassa ko-
ko iltaa. Mutta kannattaa silloin 
tällöin kävellä kauppakeskuksen 
läpi. Lapsen on hyvä tietää, että 
oma vanhempi saattaa nähdä hä-
nen touhunsa. 

Vanhempien kannattaa olla oi-
keasti kiinnostuneita oman lap-
sen liikkumisista, Aalto korostaa. 

– Jos kodin paukut nuorten 
käyttäytymisen suhteen loppu-
vat, meihin voi ottaa yhteyttä – 
katsotaan yhdessä, mitä asioille 
voi tehdä.

Aikuinen, älä ole
vastuunpakoilija
Aikuinen saa huolestua myös 
muista: vaikkapa oman lapsensa 
luokkakaverin tilanteesta. 

– Jos vanhempien yhteystie-
toja ei ole, voi ottaa yhteyttä luo-
kanvalvojaan. Hänellä on vastuu 
ottaa tieto vastaan ja viedä asiaa 
eteenpäin.

Nuoren hätää sivusta seuraa-
va voi tehdä myös lastensuojelu-
ilmoituksen.

Aalto muistuttaa myös erilais-
ten auttavien puhelimien olemas-
saolosta. 

– Turha murehtia yksikseen, 
kun voi kysyä neuvoa asiantun-
tijoilta.

Valtaosalla nuorista menee 
Aallon mukaan hyvin. Valtaosa 

Osalla ihmisistä on 
enemmän valtaa ja 
vastuuta kuin toisilla.
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Sairaat – tärkeä osa tervettä yhteisöä 
Kolumni

Julistaja saarnaa Jeesuksen 
ihmeteoista ja siitä, kuin-
ka Jeesus parantaa sairaita. 

Nainen tulee rukouspal-
veluun, pyytää rukousta ja voi-
telua rukousöljyllä, että saisi 
parantua mielenterveysongel-
masta. 

Rukoilemme, niin kuin on 
tehty jo monta kertaa aikaisem-
min. Oikeastaan on rukoiltu jo 
vuosia, monet julistajat tässä 
kaupungissa ja muualla. Mik-
si hän ei parane? Miksi jotkut 
paranevat rukouksen voimalla 
ja toiset joutuvat vuosi toisensa 
jälkeen kamppailemaan saira-

uksien kanssa? Nämä ovat kysy-
myksiä, joita uskovat ovat poh-
tineet monelta kannalta ja jois-
ta on kirjoitettu monia kirjoja. 

Vaikka nainen ei paran-
tunutkaan, niin eikö ole hienoa, 
että hän tuli tilaisuuteen eikä 
jäänyt yksin kotiin? Eikö ole ar-
vokasta, että hän on vuosikau-
sia kuulunut hengelliseen yhtei-
söön, rohkaissut toisia ja tullut 
itse rohkaistuksi? 

Omalla olemuksellaan hän on 
viestittänyt olevansa Jumalan ra-
kastama ja arvokas hänen silmis-
sään. Nainen tuo esille, että Ju-
mala on heikkojen puolella. 

Avoimuudellaan hän rohkai-
see myös toisia näyttämään, et-
tei tarvitse olla vahva ja onnistu-
nut kelvatakseen. Omalla esimer-
killään hän rohkaisee myös toisia 
jättämään naamarit, olemaan ai-
toja ja rehellisiä ja apua tarvitse-

via. Olemalla heikko nainen vah-
vistaa toisia, olemalla sairas hän 
tervehdyttää yhteisöä, joka niin 
helposti sairastuu omahyväisyy-
teen, ylpeyteen ja vahvuuteen. 

Korinttolaiskirjeessä Paavali 
vertaa seurakuntaa ruumiiseen, 
joka koostuu erilaisista jäsenis-
tä, joilla kaikilla on oma tarkoi-
tus ja tehtävä. 

Ne ruumiinjäsenet, jotka 
näyttävät olevan heikoimpia, 
ovat välttämättömiä. 

Jumala on liittänyt ruumiin 
yhteen niin, että hän antoi vä-
hempiarvoiselle suuremman 
kunnian. 

Avoimuudellaan 
hän rohkaisee myös 
toisia näyttämään, 
ettei tarvitse olla 
vahva ja onnistunut 
kelvatakseen.

elää välittävässä perheessä.
– Ne, joilla ei mene yhtä hy-

vin, joutuvat valitettavasti ole-
maan vailla apua entistä pidem-
pään. Kuntien rahapulan vuoksi 
saatetaan esimerkiksi pitää vai-
keasti oirehtivat nuoret tavan-
omaisessa perusopetusryhmäs-
sä, missä he jäävät vaille tarvitse-
maansa tukea.

Nuoren paha olo saattaa ilme-
tä esimerkiksi itsensä vahingoit-
tamisena. 

– Jos 7-luokkalainen viiltelee, 
oirehtiminen on voinut alkaa jo 
pari vuotta aiemmin, mutta hä-
tähuutoa ei ole osattu tai ehdit-
ty huomata.

Yksi kirkon nuorisotyön teh-

Kirkon erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä. Oululaisessa kauppakeskuksessa nuorisotyöntekijät tekevät nuorille tiettäväksi, että apua elämän haastaviin paikkoihin on saatavilla.

tävistä on tukea ja saattaa nuor-
ta kohti aikuisuutta ja hyvää elä-
mää.

Taavi Aalto vieroksuu termiä 
syrjäytynyt. Parempi ilmaus ul-
kopuolisuutta kokevista on pu-
donnut.  

Aallon pitkä kokemus lasten-
suojelusta, nuorisotyöstä, päihde-
työstä ja maahanmuuttajatyöstä 
on harjaannuttanut näkemään 
nuorisojoukosta, kuka on jo pu-
donnut ja kuka on todennäköi-
nen putoaja.

– Ei kaikkien tarvitse valmis-
tua lääkäreiksi tai lakimiehiksi. 
Mutta olen tyytyväinen, jos saan 
nostettua yhdenkin pudonneen 
kiinni normaaliin hyvään elä-

M inna Ko l i s t a ja

RISTO WOTSCHKE
pastori

Oulun Vapaaseurakunta

Etsii, kohtaa ja on läsnä
• Kirkon erityisnuorisotyö voi auttaa lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi koulunkäynti- tai 

mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä tai puutteita sosiaalisissa taidoissa.

• Tarjolla on muun muassa keskusteluapua. Tarvittaessa opastetaan asioiden hoitoa esimerkiksi 

menemällä yhdessä nuoren kanssa vaikkapa työvoimaviranomaisen luo.

• Oulun seurakuntien erityisnuorisotyöntekijät tekevät myös oppilaitosyhteistyötä. Vanhan pappilan 

kivijalassa otetaan vastaan yläkoululuokkia. Alakoululuokille käydään opettamassa tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja koulujen pyynnöstä. Myös erityiskoulujen kanssa tehdään yhteistyötä.

• Kirkollinen erityisnuorisotyö täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

mään.
Nuoren oma määritelmä hy-

västä elämästä voi olla kallis äly-
puhelin ja kaapissa ruokaa. 

– Nuorelle pitää selventää, että 
ne saadakseen pitää elämän olla 

raiteillaan: täytyy hankkia kou-
lutus, pitää talousasiat kunnos-
sa, pitää yhteyttä ystäviin. Ja tie-
tää, mistä saa apua, jos tulee on-
gelmia.

Muun muassa tästä syystä 

nuorisotyöntekijät ovat kauppa-
keskuksessa. Paikalla ja saatavil-
la. Tekemässä tiettäväksi, että pu-
toajakin voidaan nostaa.

MINNA KOLISTAJA
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Muut mediat

TUNNETTU 
YHTEISKUNTAKRIITIKKO ja 
tietokirjailija Os Guinness on 
todennut, että länsi on hukannut 
vahvan uskonnonvapauden 
perinteen. Tutkimukset kuitenkin 
osoittavat, että ne yhteiskunnat 
voivat paremmin, joissa 
uskonnonvapautta kunnioitetaan. 
Siellä, missä valtio kontrolloi 
uskontoja, jäljet ovat rumat.

Toimituspäällikkö Matti Korhonen 
Uusi Tie -lehdessä 16. maaliskuuta

Oulujoki, Tyrnävä, Loh-
taja, Kemi, Tornio, Pu-
dasjärvi, Tuomiokirk-
koseurakunta, Pelko-

senniemi, Halsua. Liuta Oulun 
hiippakunnan seurakuntia, jois-
sa on pidetty viime aikoina kirk-
koherranvaali tai tullaan pian pi-
tämään. Näin kertoo Oulun tuo-
miokapitulin hiippakuntapastori 
Outi Uusimäki.

Halsua on Uusimäen mukaan 
poikkeus. Siellä kirkkoherran va-
litsi kirkkovaltuusto. Tavanomai-
sempi käytäntö pohjoisessa on 
suora vaali, jossa seurakuntalai-
set valitsevat kirkkoherran. 

Aikaisemmin vain suora vaali 
oli mahdollinen. Sen rinnalle tuli 
välillinen vaali, koska muun mu-
assa katsottiin, että valtuusto tai 
yhtymässä seurakuntaneuvosto 
voi paremmin tutkia, soveltuuko 

hakija johtajaksi. 
– Pohjoisen seurakunnissa on 

harkittu välillisiä vaaleja, kertoo 
Uusimäki. 

Tyrnävän seurakunnassa jo-

Pohjoisessa kirkkoherrat on valin    nut kansa
Tyrnävän 
seurakunnassa 
jopa äänestettiin 
asiasta. Välillinen 
vaali hävisi 
valtuustossa 
äänin 9–10, joten 
seurakuntalaiset 
valitsevat 
toukokuussa 
kirkkoherran.

pa äänestettiin asiasta. Välillinen 
vaali hävisi valtuustossa äänin 
9–10, joten seurakuntalaiset valit-
sevat toukokuussa kirkkoherran.

Oulujoella seurakuntalaiset 

Naiset haluav at rauhan tekijöiksi  
 Tasaus-keräys antaa ääneen naisil   le niin Etelä-Afrikassa kuin Nepalissa 
 

Nuorten kasvattaminen 
on elämäntehtäväni, sa-
noo eteläafrikkalainen 
Happy Nyawose. 

Hän työskentelee rehtorina ja 
puhuu oppilaille väkivallan hai-
toista. Happyllä on aiheesta oma-
kohtaista kokemusta: hän menet-
ti miehensä väkivallan uhrina. 

Etelä-Afrikan poliittiset mul-
listukset pakottivat pariskunnan 
pakomatkalle kodistaan. Kun he 
lopulta uskalsivat palata kotiin, 
ei tilanne ollutkaan vielä turval-
linen. Happy Nyawosen mies ta-
pettiin yöllä kotona hänen nuk-
kuessaan. 

Kovia kokenut rehtori on saa-
nut kokemustensa käsittelyyn tu-
kea Suomen Lähetysseuran pai-
kalliselta kumppanijärjestöltä. Se 
järjestää keskusteluja, jossa osal-
listujat voivat käydä läpi henkilö-
kohtaisia ja yhteisöjensä kipeitä 
kysymyksiä ja traumoja. 

Tavoitteena on vahvistaa rau-
han ja anteeksiannon ilmapiiriä.

Happy toimii nyt rauhanra-
kentajana omassa yhteisössään. 
Hän auttaa nuoria näkemään, 
että väkivalta ei ole tie oikeuden-
mukaisuuden saavuttamiseen.

Kodin seinien sisältä 
yhteisön vaikuttajaksi 
– Aikaisemmin emme saaneet 
mennä kotitalon ulkopuolelle. 

Perheenjäsenet ajattelivat, että 
tekisin jotain väärää, jos meni-
sin pois kotoani. Nykyään osal-
listun ryhmiin ja yhteisömme 
toimintaan, kuvailee nepalilai-
nen Sakila Sai naisten aseman 
muuttumista omassa yhteisös-
sään. 

Muutoksen taustalla ovat Lä-
hetysseuran tukemat naistenryh-
mät. Ryhmissä naiset saavat kou-
lutusta niin konfliktinratkaisusta 
kuin lasten koulunkäynnin mer-
kityksestä ja vihannestenviljelys-
täkin. 

Kun yhteisössä on riitoja, nai-
set auttavat ratkaisemaan ne. 

– Perheriidat ovat yleisiä.  Suos-
tuttelen perheenjäsenet ratkaise-
maan asiat, jotka johtivat konflik-

P ra j waa l  M a ha r ja n

Äärimmäinen köyhyys ja eristäytyneisyys muusta yhteiskunnasta luovat hedelmällisen maaperän konflikteille. Nepalilainen 
Sakila Sai osallistuu naistenryhmään, jossa naiset saavat koulutusta niin konfliktien ratkaisuihin kuin lasten koulunkäyntiin. 
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Ihmisiä

Tumpelostakin on martaksi

Elsi Salo
vaara

Marianne Heikkilä vieraili 75-vuotisjuhliaan viettävässä Oulun 
Palvelualan opistossa, joka aloitti marttakoulun nimellä ja jonka 
omistavat edelleen kahdeksan marttayhdistystä.

Marianne Heikkilä on sukunsa ensimmäinen 
martta. Seitsemän vuotta sitten häntä pyydet-
tiin Marttaliiton pääsihteeriksi. Juontajana ja 
pappina työskennelleen Heikkilän mielikuva 

martoista oli etäisen kunnioittava. 
– Ajattelin, että martat on sellaisten suurtalousemäntien 

juttu, sellaisten jotka osaavat ne ristipistotkin. 
Vuodet ovat olleet muutoksen aikaa niin koko järjestös-

sä kuin pääsihteerin näkemyksissä. 
– Haluamme uudistaa mielikuvia. Toimintaan voivat 

tulla myös tumpelot, jos on halu oppia, Heikkilä naurahtaa.
Martoissa tiedetään, että paras tapa oppia on oppia yh-

dessä tekemällä. Kurssit aina makkaran teosta sienien tun-
nistamiseen täyttyvätkin nopeasti.  Järjestö tekee paljon 
yhteistyötä myös erityisryhmien kuten maahanmuuttajien 
ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, heikommassa ase-
massa olevien perheiden, vankien sekä vammaisten kanssa.

Marttavuosina Marianne Heikkilä kertoo oppineen-
sa paljon ennakkosuunnittelusta ja tasa-arvosta. Kotona 
odottaa miehen lisäksi kaksi nälkäistä teiniä. Nuoria ope-
tetaan siihen, etteivät he voi odottaa valmista, vaan vastuu 
kotitöistä jakaantuu kaikille. 

Heikkilä uskoo, että kiinnostus omaa taloutta kohtaan siir-
tyy myös yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen. Martat ovat 
mukana myös viidettä vuotta kirkon Ekopaasto-kampanjassa. 

– Älä osta aina uutta vaan kierrätä, korjaa, tuunaa, väl-
tä ruokahävikkiä, lisää ruokavalioon kasviksia ja kotimais-
ta kalaa ja lähiruokaa. Koetamme ohjata ihmisiä kohtuul-
liseen ja vastuulliseen kuluttamiseen, Heikkilä tiivistää 
kampanjan idean. 

ELSI SALOVAARA

Pohjoisessa kirkkoherrat on valin    nut kansa
käyvät uurnille todennäköisesti 
syksyllä.

Seurakunta voi ehdottaa tuo-
miokapitulille välillistä vaalia, 
mutta lopullinen ratkaisu on tuo-
miokapitulilla. Uusimäki kertoo, 
että jos kirkkovaltuustossa äänes-
tettäisiin niukasti välillisen vaa-
lin puolesta, tuomiokapitulis-
sa jouduttaisiin tarkkaan harkit-
semaan, mikä vaalitapa otetaan 
käyttöön.

Tällöin tarkasteltaisiin seu-
rakunnan jäsenten kiinnostus-
ta seurakunnan ja kirkkoherran 
tehtäviä kohtaan, seurakuntalais-
ten aktiivisuutta vaikuttaa seura-
kunnan toimintaan sekä paikal-
lista äänestysaktiivisuutta edel-
lisissä seurakunta- ja kirkkoher-
ranvaaleissa.

Jos esimerkiksi äänestysak-
tiivisuus on ollut suuri ja seu-

rakuntalaiset aktiivisia, voi-
taisiin silloinkin päätyä pitä-
mään suora vaali. 

Uusimäen mukaan pohjoi-
sessa äänestysprosentit ovat 
suurempia kuin etelässä. Tääl-
lä suositaankin suoria vaaleja.

Etelä-Suomessa välillisiä 
vaaleja käytetään enemmän. 
Uusimäki arvelee, että välil-
lisiä vaaleja perustellaan suju-
vuudella ja nopeudella. 

– Ne saattavat myös houku-
tella enemmän hakijoita, kos-
ka hakijoiden määrää ei raja-
ta kuten suorassa vaalissa vaan 
kaikki ovat mukana äänestyk-
sessä.

PEKKA HELIN

Oulujoen seurakunnan kirkkoher-
ran hakuilmoitus on sivulla 12.

Kunnallisvaalit vai kirkkoherranvaalit?Gallup
Myllyojan ostoskeskuksessa pohdittiin, kummat vaalit 
ovat oulujokisille tutummat: kevään kunnallisvaalit vai 
syksyn kirkkoherranvaalit Oulujoen seurakunnassa?

KUVAT: ELSI SALOVAARA
TEKSTI: RIITTA HIRVONEN

Kunnallisvaalit. Olen itse orto-
doksi enkä siksi edes voi äänes-
tää kirkkoherranvaalissa.  Oulu-
joen seurakunta on minulle kui-
tenkin tuttu: kävin siellä lasten 
kanssa kerhoissa. Toivon uuden 
kirkkoherran olevan samantyyp-
pinen kuin edeltäjänsä: nuoreh-
ko ja kirkon asiat hyvin tunteva. 

Päivi Jestoi

Kunnallisvaalit ovat tutummat. 
Toki olen myös kuullut kirkko-
herranvaalista vaikka en seuraa 
niin hirveästi seurakunnan asi-
oita. Olisihan se piristävää, jos 
myös seuraava Oulujoen kirk-
koherra olisi nainen. Vanhempi 
mies kirkkoherrana on aika ste-
reotyyppinen hahmo.   

Marko Kanniainen

Ehkä kirkkoherranvaalit. Kun 
Satu (Saarinen) lähti pois, jäi hä-
nen jäljiltään aukko. Minulle kä-
visi myös uudeksi kirkkoherrak-
si nainen. Hänen tulisi olla hel-
posti lähestyttävä. Toivon, että 
seurakunta puhuu myös jatkos-
sa esimerkiksi tasa-arvoon liitty-
vistä asioista.

Irma Heikkinen

Naiset haluav at rauhan tekijöiksi  
 Tasaus-keräys antaa ääneen naisil   le niin Etelä-Afrikassa kuin Nepalissa 
 

tiin. Sen jälkeen, kun osallistuin 
ryhmään, olen oppinut analysoi-
maan, selittämään ja vakuutta-
maan perheenjäsenet oikeasta ja 
väärästä, Sakila Sai sanoo.

Naisryhmät hälventävät myös 
uskontojen ja eri kastiryhmien 
välisiä ennakkoluuloja ja kon-
flikteja.

– Naisryhmämme jäsenet kuu-
luvat eri kasteihin. Välillämme on 
hyvä harmonia ja meillä on vahva 
suhde toistemme kanssa. 

– Hindut ja muslimit juhli-
vat toistensa juhlia. Tällainen us-
konnollinen yhteisymmärrys te-
kee minut ja muut yhteisömme 
jäsenet iloiseksi.

Aikaisemmin 
emme saaneet 
mennä kotitalon 
ulkopuolelle. 
Perheenjäsenet 
ajattelivat, että 
tekisin jotain 
väärää, jos menisin 
pois kotoani.

Sakila Sai

Työ naisten hyväksi
on rauhantyötä
Lähetysseuran Tasaus-kampanja 
nostaa tänä keväänä esiin naisten 
äänen kuulumisen rauhantyössä.

– Jos naiset eivät ole mukana 
rauhanprosesseissa, jää heidän 
näkökulmansa huomiotta, sanoo 
Lähetysseuran ulkomaantyön 
johtaja Rolf Steffansson.

–  On kuitenkin tärkeää, et-
tä emme katso vain rauhanneu-
votteluita. Naisten rooli on hyvin 
tärkeä myös rauhansopimuksen 
toimeenpanossa ja konfliktin jäl-
keisessä rauhan rakentamisessa. 

– Esimerkiksi naisten talou-
dellinen voimaantuminen se-

kä poliittinen ja yhteiskunnalli-
nen osallistuminen ovat kestävän 
rauhan kannalta merkityksellisiä, 

Tasaus-keräyksen tuotolla Lä-
hetysseura tukee naisten koulu-
tusta, verkostoitumista, taloudel-
lista itsenäisyyttä ja osallistumis-
ta rauhantyöhön. 

Tarinoita naisista rauhantyös-
sä voi lukea lisää osoitteessa www.
tasaus.fi. 

Keräykseen voi osallistua esi-
merkiksi soittamalla 10 euron 
hintaisen puhelun numeroon 
16155.

MINNA HAVUNEN
SUOMEN LÄHETYSSEURA

Nia m h Wa l sh -Vo r s t e r

Koulutus, vertaistuki ja naisten taloudellinen itsenäisyys vaikuttavat rauhantyössä. 
Eteläafrikkalaiselle Happy Nyawoselle nuorten kouluttaminen on sydämenasia.
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Seniori lähti tien päälle
Pakolaiset toivat Afganistanin takaisin Liisa Kingman elämään 

Talven 2016 jälkeen Lii-
sa Kingma on oikeastaan 
enemmän lähtenyt kuin 
asettunut paikoilleen Lu-

mijoen kodissaan. Kilometritol-
pat toistensa jälkeen ovat vilistä-
neet hänen ohitseen. 

Onneksi 76-vuotias seniori 
tykkää auton ratissa olemisesta. 

Kiireinen elämänvaihe alkoi 
parisen vuotta sitten loppukesäl-
lä. Suomeen saapui tuolloin en-
nennäkemätön määrä turvapai-
kanhakijoita. Heitä tuli monista 
maista: Syyriasta, Irakista, Soma-
liasta, Afganistanista.

Kymmenille afgaanipakolaisil-
le Pohjois-Suomessa tuli nopeas-
ti tutuksi yli 20 vuotta Afganis-
tanissa työskennellyt Liisa King-
ma. Hänen kanssaan tulijat saivat 
puhua omaa äidinkieltään, daria.

Suomeen tulleiden afgaanien 
myötä vuonna 2000 Afganistanis-
ta palannut Kingma sai takaisin 
entisen elämänsä vuoristoisessa, 
väkivaltaisuuksien heikentämäs-
sä maassa. 

Kirkkoon alkoi tulla
afgaanipakolaisia
Alun perin Liisa Kingman kiirei-
den taustalla oli sattuma – tai sit-
ten ei. Oulun Heikinharjun vas-
taanottokeskukseen oli asettu-
nut asumaan afganistanilainen, 
Turkissa iranilaisen seurakun-
nan yhteydessä kristityksi kään-
tynyt perhe. 

He olivat tiedustelleet Heikin-
harjun virkailijalta, mikä kristit-
ty kirkko olisi heitä maantieteel-
lisesti lähimpänä. Etäisyyksiä oli 
selvitetty viivoittimen avulla.

Perhe päätyi Pyhän Luukkaan 
kappeliin Oulun yliopiston kam-
puksella.

Uudet tulijat aiheuttivat luon-
nollisesti hieman hämmennys-
tä kappelin kirkkoväen joukossa.  
Perheen lisäksi paikalle alkoi tul-
la myös muita afgaanitaustaisia. 

Silloin oli aika ottaa yhteyttä 
darin kieltä sujuvasti puhuvaan 
Liisa Kingmaan.

Tammikuussa 2016 Tuiran 
seurakunnassa alkoi turvapai-
kanhakijoille tarkoitettu rippi-
koulu, jossa afgaanit olivat iso 
ryhmä. 

Tienpäällä useita 
kertoja viikossa
Virallinen tulkki Kingma ei ole, 
mutta uskonnollisessa opetukses-
sa hän ei ole säästellyt voimiaan. 

Kun pyyntöjä seurakunnista 
on tullut, vastaus on ollut myön-
teinen. Tällä viikolla Kingma vie-
railee Kuusamossa, jossa seura-
kunta järjestää rippikoulua tur-
vapaikanhakijoille ja opetukses-
sa tarvitaan darin kieltä.

Kalajoen kristilliselle opistol-
le hän ajaa kerran viikossa, jotta 
maahanmuuttajaopiskelijat siellä 
saavat omankielistä uskonnon-

Liisa Kingma on teologi, ja hänen kodistaan löytyy runsaasti hengellistä kirjallisuutta. Hän on toiminut myös apuna, kun Raamattua on käännetty darin kielelle.

opetusta. 
Liisan kielitaitoa on tarvittu 

myös Raahessa, Limingassa, Ruu-
kissa – siellä missä on afganista-
nilaisia pakolaisia.

Auttaa voi vain
yhtä kerrallaan
Liisa Kingma kertoo tavanneensa 
kotimaansa jättäneitä afganista-
nilaisia myös Kreikassa työsken-
nellessään Ateenassa kolmeen ot-
teeseen kansainvälisessä Helping 
Hands -järjestössä.

Sielläkin Liisan työ on ollut 
hengellisen opetuksen antamis-
ta niille, jotka ovat sitä halunneet. 

– Järjestöllä on toimipiste 
Ateenassa, jossa oli erilaista toi-
mintaa kaupunkiin saapuneille 
pakolaisille. Keskuksessa ihmiset 
saivat ruokaa, he saattoivat pesey-
tyä, kuunnella musiikkia ja pela-
ta pelejä. 

Liisan kertomukset Ateenasta 
synnyttävät mielikuvan ihmis-
kaaoksesta: kaikki haluavat apua 
yhtä aikaa, kaikki kertovat ole-
vansa hengen vaarassa kotimaas-
saan. 

Liisa Kingma on sujut sen 
kanssa, että hän ei voi auttaa 
kaikkia maailmalla tällä hetkellä 
liikkeellä olevia pakolaisia. Hän-
tä lohduttavat tässä asiassa Raa-
matun sanat.

– Johanneksen evankeliumin 
mukaan Jumala rakastaa maa-
ilmaa niin paljon, että hän an-
toi Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi. Minul-
le sana yksikään on tässä tärkeä. 
Auttajakaan ei voi auttaa kuin yh-
tä kerrallaan. 

– Ihmeisiin en pysty.

Paljon saanut
antaa paljon
Liisa Kingma tietää, että hänen 
tapansa toimia turvapaikanha-
kijoiden parissa voi ärsyttää mo-
nia. Autokuskiksikin suostuu af-
gaaneille! Miksi käännyttää mus-
limeja kristityiksi? 

Lumijoen kodissa tällaiset asi-
at on pohdittu moneen kertaan.

– Suomalaiset ovat paljon saa-
neet, olemme velvollisia paljon 
antamaan. Kuuntelen ihmisiä, 
uskon heitä ja yhtä aikaa epäilen. 
Kysyn lisää, tarkennan.

– Uskonnosta puhun, jos mi-
nulta kysytään. Ketään en hou-
kuttele kristinuskon piiriin. Af-
gaanit ovat uteliaita kuulemaan 
uskostamme. Heillä on Suo-
messa kenties ensimmäistä ker-
taa vapaus kysyä muista uskon-
noista.

Lempeä lumijokinen on tiuk-
ka yhdessä aiheeseen liittyvässä 
asiassa.

– Ketään ei pitäisi palauttaa 
Afganistaniin. Se on hengenvaa-
rallinen maa. Koskaan ei tiedä, 
missä räjähtää.

RIITTA HIRVONEN

Virallinen 
tulkki Kingma 
ei ole, mutta 
uskonnollisessa 
opetuksessa hän 
ei ole säästellyt 
voimiaan. 
Kun pyyntöjä 
seurakunnista on 
tullut, vastaus on 
ollut myönteinen. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Harvinainen 
onnettomuus 
järkytti Etiopiassa

Noin 50 ihmistä kuoli ja 
kymmeniä loukkaantui 
Etiopian suurimmalla 
kaatopaikalla, kun osa 

kaatopaikan suurimmasta jäte-
vuoresta romahti. Maanvyöryn 
alle jäi kymmeniä asumuksia, sil-
lä köyhät etiopialaiset etsivät jät-
teistä syötävää ja myyntikelpoista 
metallijätettä. 

Tuhansien köyhien asuinpaik-
kana oleva kaatopaikka sijaitsee 
pääkaupunki Addis Abeban lä-
hellä.  

Kiimingin seurakunnan ni-
mikkolähettinä työskentelevät 
Pirkko ja Raimo Tuppurainen 
eivät asu kaukana onnettomuus-
paikasta. Kaatopaikalla asumi-
nen ja jätteiden penkominen on 
heille tuttu ilmiö.

Paikalliset olivat
shokissa
Järkyttävässä tapahtumassa kak-
si viikkoa sitten menehtyi myös 
suomalaisperheen paikallisten 
ystävien läheisiä. Tuppuraiset 
ovat Kansanlähetyksen lähette-
jä, ja he kertovat järjestönsä aut-
taneen onnettomuudesta selvin-
neitä toimittamalla heille vaatet-
ta, vilttejä ja pyyhkeitä.

Pirkko Tuppurainen kuvailee, 
että onnettomuus aiheutti shokin 
alueen ihmisissä ja uhrien lähei-
set ovat suuren surun vallassa.

– Onnettomuus oli aivan ai-
nutlaatuinen, eikä mitenkään ta-
vanomainen. Valtio otti viralli-
sesti osaa omaisten suruun. 

– Tiedotusvälineissä oli kuvia 
kaatopaikan raivaustöistä ja uh-
rien hautajaisista, Tuppurainen 
kertoo tunnelmia pääkaupun-
gista.

Etiopiasta kantautuu yhtä ai-
kaa kahdenlaisia uutisia maail-
malle: maa sekä vaurastuu mut-
ta samalla koko itäistä Afrikkaa 
vaivaa suuri nälänhätä jälleen 
kerran. 

Pirkko Tuppuraisen mu-
kaan vaurastuminen näkyy 
kaupunkikuvassa rakentami-
sena. 

– Nälänhätää emme kohtaa 
kaupungissa päivittäin, koska 
ongelma on suurempi kauka-
na pohjoisessa. Kerjäläiset ovat 
kyllä jokapäiväinen asia.

Koulutus vähentäisi
köyhyyttä
Jotta köyhyys vähenisi Etiopi-
assa, Tuppuraisten mukaan on 
tärkeää panostaa kehitysyh-
teistyöhön. Lasten kouluttau-
tuminen on keino parempaan 
elämään.

– Tukensa voi antaa jo ole-
massa olevien avustusjärjes-
töjen, kuten lähetysjärjestöjen 
kautta.

Pirkko Tuppurainen on 
Kansanlähetyksen Etiopian 
työalueen esimies. Raimo Tup-
purainen on tehnyt pääasias-
sa Ulkoministeriön kehitys-
yhteistyöprojekteja, kuten tei-
den, siltojen, kaivojen ja koulu-
jen rakentamista yhdessä Etio-
pian Mekane Yesus-kirkon ja 
Kansanlähetyksen kanssa. 

RIITTA HIRVONEN

Raimo ja Pirkko Tuppurainen ovat 
työskennelleet Etiopiassa vuodesta 
2015 saakka, mutta maa on tullut 
heille tutuksi jo aiempien työkausien 
aikana 1980-luvulla.

Kirkon Ulkomaanapu aut-
taa kuivuusalueilla Ete-
lä-Sudanissa, Somalias-
sa ja Keniassa, jossa yh-

teensä noin 10 miljoonaa ih-
mistä tarvitsee hätäapuna vet-
tä ja ruokaa.

– Tilanne on todella paha ja 
humanitaarisella avulla on nyt 
kiire. Ihmisiä muuttaa maaseu-
dulta kaupunkeihin, koska ve-
si ja ruoka ovat lopussa monella 
alueella, kertoo Länsi-Somalian 
Baidoassa viime viikolla käynyt 
Kirkon Ulkomaanavun työnte-

kijä Mika Jokivuori.
Ihmiset joutuvat juomaan li-

kaista vettä, joten vesiperäiset 
taudit kuten kolera lisääntyvät 
nopeasti.

– Jos toimimme nyt, pystym-
me välttämään jotakin vielä pa-
hempaa. Kuivuus on ainut asia, 
mistä ihmiset keskustelevat, se 
koskee jokaista, Jokivuori sa-
noo.

Ulkomaanavun kautta voi 
auttaa esimerkiksi tekstiviesti-
lahjoituksella LAHJOITUS nu-
meroon 16499 (20 €).   

Kiireellinen apu kannattaa

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Esimerkkikoko:
2  x 100 mm

360 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitus 
seurakuntalehdessä

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Su 26.3. klo 17.
Keskustan srk-talon Iso sali

Isokatu 17 Oulu.
Puhe oppilaitospastori  

Jenni Siljander.
Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 25.3. klo 19 #Valo – ilta, Varpu Haavisto 
ICEJ. Su 26.3. klo 11 Jumalanpalvelus, Xavier 
Castillo, Siltatiimi, Uusikatu Group. Lastenkoko-
ukset ja Seimi. Su 26.3. klo 12 Oulun Hellun-
taiseurakunnan vuosikokous. Ma 27.3. klo 18 
Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 29.3. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Matti Muhos, Mika Keisu, Ilkka Leinonen.  
To 30.3. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ma 27.3. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 28.3. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 23.3. klo 18 raamattupiiri suomi/english
Pe 24.3. klo 17 rukousilta lasten puolesta
Su 26.3. klo 10.30 rukouskokous, 
klo 11 nyyttärisunnuntain perhekirkko
Ma 27.3. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  28. 3.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila

Ke 29.3. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa
Kumppanuuskeräys lipaskeräyksenä 13.3.-9.4.

Su 26.3. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 29.3. klo 14 Toimintapiiri.

Hyvä 
kuntavaali-

ehdokas.
Ennen vaaleja 
lehti ilmestyy 

vielä 6.4.
Varaukset ja 

aineistot 29.3. 
mennessä.

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

To 23.3. klo 19 Rukousilta, Eija Soini. Pe 24.3. klo 19 Helmi (nuortenilta), 
Mika Martinmäki. Su 26.3. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Päivi Tuohimaa, Outi Huczkowski, aihe: ”paasto ja kristityn kurinalainen elä-
mä”. Ma 27.3. klo 18 Seurakunnan vuosikokous (jäsenille). Ti 28.3. klo 18 
Alfa kurssi. Ke 29.3. klo 18 Varkki-ilta. To 30.3. klo 19 Opetuslapseusilta 
ja kastejuhla. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Seurakunnissa
sattuu ja  
tapahtuu.  

Pysy ajan 
tasalla.

Herättäjän päiviä: 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 23.3. klo 18.00 Raili ja Markku Rahkolla, Masinisti-
kuja 1, Tyrnävä, to 23.3. klo 18.30 Inkeri ja Lauri Aholalla,  Linnakuja 9, 
Liminka, su 26.3. klo 11.30 Vihannin seurakuntatalossa, su 26.3. klo 14.00 
seurakuntakodin alasalissa, Rovaniemi, su 26.3. klo 15.00 Koskelan  
seurakuntakodissa, Koskelantie 86, Oulu, to 30.3. klo 18.00 Pattijoen 
Pappilassa, Koulutie 8, su 2.4. klo 18.30 Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2, 
Oulunsalo
”Samoilla oljilla”: seuratoiminnan ideointi- ja virkistyspäivä Raudaskylän 
Kristillisellä Opistolla la 8.4. klo 9.00-15.00. Ilm. opistolle 08-4276 200 
info@rko.fi, tied. Matti Nuorala 040 7796 871 matti.nuorala@h-y.fi 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi
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Kohuttu Agnostikkoilta 
palaa Vanhaan pappilaan
 Keskustelu nyky-yhteiskunnassa ei voi loppua siihen, että pappi   
 sanoo viimeiseksi miten asiat oikeasti ovat, Päivi Jussila väittää

Kauneimmilla 
Joululauluilla 
kerättiin miljoona
Suomen Lähetysseuran Kau-
neimmat Joululaulut keräsi 
viime jouluna kaikkien aiko-
jen ennätystuloksen, runsaat 
1 090 000 euroa. Varat käy-
tetään unohdettujen ja hei-
koimmassa asemassa olevien 
lasten hyväksi kehitysmaissa.

Keräystuloksesta valtaosa 
muodostuu seurakuntien jär-
jestämissä Kauneimmat Jou-
lulaulut -tilaisuuksissa kerä-
tyistä kolehdeista. 

Kauneimpia Joululaulu-
ja on laulettu jo yli 40 vuotta. 

Uusi 
ilmastorahasto 
tukee puiden 
istutusta 
Tansaniassa
Suomen Lähetysseura on 
perustanut ilmastorahas-
ton. Sen kautta Lähetysseu-
ra kompensoi omista lento-
matkoista syntyneet pääs-
töt. Erillinen ilmastorahas-
to mahdollistaa hyvityksen 
myös muille organisaatioille 
ja seurakunnille.

Ilmastorahaston avulla is-
tutetaan ensimmäisessä vai-
heessa puita Tansanian Kis-
hapuun. Hanke alueella laa-
jenee tänä vuonna. Jatkossa 
tuetaan puiden istutushank-
keita myös muilla Lähetys-
seuran työalueilla. Puiden is-
tuttaminen estää eroosiota ja 
sitoo hiilidioksidipäästöjä.

Ruoka-apua 
yli 100 000 
ihmiselle
EU-elintarviketuen jakelua 
seurakuntiin koordinoiva 
Kirkkopalvelut ry sai viime 
vuonna jaettavakseen noin 
750 000 kiloa elintarvikkeita. 

Vuoden aikana seurakun-
tien yli 300 jakelupisteessä 
jaettiin 104 570 ruokakassia 
ja tarjottiin yli 11 000 ateriaa.

Ruoka-avun piirissä oli 
yhteensä noin 106 000 ihmis-
tä. Heistä suurin osa on yk-
sinhuoltajia, pienituloisia, pe-
rustulon varassa eläviä, osa-
aikatyötä tekeviä ja pienellä 
eläkkeellä eläviä. 

– Seurakunnat ja järjestöt 
tarjoavat ensiapua ihmisten 
nälkään ja muuhun akuuttiin 
hätään tilanteessa, jossa yh-
teiskunnan viralliset tukiver-
kot ovat pettäneet. Riipaise-
vaa on, että monissa perheis-
sä ruoka-apuun on jouduttu 
turvautumaan jo useampien 
sukupolvien ajan, keräysjoh-
taja Tapio Pajunen Kirkko-
palveluista toteaa.

Nelisen vuotta sitten nel-
jän oululaispapin vetä-
mät Agnostikkoillat he-
rättivät ihastuksen lisäk-

si pahennusta: keskustelujen si-
sällöt poikivat useamman kante-
lun Oulun tuomiokapituliin. 

Oulun kirkkoherrojen päätök-
sestä tilaisuudet lopetettiin seura-
kuntien tiloissa. 

Myrskytuuli puhalsi hetken 
aikaa kunnolla Agnostikkoilto-
jen päällä.

Tällä viikolla Agnostikkoilta 
on jälleen ajankohtainen. Oulun 
Vanhassa pappilassa keskustel-
laan torstaina 23. maaliskuuta ai-
heesta Kirkko ja sukupuolen rajat. 
Tilaisuus on kaikille avoin, vaik-
ka se on osa valtakunnallista työ-
paikkapappien tapaamista.

Kun Agnostikkoillassa on täl-
lä kertaa oululaispappien lisäk-
si myös piispa – Porvoon piispa 
Björn Vikström – ja keskustelu-
paikaksi kelpaa jälleen seurakun-
nan tila, syntyy mielikuva kir-
kosta, jossa siedetään edellisvuo-
sia paremmin avointa, tuulettavaa 
keskustelua.  

Kirkon on keskusteltava
moneen suuntaan
Kirkon tutkimuskeskuksen tutki-
ja Leena Sorsa ei tunne Agnostik-
koiltojen historiaa, mutta toteaa 
yleisesti, että tuulettavia keskus-
teluja pelottavampi on kirkko, jo-
ka ei avaudu vuorovaikutukseen 
erilaisten ihmisten kanssa.

– Kirkossa tapahtuu mielestäni 
rajojen rikkomista koko ajan. Jos 
sellainen ei olisi sallittua, syntyisi 
näivettymistä. Toiminnassa pitää 
etsiä koko ajan uutta. 

– Sen lisäksi, että uskontojen 
edustajat keskustelevat keske-
nään, kirkon on avauduttava roh-
keasti vuoropuheluun myös nii-
den ihmisten kanssa, joille uskon-
to on vieras aihe.

Sorsan mielestä rohkea kes-
kustelu ei merkitse sitä, että kir-
kon työntekijä olisi luopunut si-
toutumisestaan kirkon oppiin. 

Hänen mukaansa työntekijöi-
tä tulisi rohkaista etsimään uusia 
väyliä kirkon sanoman julistami-
seen. Uudenlaisia avauksia tar-
vitaan myös yhteiskunnalliseen 
keskusteluun osallistumisessa.

Seksuaalisuus
ei ole ydinasiaa
Tuiran seurakunnan pastori Päi-
vi Jussila ei vetäisi Agnostikkoil-
lan paluusta sellaista johtopäätös-
tä, että kirkossa olisi kasvanut sie-
tokyky erilaisille näkemyksille.

Jussila näkee, että tämän-

kertaisen Agnostikkoillan aihe, 
Kirkko ja sukupuolen rajat, hel-
pottaa vaikkapa kirkkoherrojen 
suhtautumista tilaisuuteen.

– Kun puhutaan tällaisesta ai-
heesta, ei käsitellä kirkon ytimes-
sä olevia kysymyksiä. Sellaisia oli-
sivat esimerkiksi pohdinta Juma-
lasta, Jeesuksesta tai sakramen-
teista.

Jussila näkee myös tilaisuuden 
järjestäjän Kirkkohallituksen vai-
kuttavan siihen, että tämänviik-
koiseen Agnostikkoiltaan voi-
daan suhtautua rauhallisin mie-
lin.

Jussila on kuulunut Agnostik-
koiltojen pappeihin alusta saak-
ka. Muut ”tuulettajat” ovat tors-
taina piispa Vikströmin lisäksi 
pastori Stiven Naatus Kirkkohal-
lituksesta, Oulun seurakuntien 
kansainvälisen työn pastori Àr-
pàd Kovàcs ja Tuiran seurakun-
nan pastori Helena Paalanne. 

Kokoonpanossa ei ole enää pasto-
ri, päätoimittaja Mikko Salmea.

Muutos ei ole
aina helppoa 
Päivi Jussilan mielestä nyky-yh-
teiskunnassa – varsinkaan tule-
vaisuudessa – ei enää toimi kirk-
kohistoriasta tuttu keskustelu-
malli, jossa kaikki saavat puhua, 
mutta pappi tai piispa kertoo lo-
puksi, miten asiat oikeasti ovat.

– Nykynuoret oppivat jo kou-
lussa, että heillä itsellään on ak-
tiivinen rooli tiedonhankinnas-
sa, oikeiden vastauksien löytymi-
sessä.

– Kirkossa monella on varmas-
ti yhä kaipaus varmojen vastauk-
sien saamiseen eikä yksisuuntai-
sesta keskustelusta pois oppimi-
nen ole välttämättä yksinkertais-
ta. 

– Muutokset tapahtuvat hi-
taasti kirkon kaltaisessa vanhas-
sa instituutiossa.

RIITTA HIRVONEN   

Agnostikkoilta torstaina 23.3. klo 19 
Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6. 

Päivi Jussila, Àrpàd Kovàcs, Stiven Naatus, Helena Paalanne ja Björn Vikström puhuvat kirkosta ja sukupuolen rajoista Oulussa.

Stiven Naatus, Päivi Jussila, Mikko Salmi ja Àrpàd Kovàcs aloittivat Agnostikkoillat 
keväällä 2013. 

Rohkea keskustelu 
ei merkitse sitä, että 
kirkon työntekijä 
olisi luopunut 
sitoutumisestaan 
kirkon oppiin. 

Leena Sorsa

A r k i s t o  /  S a nna K r o o k

K i r ko n ku va p a n k k i
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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

Apua väkivaltaa kokeville 
Monika-Naiset liitto ry 

on järjestö, jonka eri-
tyiskohderyhmä ovat 
väkivaltaa kokeneet 

maahanmuuttajataustaiset naiset. 
– He kohtaavat sellaisia väki-

vallan muotoja, joita kantaväes-
töön kuuluvat naiset eivät kohtaa, 
tietää Voimavarakeskus Monikan 
johtaja Natalie Gerbert. 

Maahanmuuttajataustaisella 
naisella on moninkertainen riski 
joutua pari- tai lähisuhteessa vä-
kivallan kohteeksi, muun muassa 
kokea kunniaan liittyvää väkival-
taa, joutua pakkoavioliittoon tai 
ihmiskaupan uhriksi.

Kunniaan liittyvän väkival-
lan äärimmäistä muotoa kun-
niamurhaa tavanomaisempaa on 
esimerkiksi suvun harjoittama 
kontrollointi. 

– Pojat saavat harrastaa ja käy-
dä ulkona, tyttöjen pitää tul-
la koulusta suoraan kotiin eivät-
kä he pääse harrastuksiin. Tyttö-
jä voidaan eristää, vapautta voi-
daan riistää esimerkiksi kotiares-
tilla. He voivat kokea fyysistä vä-
kivaltaa ja pelottelua. 

Vastuullinen kuluttaja
voi estää ihmiskauppaa
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla 
Monika-Naiset tarjoaa ihmiskau-
pan uhreille majoitusta, oikeus-

apua ja psykososiaalista apua. 
– Erityisesti apua tarvitsevat 

henkilöt, jotka eivät ole valmii-
ta yhteistyöhön viranomaisten 
kanssa eli eivät halua ihmiskau-
pan uhrien viralliseen auttamis-
järjestelmään. 

Osa uhreista haluaa palata ko-
timaahansa. Monika-Naiset aut-
taa siinä.

Gerbertin mukaan ihmiskaup-
pa on tavallisempaa kuin kuvitel-
laan.

– Ihmiskauppa ei ole mikään 
kaukana oleva ilmiö, sitä on lä-
hellämme arjessa. Oman taloyh-
tiön porraskäytävän siivooja voi 

olla ihmiskaupan uhri.
Gerbert kannustaa ihmisiä 

vastuulliseen kuluttamiseen. 
– Esimerkiksi kynsistudioita 

on avattu lyhyen ajan sisään lu-
kuisia. Hinnat voivat olla erittäin 
edullisia ja sama nuori tyttö töis-
sä aamusta iltaan.

Kauneuspalveluiden lisäksi ih-
miskauppaan viittaavaa hyväksi-
käyttöä on thaihierontapaikoissa 
ja maatalouden kausitöissä. 

Auttava puhelin auttaa
kaikkialle Suomeen
Järjestön toimitilat ovat pääkau-
punkiseudulla. Maahanmuut-

tajanaisille ja heidän lapsilleen 
on turvakoti Mona. Voimavara-
keskus Monika järjestää mata-
lan kynnyksen kriisi- ja tukipal-
veluja. 

Auttavaan puhelimeen tulee 
yhteydenottoja kaikkialta Suo-
mesta, kolmasosa pääkaupunki-
seudun ulkopuolelta.

Järjestö tarjoaa muun muas-
sa kotouttavaa toimintaa: opetel-
laan arkisuomea, saadaan apua 
virastossa asiointiin tai opiskelu-
paikan hakuun.

Järjestö myös auttaa maahan-
muuttajataustaisia naisia työelä-
mään. 

– Hyvien verkostojemme avul-
la löydämme vuosittain työpai-
kan noin sadalle naiselle, Gerbert 
iloitsee.

MINNA KOLISTAJA

Monika-Naiset liitto ry on monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa 
erityispalveluja maahanmuuttajataustaisille naisille.

M o n ika - Na i s e t  l i i t t o  r y

Ihmiskauppa ei ole 
mikään kaukana 
oleva ilmiö, sitä on 
lähellämme arjessa. 

Natalie Gerbert

TILAUSKORTTI

Saa uskoa.
Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti. 

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

Tilaa ilmainen näytelehti.

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

Tutustu 
näköis lehteen 

netissä
askellehti.fi 

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

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

TILAAJA 

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Saa tilata.

Tilaa ilmainen näyte.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa internetistä 
askellehti.fi 
D Tilaa ilmainen näyte

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

�

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 26.3. klo 9.45 Marianpäivän 
Radiopyhäkoulu, Auli Kipinä. 
Hän kertoo mitä tapahtui, kun 
enkeli Gabriel tuli nuoren Ma-
rian luo, ja Maria sitoutui suu-
reen tehtävään. Musiikista vas-
taa Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaaja Sanna Pitkänen.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  
Su 26.3. klo 10 Oulunsalon kir-
kon jumalanpalvelus.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 26.3. klo 8.45 Marianpäi-
vän Radiopyhäkoulu: Auli Ki-
pinä Oulun ev.lut seurakuntien 
sairaalalapsityöstä. Hän kertoo 
mitä tapahtui, kun enkeli Gab-
riel tuli nuoren Marian luo, ja 
Maria sitoutui suureen tehtä-
vään. Samalla lailla Jumala tä-
näkin päivänä kutsuu tehtäviin-
sä meitä ihan tavallisia ihmisiä. 
Pyhäkoulun musiikista vastaa 
Karjasillan seurakunnan lasten-
ohjaaja Sanna Pitkänen.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 53; 50:6; 52:1,4,5; 
490; 59; 492 ja 332:1,4.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin 
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su 26.3. klo 10 jumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Virret: 932:1,4,6, 951, 523, 955, 
316, 959, 958, 232:6, 901:1,4,9. 
Jumalanpalvelus on osa Jaetut 
eväät -jumalanpalveluspäiviä, 
joita vietetään Oulussa 24.–
25.3.

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

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot ja pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Taru Hallikainen tutkii haastatteluihin poh-
jaavassa tietokirjassaan armon käsitettä lave-
asti, teologisen määrittelyn ympäriltä ja ta-
kaa, vaikka useassa kertomuksessa kuuluu 

myös hengellinen näkökulma. 
Hallikainen on löytänyt teokseensa monipuoli-

sen kavalkadin henkilöitä, joita armo on jollain ta-
valla koskettanut. Kolmenkymmenen haastatelta-
van joukossa ovat esimerkiksi transnainen, psyko-
terapeutti, lapsena Suomeen muuttanut kurdi, sota-
historioitsija sekä entinen rikollinen. 

Haastateltavat kertovat kokemuksistaan omalla 
nimellään. Tämä tuo tarinat lähelle ja korostaa ko-
kemusten henkilökohtaisuutta. 

Kertomuksissa on traagisia ja koskettavia tapah-
tumia, kuten lasten menehtymisiä. Usein ihminen 
löytää armon joutuessaan vastatusten jonkin elä-
män perustuksia järisyttävän tapahtuman kanssa. 
On myös mustaa huumoria, kuten alkoholistin tari-
nassa, jossa hän havahtuu kääntämään elämässään 
uuden sivun syötyään juovuksissa koiralle tarkoite-
tut sisäelimet raakana.  

Armoa pyydetään joltain itseä suuremmaksi koe-
tulta, kuten Jumalalta, yhteisöltä tai toiselta ihmisel-
tä. Armossa ja sen antamisessa piilee näin valta-ase-
telma. Armottomuus itseä kohtaan toistuu monessa 

kertomuksessa 
ja esiin nousee-
kin oman sisäi-
sen puheensa 
kielteisyyden 
tunnistamisen 
ja sen lempeäm-
mäksi kääntämisen tärkeys. “Armo on rakkautta”, 
sanotaan useassa tarinassa.

Teoksen tärkein anti on armon jokapäiväisyy-
den ja toisen ihmisen kohtaamisesta löytyvän lahjan 
mahdollisuudessa. Kertomuksista on riisuttu tur-
han älyllinen, filosofinen ja teologinen pohdinta. 
Kertojat löytävät omat sanansa kertoa kokemuksen-
sa, vaikka kirjailija onkin järjestänyt ne tarinoiksi 
ja kokonaisuudeksi.

Lukijalle tulee lämmin ja kiitollinen olo. 
Armon kintereillä auttaa ymmärtämään erilaisia 

ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Teoksen luet-
tuaan on ehkä hieman armollisempi sekä itselleen 
että toisille. Armon kintereillä onkin elämäntaito-
kirjallisuutta parhaimmillaan, sekä hengellinen te-
os että mehevää leipää arkeen.

MINNA MIKKONEN

Armollisuuden 
mehevää leipää

Lukunurkka

Taru Hallikainen: 
Armon kintereillä 
(Arktinen Banaani 2017) 224 s.

www.facebook.com/parempiavioliitto/

Tervetuloa
Levi Cross -parisuhdeleirille 29.7.–5.8.2017

ja lapsille mukava loma LiveLoveLevi -leirillä

Kaikki leiritiedot, tiedustelut ja ilmoittautuminen
www.parempiavioliitto.fi

Auta konfliktialueiden naisia 
saamaan äänensä kuuluviin.

Meena Khan

tasaus.fi 
Keräyslupa:
Manner Suomi RA/2016/517
Ahvenanmaa ÅLR 2016/6024

27.9. HELSINKI | 28.9. TAMPERE 
29.9. SEINÄJOKI | 1.10. JYVÄSKYLÄ

J U H L A K I E R T U E  2 0 1 7

www.ohjelmakristalli.com

30.9. OULU Klo 19.00 
Madetojan sali

• Siivouspalvelut • Asiointi- ja avustamispalvelut 
• Sohvien ja nojatuolien pesut • Ruokapalvelut 
• Tekstiili- ja vaatehuolto

IKKUNA- JA PARVEKELASIEN PESUT!

www.prokaks.fi 
Kotityöpalvelut • Oulu 
Puh. 0440 861 120

ei vain puhdasta, vaan raikkaan puhdasta
Kotityöpalvelut
ei vain puhdasta, vaan raikkaan puhdasta

”Sävelet, Herra, soit meille”

65-VUOTISJUHLAKONSERTTI

Ohjelma 15 €

Oulun NMKY:n Mieslaulajat
johtaa Ahti Sepp

Tuomiokirkossa su 26.3.2017 klo 18.00

Yhdeksän kuukautta ennen 
joulua ja Jeesuksen synty-
mäjuhlaa vietetään Mari-
an ilmestyspäivää. Tuol-

loin enkeli Gabriel ilmestyi Ma-
rialle ja kertoi hänen saavan lap-
sen, Jeesuksen. 

Kirkoissa käytetään värinä 
valkoista, riemun ja viattomuu-
den väriä, joka katkaisee paas-
ton. Väri tuo myös viittauksen 

jouluun ja korostaa Kristusta, jo-
ka sikisi Marian kohdussa Pyhäs-
tä Hengestä enkelivierailun aika-
na. (Luuk. 1:30–31) 

Kukkina alttarilla voi olla val-
koisia liljoja, jotka kertovat puh-
taudesta ja viattomuudesta. Lilja 
on Marian symboli.  

Marian ilmestyspäivä kertoo 
uskon voimasta ja rohkeudes-
ta. Maria otti enkelin ilmoituk-

sen ja Jumalan tehtävän vastaan 
kysymättä lupaa vanhemmiltaan 
tai puolisoltaan. Tuon ajan juu-
talaisessa yhteiskunnassa aviolii-
ton ulkopuolella raskaaksi tullut-
ta naista uhkasi kuolemantuomio 
kivittämällä.

Tänä vuonna Marian ilmes-
tyspäivää vietetään 26. maalis-
kuuta.

Marian ilmestyspäivä katkaisee paaston
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Ps. 113: 1-8
Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä,
ylistäkää, te Herran palvelijat!
  Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina!
  Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka
  kaikukoon Herran nimen ylistys!
Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias,
yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
  Onko ketään Herran, meidän 
Jumalamme, vertaista?
  Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa
  mutta näkee alas maan syvyyksiin.
Ei ole taivaassa, ei maassa
ketään hänen vertaistaan!
  Hän nostaa köyhän tomusta, hän 
kohottaa kurjan loasta
  ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, 
kansansa ylimysten vierelle.

Gal. 4: 3-7
Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme 
maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika 
oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. 
Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi 
lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, 
että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska 
tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt 
meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, 
joka huutaa: ”Abba! Isä!” Sinä et siis enää ole 
orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet 
myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Luuk. 1: 39-45
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti 
matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla 
olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan 
taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli 
Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen 
kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. 
Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu 
olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu 
sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan 
sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun 
luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi 
tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. 
Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama 
lupaus on täyttyvä!”

Uuden edessä
Uusi tulee elämään usein kysymättä. Juuri se uusi, joka elämää eniten muuttaa. Ei se 
kysy, saako tulla, tai jos kysyykin, samalla antaa kovin vähän vaihtoehtoja: on suos-
tuttava koska elämä vie. 

Suostumuksen jälkeen tulee kenties epäilys: Oliko kaikki totta? Olenko turvassa 
uuden edessä? Voinko oikeasti luottaa? Uskallanko luottaa?

Luottamus on elämän perusedellytys. Samalla se on riski, jossa ihminen avaa itsensä 
haavoittuvaksi. 

Luottamukseen suostuminen ja sen opettelu myös sattuu välillä. Se vaatii luopu-
maan vahvasta kontrollista ja astumaan polulle, jossa näkyy vain yksi askel kerrallaan. 
Hulluutta mielelle, joka haluaa pitää kaikki langat omissa käsissään ja pysyä hallittuna 
ihmisten edessä. Ja silti, vain suostumalla haavoittuvuuteen voi kantaa hedelmää. 

Vaikka uusi tulee usein yllättäen ja kysymättä, meitä myös valmistetaan siihen. Huo-
maamattamme, salaa ja varovasti. Kunnes eräänä päivänä saapuu sanansaattaja, joka 
esittää kutsun astua tuntemattomaan. Silloin kysytään luottamusta, antautumista lupa-
uksen varaan.

Marian luottamus oli ratkaisevaa meidän kannaltamme, se muutti meidän tari-
namme. Ehkä hän oli niin nuori, ettei osannut vielä pelätä sitä mihin lupautui? Mutta 
oli häntäkin epäilemättä valmisteltu uuteen, hän oli saanut kypsyä Jumalan antamaan 
tehtävään. Eikö juuri hänen luottamuksensa kerro meille siitä?

Lapsia kohduissaan kantavat neitsyt ja hedelmätön kohtaavat. Kaksi naista julkisen 
pilkan uhan alla. Kaksi Jumalaan luottavaa naista. On jokseenkin tarpeetonta speku-
loida Jeesuksen sikiämisen teologialla. Jumala on niin paljon suurempi kuin ihmisten 
teologiset kannanotot. Hänen suunnitelmansa ulottuvat – onneksemme – niin pal-
jon aikaisempaan, myöhempään, syvempään ja korkeampaan kuin meidän omamme 
ikinä. Autuas sinä, joka uskoit – luotit!

JENNI SILJANDER
vs. oppilaitospastori Oulun seurakuntayhtymä

Sanan aika
Sunnuntai 26.3.2017
Psalmi: Ps. 113:1-8
1. lukukappale: 1. Moos. 3:8-15
2. lukukappale: Gal. 4:3-7
Evankeliumi: Luuk. 1:39-45

Jaq
u

es D
aret
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Armon 
kokemusta kartoittamassa 

Armo on tilaisuus, jonka voi käyttää tai jättää käyttämättä, Taru Hallikainen sanoo

Joka päivä on armo uus. 
Armon aurinko paistaa meille jokaiselle. 
Ole armollinen itsellesi. 
Herra, armahda! 

Sana armo vilahtelee ihmisten puheissa 
usein. Kun oululainen Taru Hallikainen 
kohtasi armon kokemuksia omassa elä-
mässään, hän halusi selvittää, mitä armo 

merkitsee muille. Hallikainen ryhtyi haastatte-
lemaan asiasta eri-ikäisiä ja erilaisissa elämän-
tilanteissa olevia ihmisiä. 

Keskustelujen pohjalta rakentui vastikään 
julkaistu kirja Armon kintereillä. Armon mys-
teeri ei selvinnyt kirjan syntyprosessin aikana, 
mutta monenlaisia puolia siitä paljastui.

Kirjailijasta ei tullut
armon spelialistia
Taru Hallikainen ei lähtenyt kirjoittamaan kir-
jaa asiantuntijana. Hän korostaa, ettei ole kirjan 
ilmestymisen jälkeenkään armon asiantuntija. 

Myös kirjaan haastatellut henkilöt puhuvat 
armosta oman kokemuksensa, eivät oppinei-
suuden pohjalta. 

Hallikainen mietti pitkään kirjan muotoa 
kunnes päätyi tekemään haastattelukirjan. Hän 
ei tiennyt etukäteen, että kirja julkaistaisiin re-
formaation merkkivuonna 2017. Kirjailija ei ol-
lut tietoinen kirkkojen viettämästä merkkivuo-
desta eikä siitä, että juhlaa vietetään Armoa 
2017! -tunnuksen alla. 

Nyt Hallikaisen tuoreen kirjan kannessa ko-
meilee reformaation merkkivuoden tunnus, ja 
teos on esitelty tapahtuman verkkosivuilla.

Hallikainen haluaa, että armo ja armosta 
puhuminen on maailmankatsomuksesta riip-
pumatta kaikkien oikeus ja jokaisen ulottuvil-
la. Vaikka tämä lähtökohta oli selvä, häntä ar-
velutti silti tarttua aiheeseen. Armon käsitteellä 
on niin selkeästi uskonnollinen status. 

Epäilys, onko hänestä kirjoittamaan armos-
ta, oli melkoinen, vaikka aihe eli mielessä vuo-
sikausia.

Armo on 
itsensä löytämistä
Taru Hallikaisen mukaan monessa tapauksessa ar-
mon kokemus kietoutuu kysymykseen, kuka mi-
nä olen. Armo liittyy identiteettiin ja itsensä löy-
tämiseen.

Hallikainen mainitsee syksyllä kuolleen Aki 
Hintsan, ortopedin ja urheilulääkärin, joka tuli 
tunnetuksi muun muassa formulatähtien lääkäri-
nä. Hintsa kehitti oman hyvinvointifilosofian, jossa 
hän esitti asiakkaille kolme kysymystä. Yksi niistä 
oli: Kuka sinä olet? 

– Kun luin Hintsan artikkelia netistä, huomasin 
seuraavan asian: kun ihminen on kosketuksissa it-
seensä, hän tavoittelee ja tavoittaa myös armoa. Ar-
mo on tilaisuus, jonka voi käyttää tai jättää käyttä-
mättä. Etsiväkään ei sitä välttämättä löydä. 

Armo on riski. Riski pitää uskaltaa ottaa ja luot-
taa. 

Leikkaa talteen!

Paikkoja avoinna

Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun seurakunta-
yhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, yhtymän 
johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 400. Oulujoen seurakunnassa on 
n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. 
Palveluksessa on yli 40 työntekijää. Seurakunnan 
alue on laaja, suurelta osin maaseutumainen.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana

OULUJOEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VIRKA

Hakuaika päättyy 11.4.2017 klo 15. 

Lisätietoja antavat vt. kirkkoherra Antti Leskelä, 
p. 040 5747 154 sekä pappisasessori Kari Tiirola, 

p. 044 7698 233. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulunsalon seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakun-
taa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 
150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 
400. Oulunsalon seurakunnassa on yli 8700 
jäsentä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, 
joten toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja 
nuoriin. Myös varttuneempi väki toimii 
aktiivisesti vapaaehtoistyössä.

Oulunsalon seurakunnassa on avoinna

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Kirjalliset ilmoittautumiset on toimitettava 
6.4.2017 klo 15 mennessä.

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Petri Satomaa, 
p. 040 5747 168 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, 

p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Anna jakelupalautetta: 
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 

tai p. 044 5626 453.
Jakelupäivystys numerossa 

jakeluviikon perjantaina klo 9–12. 
Muina aikoina puhelimeen voi jättää viestin.

Oulun varhaisjakelualueella jakeluhäiriöstä 
ilmoittaneet saavat lehden lauantaiaamuna 

ns. paikkojakelussa.

Kuka? 
• Taru Hallikainen (s. 1977) on oululainen muutosohjaaja, 

lyhytterapeutti ja puheviestinnän ammattilainen.   

Kolmen alle kouluikäisen pojan äiti.

• Ensimmäinen kirja, Pikkuveljet eivät ole perhosia ilmestyi 2013.   

Se perustui omakohtaisiin kokemuksiin kohtukuolemasta.   

Toinen teos Armon kintereillä julkaistiin maaliskuun alussa. 

• Hallikainen kiertää ympäri maata luennoimassa muun muassa 

armollisuudesta ja itsemyötätunnosta.  

– Armo on hyvin henkilökohtainen asia. Armon 
kokemus on ainutlaatuinen, uniikki. Jokaisen ih-
misen kokemus on erilainen, mutta jokaisen kulloi-
nenkin kokemus on ainutlaatuinen. Armo on rää-
tälöity lahja.

Armo on 
myötätuntoa 
Armoon liittyy Hallikaisen mukaan keskeisesti kä-
site itsemyötätunto. Kun ihminen ensin hellittää 
ankarasta ja vaativasta suhtautumisesta itseensä, 
johtaa se myötätuntoon toisia ihmisiä kohtaan. 

Tämä voi näkyä perhe-elämässä suhteessa puo-
lisoon, lapsiin tai vanhempiin ja työelämässä esi-
merkiksi siinä, miten suhtautuu työtovereihinsa tai 
asiakkaisiin.

Armo on riski. 
Pitää uskaltaa ottaa 
riski ja luottaa. 
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Armon 
kokemusta kartoittamassa 

Armo on tilaisuus, jonka voi käyttää tai jättää käyttämättä, Taru Hallikainen sanoo

Armo voi olla myös periksi antamista, jättäy-
tymistä toisten avun varaan, heittäytymistä. Taru 
Hallikainen kertoo, että monilla armon kokemus 
liittyi omassa elämässä vaikeuteen tai kriisiin, mut-
ta ei suinkaan kaikilla. 

– On oltava myötätuntoinen myös omaa kärsi-
mystä kohtaan. Oma ahdistus ja itseinhokin kai-
paavat myötätuntoa. Itseään kohtaan ei kannata ol-
la ankara, hän muistuttaa.

Armo 
on rajoja
Monet ihmiset ihailevat enkeleitä, kauniita olento-
ja, jotka ovat rajattomia. 

– Ihmisillä tuntuu olevan kaipuu olla rajatto-
mia kuten enkelit ja tehdä suuria ihmetekoja, kir-
jailija toteaa. 

– Emme haluaisi hyväksyä rajallisuuttamme ja 
sitä, että rajat ja säännöt ovat meille tärkeitä oman 
hyvinvointimme kannalta.

Työpaikoilla saattaa olla ihminen, joka ei osaa 
tehdä rajoja itselleen vaan haluaa aina suorittaa kai-
ken mahdollisen ja enemmänkin. Hän alkaa odot-
taa samaa myös muilta. Tämä johtaa pysyvään epä-
tasapainoon työyhteisössä. 

Rajaaminen, kyky sanoa “ei”, on olennainen 
asia armon kohtaamisen kokemuksessa, Halli-
kainen sanoo. Turhasta järkeilystä ja järjestämi-
sestä luopuminen on myös armollista.

Armo voi tulla elämässä esille sattuman kaut-
ta. Sattuma on Jumalan salakieli. Tämän Taru 
Hallikainen sai kuulla kulkiessaan armon kin-
tereillä.

Armo on 
yhteyttä
Kirjaa kootessaan Hallikainen havaitsi, että ar-
mossa on kyse myös yhteydestä ja kommunikaa-
tiosta. 

– Vaikka olen puheviestinnän ammattilai-
nen, tämä asia ei ollut tullut mieleeni ennen kuin 
haastateltavat ottivat sen esille.

Yhteys itseen, toisiin ihmisiin, luontoon, Ju-
malaan tai maailmankaikkeuteen olivat asioita, 
jotka nousivat aina uudelleen kuvaamaan armon 
kokemusta.

Taru Hallikainen hämmästyi kirjaa tehdes-
sään, kuinka valmiita ihmiset olivat purkamaan 
omia armon kokemuksiaan avoimesti. Armolle 
on tarvetta ja tilausta, se on pinnalla, hän päät-
teli.

Kun ajan henki vaikuttaa olevan kova ja ar-
moton, ihmiset hakevat ja etsivät armoa: he kai-
paavat armahdusta elämäänsä. 

– On ollut valtavan hienoa huomata, että ar-
mo on jatkanut vahvistumistaan haastateltavien 
elämässä, kun olemme keskustelleet pari–kolme 
tuntia ja olleet sitten uudestaan yhteydessä, kir-
jailija ihastelee. 

MARJO BALOGUN

Sivulla 10 on esittely Taru Hallikaisen 
kirjasta Armon kintereillä.

JUKKA KOLMONEN JATKAMAAN
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0400 681 408

kolmonenjukka

Jukka.Kolmonen@ouka.fi

• Alueasiamies 
• Res.majuri 
• Yhdyskuntalautakunnan jäsen, Oulu 
• Maakuntauudistuksen johtoryhmän 
 varapuheenjohtaja 
• Rauhan Tervehdys ry, hallituksen jäsen

Keskeltä läpi!

TEUVO  
SIIKALUOMA

Maksaja: Teuvo Siikaluoma

474

Hyvä kuntavaaliehdokas.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ennen vaaleja lehti ilmestyy vielä 6.4.
Varaukset ja aineistot 29.3. mennessä.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Hyvä 
kuntavaaliehdokas.

Tämän kokoisen 
ilmoituksen hinta on 

180 euroa – vaalialennus 
+ alv 24 %.

Varaukset ja aineistot 
29.3. mennessä.

Ota yhteyttä:

Pirjo Teva 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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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: Nooa Aarne 
Larios Ahola, Taiga Isla An-
nabeth Kinnunen, Iida Pau-
liina Kisko.
Haukipudas: Nelli Edith Se-
rafiina Juntunen, Eemi Jo-
hannes Myllynen, Severi Au-
lis Ilmari Sandholm, Enna 
Adalmiina Holappa.
Karjasilta: Eeli Juhani Haa-
paniemi, Eevi Julia Kyröläi-
nen, Livia Adeliina Liukko, 
Isabel Aava Elviira Raappa-
na, Aada Emilia Seppänen, 

Leikkaa talteen!

Aada Eliisa Sofia Siipola, Ilo-
na Vanamo Tihinen.
Kiiminki: Juhani Elias Fred-
rik Soini, Leo Aaro Eemeli 
Stenius.
Oulujoki: Viivi Aino Olivia 
Bordi, Urho Eetu Matias Myl-
lykangas, Elsa Vilja Jemina 
Sulila, Lucas Sakari Kristian 
Wennström.
Oulunsalo: Aarne Eemeli 
Haapsaari, Ebba Juulia Haap-
saari, Evert Anton Kortet, Sil-
via Aurelia Kuha, Eemil Otto 
Matias Vahteri.

Oulun tuomiokirk-
ko pimenee Earth 
Hour -ilmasto-
tempauksessa lau-

antaina 25. maaliskuu-
ta. Kirkkosalissa vietetään 
kynttiläehtoollinen kel-
lo 21.

Kynttiläehtoollinen on 
osa maailman suurinta 
kynttiläillallista, joka on 
tämänvuotisen tempauk-
sen teema. Kynttiläehtool-
liselle voi ottaa halutessaan 
mukaan oman led-kyntti-
län valoksi hämärään kirk-
koon. 

Valot sammutetaan 
muutoinkin Oulun seura-
kuntien kiinteistöistä lau-
antaina kello 20.30–21.30. 
Valot jätetään palamaan 
niihin paikkoihin, joissa se 
on turvallisuussyistä tar-
peen.

Seurakuntayhtymän 
hautausmaiden valot jo-
ko sammutetaan tai va-
lon määrää vähennetään. 

Ehtoollista kynttilän valossa

Tuira: Ava Ellen Donnelly-
Knuutinen, Vanessa Elsa Au-
rora Kiipeli, Seidi Elisabet 
Muhonen, Olavi Niila Otava 
Ohtonen, Ilmari Veikka Tapio 
Piekkola, Roope Eetu Arvid 
Saarela, Aada Kerttu Åvist.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jere Johan-
nes Pulkkinen ja Helka-Maa-
ria Korpijärvi.
Oulujoki: Matti Tapio Laa-
sonen ja Päivi Maria Pikku-
hookana, Heikki Lauri Mati-
as Taanila ja Salla-Mari Ryy-
nänen.
Tuira: Petri Ossi Markus Sil-
takoski ja Saara Kaarina Vei-
jola. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Toini Mirjam 
Kujasalo 93, Arvo Johannes 
Palo 90, Juha Markus Pön-
tiö 35, Lyyli Maria Simola 98, 
Hellevi Viskari 87.
Haukipudas: Ritva Marjatta 
Jurvakainen 60.
Karjasilta: Antti Sakari Klaa-
vuniemi 76.
Oulujoki: Saul Karhu 66, 
Pirkko Tellervo Nevapuu 76.
Tuira: Heino Johannes Terva-
kangas 87, Kaino Väinö Uusi-
kartano 88.

Ihmisillä on huoli
ilmastonmuutoksesta
WWF:n Earth Hour -tem-
pauksessa ihmiset ympä-
ri maailmaa sammuttavat 
valonsa tunniksi lauantai-
na 25. maaliskuuta kello 
20.30–21.30 paikallista ai-
kaa. Earth Hourin tarkoi-
tuksena on innostaa ihmi-
siä toimimaan ilmaston hy-
väksi sekä viestiä päättäjil-
le ilmastonmuutoksen tor-
jumisen tärkeydestä. 

Viime vuonna tempauk-
seen osallistui yli kaksi mil-
jardia ihmistä 172 maassa, 
tuhansia kaupunkeja sekä 
valtava joukko yrityksiä, 
oppilaitoksia ja muita yh-
teisöjä.

Osallistumalla Earth 
Hour -kampanjaan myös 
Oulun seurakunnat halu-
avat viestittää huolensa il-
mastonmuutoksesta.

Lisätietoa löytyy osoitteesta 
www.earthhour.fi/

Matka Valtakunnallisille Lähetysjuhlille 
ja Kirkkopäiville Turkuun 
to–su 18.–21.5.

Luvassa paljon mielenkiintoista ohjelmaa Turun keskus-
tassa, kirkkotorilla sekä Logomossa. 
Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi. 
Turkuun on yhteinen linja-autokuljetus, joka poimii mat-
kalle lähtijät sovituista paikoista seuraavilta paikkakun-
nilta; Haukipudas, Kiiminki, Oulun keskusta ja Oulunsalo. 
Matkan kustannus on 190 €, joka sisältää kuljetukset, 
hotellimajoitukset 2hh Hamburger Börs -hotellissa Tu-
run keskustassa sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. 
Matkanjohtajina toimivat Paula Rosbacka Karjasillan seu-
rakunnasta ja Anu Luokkala Oulujoelta. 
Lisätietoja: paula.rosbacka@evl.fi, anu.luokkala@evl.fi.

Ilmottautuminen su 26.3. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/2017-05-18/mat-
ka-sls-n-valtakunnallisille-lahetysjuhlille-ja-kirkkopaivil-
le-turkuun tai 
lähetyssihteeri Paula Rosbacka, p. 040 5752 714.

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.3.2017

Ratkaisussa huomioidaan 
muun muassa turvallisuus-
näkökohdat.

Laulu soi
hämärässä
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnassa on Earth 
Hour -tempaukseen liitty-
en myös toinen tilaisuus: 
Vanhassa kappelissa, Ka-
jaanintie 3:ssa, järjestetään 
Seitsemän laulua hämäräs-
sä -musiikkihetki. Se alkaa 
kello 20. 

– Seitsemän laulua hä-
märässä soivat hiljaa luo-
makunnalle, ihmiselle ja 
Jumalalle. Laulujen määrä 
viittaa luomiskertomuksen 
seitsemään päivään. Niiden 
aikana Jumala loi maail-
man, oli tyytyväinen teke-
määnsä ja jätti sen siunaten 
ihmisen hoitoon. 

– Laulut hämärässä an-
tavat toivoa ja voimaa var-
jelutehtävässämme, kertoo 
tuomiorovasti Satu Saari-
nen.

Pekka Simojoen konsertti 
torstaina 23.3. klo 19–20.30 Oulun tuomiokirkossa.

 
Suomalaisen gospelmusiikin konkarin 

Pekka Simojoen Avara -konserttikiertue. 
Mukana musisoimassa akustishenkinen trio 
Matti Kallio, Sami Asp sekä Sami Koskela.
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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 26.3. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Sal-
la Autere. Urkuri Lauri-Kalle 
Kallunki ja kanttori Henna-
Mari Sivula. Merikosken Lau-
lu, johtaa Marita Kaakinen ja 
Ruskakööri, johtaa Risto Ai-
nali. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi ja Yle radio 1.
Messu su 26.3. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja kanttori Henna-
Mari Sivula.
Sanajumalanpalvelus su 2.4. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen ja 
avustaa Jouko Lankinen. Ur-
kuri Péter Marosvári, kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja viu-
lu Anna-Lydia Kopperoinen. 
Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. 
Messu su 2.4. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Satu Saa-
rinen ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Torstain raamattupiiri to 
30.3. klo 13–14, Rovastinsali, 
Asemakatu 6.

Ehtoollista kynttilän valossa

MESSU 
perjantaina 24.3. klo 19–20.30 Oulun tuomiokirkossa.

Iltamessu jonka jälkeen iltapala tuomiokirkossa ja 
kirkkopihalla. Messun johtaa hiippakuntapastori 

Outi Uusimäki (Oulu), saarna piispa Hans Stiglund
(Luleå), avustaa Haukiputaan seurakuntalaiset. 

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!

www.jaetutevaat.fi

30.3. klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. Päivystys on tarkoi-
tettu vankilasta vapautuville 
tai vapautuneille, päihdeon-
gelmien kanssa kamppaile-
ville, heidän läheisilleen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisis-
sa asioissa ma 27.3. klo 9–11 
Keskustan srk-talo. 
Diakonian aamu ti 28.3. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala on tarjolla kello 10.30 
asti. Paikalla diakoniatyön-
tekijä. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 29.3. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Earth Hour
lauantaina 25.3. klo 20.30–21.30.  
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

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

Harrastukset ja kerhot 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 23 ja 30.3. klo 13–14.30. 
Lähetyspiiri kokoontuu lä-
hetyksen ja Raamatun hen-
gessä kauniissa pappilan mil-
jöössä. 
KOHTAAMISIA-Raamis to 
23.3. klo 19, Vanha Pappila. 
Ennakkotiedoista poiketen 
osallistutaan Vanhassa Pap-
pilassa olevaan agnostikkoil-
taan. 

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti ke 29.3. 12.15-
12.35, Oulun tuomiokirkko. 
Urkuvartti lounastunnin ra-
toksi. Cafè Krypta on avoinna 
urkuvarttipäivinä klo 10–13.

Keskiviikkoseurojen 
puhujat huhtikuussa:
5.4.  Ari-Pekka Metso
19.4. Ilkka Mäkinen
26.4. Niilo Pesonen

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 23 ja 

Agnostikkoilta
23.3. Vanhassa pappilassa klo 19

Sukupuolen ja rakkauden 
rajat kirkossa

Árpád KovácsPäivi Jussila Stiven Naatus

Björn VikströmHelena Paalanne

Oulun tuomiokirkossa
Pe 7.4. klo 19 
Palmusunnuntaista pääsiäiseen 
-yhteislauluilta
Jyrki Vaaramo, Henna-Mari Sivula ja 
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.

Su 9.4. klo 19 
J. S. Bachin kantaatteja
Muhoksen kamarikuoro, kamariorkesteri, 
konserttimestarina Johanna Leponiemi. 
Sirkka Rautakoski altto, Tuomo Rahko tenori, 
Juha Hakulinen basso. Musiikinjohto Ossi 
Kajava. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

To 27.4. klo 19 
Veteraanipäivän konsertti
Tuomiokirkon Kamarikuoro, johtaa Lauri-
Kalle Kallunki. 

TalousTsemppari -koulutus
tiistaina 25.4. klo 12–15.30 Keskustan srk-talossa.
Koulutus on tarkoitettu seurakuntien vapaaehtoisille 
sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat talousvaikeuksis-
sa olevia ihmisiä ja tarvitsevat tietoa talous- ja velka-
ongelmista. Koulutus antaa valmiuksia ottaa raha-asi-
at puheeksi sekä tarjoaa tietoa velkatilanteen selvitte-
lyyn ja ratkaisukeinoihin liittyvistä asioista. Koulutus 
on maksuton.

Ilmoittautuminen  pe 14.4. mennessä: 
www.vapaaehtoistyö.fi/oulu
Lisätietoja: Taina Rajanen, 
p. 046 851 529, 
taina.rajanen@takuusaatio.fi, 
www.takuusaatio.fi

Agnostikkoilta
23.3. Vanhassa pappilassa klo 19

Sukupuolen ja rakkauden 
rajat kirkossa

Árpád KovácsPäivi Jussila Stiven Naatus

Björn VikströmHelena Paalanne
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Eu-ruoan jako 
tiistaina 28.3. klo 9-14 
os. Kauppakuja 2 
(ent. Valintatalo)
 Järj. Haukiputaan  
Työnhakijat ry ja 
Haukiputaan 
seurakunta. 

 

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 26.3. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tölli, avustaa Miia 
Seppänen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, musiikki-
avustajina Timo Lepistö ja 
isoset, laulu.

Jäälinmessu 
su 26.3. klo 13 Jäälissä. 
Toimittaa Marika Hut-
tu, saarnaa ja avustaa 
lähetystyöntekijä Maria 
Stirling, kanttorina Sa-
ri Wallin, kirkkokuoro ja 
soitinryhmä. Jäälin mes-
sussa saarnaamassa lä-
hetti Maria Stirling, jo-
ka on Suomen Lähetys-
seuran työntekijä ja on 
toiminut Botswanassa 
kummilapsityössä. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvi-
en yhteydessä hän ker-
too työstään ja näyttää 
kuvia työkentältä.

Raamattupiiri to 30.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 23.3. klo 13 
Montin-salissa.
Kehitysvammaisten kirkko-
päivä to 30.3. klo 13 Kiimin-
gin kirkossa. Messun jälkeen 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 26.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Leena Brock-
man. Messudiakonina Minna 
Similä. Kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.3. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Pek-
ka Mustakallio, avustaa Min-
na Similä. Kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit. Virsi-
lauluhetki viis veisaan viis yli 
viis kahvien jälkeen.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikki
Urkuvartti to 23.3. klo 11.15 
srk-keskuksessa, Risto Ainali. 
Vapaa pääsy. 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
30.3. klo 13 srk-keskuksessa.

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 
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.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 23.3. klo 13 Kellon 
srk-kodilla ja to 23.3. klo 13 
srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt diakoniatoimistoon 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
7310 232. Taksi perii kuljetuk-
sesta maksun 3€ / suunta.
Kellon diakonia ja lähetys-
piiri ma 27.3. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi. Piirissä on 
hartaus. 
Bändi keskiviikkoisin klo 18-
19.30 Wirkkulassa. Lisätieto-
ja Katrilta, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–

6.-lk torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulassa, Messissä. 
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 
27.3. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin maanantaiaamun 
tapahtuma. Klo 9.50 aamu-
hartaus kappelissa, klo 10 
aamupuuro, voileivät ja kah-
vi ja klo 10.30–11.30 Martto-
jen neuvoja aiheesta huolla 
kotiasi – voi paremmin.
Diakonian ajanvaraus ja 

kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa. Ilmoittautumiset 
kahvitusta varten to 23.3. klo 
16 mennessä Erja Haholle, p. 
0400 775 164. 
Lähetyksen lauluilta to 
30.3. klo 18 Rinta-Sänteillä, 
osoite Rinnetie 33.
Paastonajan lauluja su 9.4 
klo 19 srk-keskuksessa, Kii-
minkiläiset yksinlaulajat 
esiintyvät, kahvitarjoilu klo 
18 alkaen. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 27.3. klo 11–
12, Jäälin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 27.3. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella, Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puo-
lelta). Maksuton.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvila Jäälin kappelil-
la maanantaisin klo 9.30–11, 
Kirkkopirtin perhekahvila pe 
24.3. peruttu!
Esikkoryhmä tiistaisin ja 
perjantaisin klo 10–12 Jäälin 
kappeli.
Pyhäkoulu su 26.3. klo 12 

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

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 27.3. klo 10–
13, Jäälin kappelilla. Paikka, 
jossa voit kahvikupposen ää-
rellä tavata muita. 
Diakoniapiiri ma 27.3. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuone.
Naisten kasvuryhmä ti 28.3. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelil-
la. Vieraana Marja sointukyl-
pyineen. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ke 29.3. 13–
14.30 Kirkkopirtin nuoriso-
tila. Keskusteleva vertaistu-
kiryhmä silloin kun läheisel-
lä on psyykkistä oireilua tai 
sairautta tai kun tarvitset tu-
kea arkeen. Ryhmä kokoon-
tuu joka kuukauden viimei-
nen keskiviikko. 
Nuorten Yökahvila pe 31.3. 
klo 18.30–22 Jäälin kappelilla  

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.3. klo 
17 seurat ry:llä, Pekka Lehto, 
Jukka Jaakkola.

päivystys maanantaisin 
klo 9–11 diakoniatoimistos-
sa srk-keskuksessa. Ajanva-
raus taloudellisen avun ha-
kemiseksi, p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimistoon voi tulla 
myös käymään. 
Senioriapu auttaa 
kotona asuvia 
iäkkäitä ihmi-
siä. Vapaaeh-
toiset mie-
het ja nai-
set autta-
vat pienissä 
kodin huol-
totöissä (lam-
pun tai palova-
roittimen patte-
rin vaihto, kodin jär-
jestely) ja teknisissä asioissa 
tietokoneen, kännykän tai 
television kanssa. Kysy lisää 
Johanna Kerolalta, p. 045 
1393 993 tai Mauri Raappa-
nalta, p. 044 2104 415.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 24.3.
Lukupiiri ma 27.3. klo 18 
srk-keskuksessa. Kirjana Vir-
pi Hämeen-Anttila; Yön sy-
dän on jäätä. 

Aamupuuro-
Akatemia 

ma 27.3. 
srk-keskuksessa. 

Marttojen neuvoja 
aiheesta huolla kotiasi 

– voi paremmin.

Yhteisvastuulounas su 2.4. 
klo 11–13 Kellon srk-kodilla. 
Tarjolla karjalanpaisti, peru-
nat, kasvisgratiini ja tuoresa-
laatti, jälkiruokana keväinen 
mangoherkku kahvin kanssa. 

Hinta 10 €/ aik, 5 €/ lap-
si ja alle 5-v. ilmai-

seksi. Ruoka on 
laktoositon ja 

gluteiiniton. 
Paikan pääl-
lä myynnissä 
myös arpo-
ja ja Yhteis-

vastuu -tuot-
teita. Ruoan 

valmistaa Kel-
lon diakonia ja lä-

hetyspiiri yhteistyössä 
Kellon Marttojen kanssa. 
Naisten iltapäivä tiistaisin 
klo 14–16 Wirkkulassa, Kirk-
kotie 10 D. Tämä on paikka, 
jonne voi tulla ja jossa voi ol-
la. Halutessaan voi tehdä kä-
sitöitä tai osallistua tapahtu-
mien valmisteluihin. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 26.3. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 kir-
kossa. Kello: ompeluseurat 
pe 24.3. klo 18.30 ry:llä, seu-
rat su 26.3. 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.

Kiimingin 
seurakunnan 
elämästä ja 
toiminnasta kertova 
lehtileikenäyttely 
vuosilta 
1972–2016
Kiimingin kirjastolla 
maaliskuun ajan.
Tee löytöjä!

Seurakunta saksii 
kaiken talteen!

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.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Yhteisvastuu-lipaskeräystempaus 
perjantaina 7.4. kauppojen edessä. 

Ilmoittaudu kerääjäksi Martinniemeen, 
Kelloon tai kirkonkylälle. Vuoron kesto, aika ja paikka 

sovitaan ilmoittautuessasi Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993 tai johanna.kerola@evl.fi. 

Lau
ri R

o
tko

2.4. klo 10 messussa 
lastenohjaaja Tiina Ke-
molan tehtävään siu-
naaminen, jonka jäl-
keen juhla seurakunta-
keskuksessa.
Juhlassa myös kunnia-
merkkien luovutus 
Aulikki Rinta-Säntille ja 
Hannu Kajavalle.

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

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.3.2017
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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 
MessuBussi liikennöi kokeiluluonteisesti kolmen kuu-
kauden ajan joka sunnuntai huhtikuun loppuun saak-
ka. Bussi lähtee liikkeelle Kaukovainion ostoskeskuksen 
edestä klo 9.20 ja kiertää Kaukovainion, Hiirosen, Män-
tylän ja Lintulan kautta Karjasillan kirkolle. Matka-aika 
on vajaa puolisen tuntia. Paluumatka alkaa messun jäl-
keen noin klo 11.30. Jos sunnuntain messun jälkeen kir-
kolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin paluumatka alkaa, 
kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaikki 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
-Kaislatie
-Kihokkitie
-Lintulammentie - Karjasillan kirkko. Paluu samaa reittiä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.3. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Mirjami Dut-
ton, Esa Nevala ja Auli Kipi-
nä, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to, musiikissa avustaa Pyhän 
Andreaan lapsi- ja tyttökuo-
rot. Marianpäivän perheta-
pahtuma. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen, 
Pertti Ylitalo.
Messu su 26.3. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Seppo Meriläinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Messu su 26.3. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Oi-
karinen, avustaa Seppo Me-
riläinen, kanttorina Juha So-
ranta. Projektikuoro, johtaa 
Johan Myllynen. 
Kappelimessu su 26.3. klo 
12, Maikkulan kappeli.  Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Riitta Piippo.  Ko-
lehti lapsi-, nuoriso- ja opis-
kelijatyöhön Herättäjä-Yh-
distyksen kautta. 
Messu su 26.3. klo 14, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Messun toimittaa Juk-
ka Kolmonen Tuiran seura-
kunnasta. 
 

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
23.3.klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Lähetyspiiri ti 28.3. klo 
17.30, Merikotkantie 1.
Raamattupiiri ke 29.3. klo 
18, Karjasillan kirkko.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

”Kaunis pieni ihminen” 
– Marianpäivän 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!

Mielenterveyskuntoutujien retki
Liminganlahden luontokeskukseen 
torstaina 4.5.

Osallistumismaksu 20 € / henkilö. Sisältää matkan, 
opastetun kierroksen luontokeskuksessa ja lounaan 
sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakun-
tien jäsenille.
Ilmoittautuminen alkaa 27.3. ja päättyy 7.4.: 
p. 044 3161 457.
Retkelle tarvitset mukaan sään mukaiset vaatteet sekä 
henkilökohtaiset lääkkeet. 

Retkipäivän ohjelma
9.00 Lähtö linja-autoaseman 
  tilausajolaiturilta, 
  tervetulotoivotus 
  ja alkuhartaus
9.30  Liminganlahden luontokeskuksessa 
  mahdollisuus itse ostaa kahvit
10.00  Opastettu lintukierros
12.00  Lounas Helmen Pirtissä Ala-Temmeksellä
14.00 Lähtö kotiin 

Päivän järjestävät Karjasillan seurakunta  ja Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta. Mukana diakoniatyöntekijät Päi-
vi Rahja ja Kirsi Karppinen.

Tervetuloa viettämään mukavaa retkipäivää!

Tervetuloa iltaperhekerhoon!
maanantaina 27.3. klo 18–19.30 

Pyhän Andreaan kirkolle Kaakkuriin

Iltaperhekerhoon ovat tervetulleita koko perhe, 

isovanhemmat ja kummit. Ohjelmassa on muka-

vaa yhdessäoloa, askartelua, leikkiä, laulua, hil-

jentymistä ja kerhon päät-

tää iltapala. Kerho on ilmai-

nen, eikä siihen tarvitse il-

moittautua etukäteen.

Teidät toivottaa 
tervetulleiksi:
Kaisa Janger, 
p. 044 3161 426, 
Katja Ontero, 
p. 044 3161 572  
ja Maija Bolszak.

Kastemessu 
sunnuntaina 23.4. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa

Ilmoittautumiset kahta 
viikkoa aikaisemmin 

Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 

p. 08 5313 200 tai 
karjasillanseurakunta@evl.fi

Raamattupiiri to 30.3. klo 13 
Kastellin pappilan kamari.
Hanna rukousryhmä to 30.3. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Rauhanyhdistys ompelu-
seurat pe 24.3. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Karja-
silta-Kaukovainio ompelu-
seurat to 30.3. klo 18, Karja-
sillan kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 23.3. 

klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13 Karjasillan kirkko, 
klo 13 Kastellin kirkko ja ma 
27.3. klo 12 Maikkulan kap-
peli. 
Palvelupiiri ma 27.3. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 28.3. klo 
13.30, Maikkulan kappeli.  
Miesten keskusteluilta to 
30.3. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Ks.ilmoitus.
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Monen polven perheker-
ho ke 29.3. klo 9.30, Meri-
kotkantie 1. Kaikki kerhot ja 
tapahtumat lapsille ja lapsi-
perheille löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/perhekerho.

Marianpäivän perhemessu 
ja perhetapahtuma 
sunnuntaina 26.3. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messuun kutsutaan kaikki vuoden 2016 aikana kastetut 
perheineen ja kummeineen. 
Messun jälkeen on studio Salaman valokuvaus kastetuille 
sekä kirkkolounas ja kirkkokahvit.
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Miesten keskusteluillat teemalla 

"Missä olet, 
mies?"
to 30.3. klo 18 Maikkulan 
kappelin takkahuone: 
"Mies ja vapaaehtoistyö"
ti 2.5. klo 18 Suvelan 
leirikeskus, Kiiminki: 
"Miehen kommunikaatio" Karjasillan seurakunnan

ISOSHAKU 2017
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan 

Karjasillan seurakunnan 
rippikoulutyöhön kesällä 2017. 

Täytä hakemus osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/

tapahtumat ja 
ilmoittaudu mukaan! 

Haku 
Yövalvojan
 tehtäviin omana 

lomakkeenaan 
samassa 

osoitteessa!
Haku on auki 
6.3.–7.4.2017.

Sinä olet 
Tärkeä!
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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

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 23.3 klo 
11 seurakunnan Toimitalolla. 
Maija Sivula, Pirjo Mäntyvaa-
ra, Ulla Mäkinen kertoo lähe-
tystyöstä. 
Messu su 26.3. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Jukka Joensuu, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, kirk-
koväärti Tuula Tervonen, vir-
tuaalikirkko. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 
28.3. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Riitta Markus-Wikstedt.
Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 30.3. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla. Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Maija Sivula, 
Pirjo Mäntyvaara. Puhetta 
Sote-uudistuksesta, vieraa-
na Susanna Lähde.
Jumalasta kaikki lähtee to 
23.3. ja to 30.3. klo 18 Pysä-
killä, Kauppiaantie 5. Kah-
deksan kerran keskustelu-
sarja Jumalasta, maailmasta, 
tehtävästä ja toivosta. Jos 
olet kiinnostunut keskuste-
lusta toisten kanssa, halu-
at pohtia Jumalaan ja maa-
ilmaan liittyviä kysymyk-
siä, tervetuloa mukaan!  Ko-
koontumiskerrat ovat 23.3., 
30.3., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. 
ja 1.6. Taustamateriaalina 
käytetään Kati Kemppaisen 
vihkosta, jonka saat paikan 
päältä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
27.3. klo 9.30 seurakunnan 

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

Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 26.3. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, kanttori Jaak-
ko Rahko. 
Messu su 26.3. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Matti Jur-
velin, kanttori Anja Hyyryläi-
nen, kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.3. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttori Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 27.3. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.3. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 28.3. klo 19, Myllyo-
jan srk-talo. Esa Nevala, Mat-
ti Niemelä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
30.3. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo.
Nettiosoitteesta: www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoen-
seurakunta/lapset-ja-per-
heet löytyvät päiväkerhot, 
pikkukoulut, perhekerhot ja 
nuorten kerhot.

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 24.3. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Porinapiiri ma 27.3. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 27.3. 
klo 13, Hintan srk-talo. 

Seurakuntakerho ti 28.3. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 28.3. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 28.3. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 29.3. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Torstaikerho to 30.3. klo 
11,Yli-Iin srk-talo. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 23.3. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 
Suomi 100 vuotta to 23.3. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Runoja ja musiikkia esittä-
vät Oulun Seudun Lausujat.  
Hartaus Satu Kreivi-Palosaa-

ri. Kahvi ja arpa 5 €. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. 

Apua ja tukea
tarvitseville

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 27.3. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 
Pikku Putiikki ti 28.3. klo 

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

lippaaseen.
Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 30.3. klo 11, Hin-
tan srk-talo. 

Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
30.3. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 30.3. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
31.3. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Omaishoitajaryhmä to 23.3. 
klo 13.30 Pysäkillä, Kauppi-
aantie 5, Maija Sivula. Mu-
kana myös hoitaja Terveys-
pointista.
Kyläkamari ma 27.3. klo 11 
Pysäkillä.
Neulontaa ja matkakump-

Kansainvälinen ruokailu 
lauantaina 25.3. klo 17 Myllyojan srk-talossa. 
Yhteistyössä kulttuurikahvilan kanssa yhteisvastuun hy-
väksi. Tarjolla kanabiriani, kasvisbiriani, linssikeitto ja sa-
laatti sekä leipä, jälkiruoaksi kahvi, tee ja baklava. Hin-
ta aikuiset 7 €, lapset 7–12-vuotiaat 5 €. Kulttuurikahvila 
on osa Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen toi-
mintaa. Musiikkia 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.

Kaikenikäisten 
ulkoilutapahtuma 
torstaina 6.4. klo 18 
Kortesluoman maneesilla, 
Lossirannantie 31. 
Alkuhartauden pitää Pentti 
Kortesluoma. Ohjelmassa ta-
lutusratsastusta, makkaran-
paistoa, kahvi- ja mehutarjoi-
lu, arvontaa ja muuta muka-
vaa yhdessäoloa. Autoparkki 
Pikkaralan Shellillä. Tapahtu-
man tuotto lahjoitetaan Yh-
teisvastuukeräykseen.

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 €.

panuutta ti 28.3. klo 13 Py-
säkillä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
28.3. klo 9–10 Pysäkillä.  Tar-
koitettu vähävaraisille ou-
lunsalolaisille. Puuron lisäk-
si ateriaan kuuluu leipä lisuk-

Kaukaisia kummilapsia, lähetysilta 
keskiviikkona 29.3. klo 18 Pysäkillä.
Kummilapsen ottaminen voi olla 
tapa osallistua lähetystyöhön 
ja puolustaa heikoimmassa 
asemassa olevia. 
Miten kummilapseksi 
pääseminen muuttaa elämää? 
Miten kummilapsen 
voi saada? 
Myös Oulunsalon 
seurakunnalla on kummilapsia  
Kolumbiassa ja Nepalissa. 
Iltapalatarjoilu. "Että muistaisit saman"

Laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajasen konsertti 
lauantaina 1.4. klo 19 kirkossa.
Mirkka esittää tekemiään lauluja uunituoreen levynsä 
nimeä kantavassa konsertissa.
Mirkka on kiertänyt jo vuosia Suomen eturivin artistien 
kanssa ja tehnyt lauluja mm. Katri Helenalle, Club for Fi-
velle, Suvi Teräsniskalle, Rajaton-lauluyhtyeelle ja Samu-
li Edelmannille.
Käsiohjelma 10 € ovelta.

keineen, kahvi tai tee. Paikal-
la on diakoniatyöntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Kirkonkylä: la 25.3. 
maalismyyjäiset. Su 26.3. klo 
16 seurat ry:llä, Markku Sep-
pänen, Esa Kurkela. Ke 29.3. 
klo 18.30 naisten ilta ry:llä.
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Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.3.2017

EU-ruokakassien uusi jakopäivä 
pe 31.3. klo 10–17 seurakunnan Toimitalolla.
Jakelu yhteistyössä Oulunsalon SPR:n kanssa. Ruoka-
apu on tarkoitettu oulunsalolaisille vähävaraisille per-
heille ja yhden hengen kotitalouksiin. Jos ruokakasseja 
jää, loput jaetaan tiistaisin Diakonian aamupuurolla klo 
9–10 seurakunnan monitoimitilassa Pysäkillä. Ruoka-
apua rahoittaa EU:n vähävaraisimmille suunnatun eu-
rooppalaisen avun rahasto, jonka tavoitteena on edis-
tää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentää köyhyy-
dessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää.

Tarvitsemme Yhteisvastuun 
lipaskerääjiä kauppojen eteen. 

Ilmoittaudu mukaan: 
diakonissa Maija Sivula, p. 044 7453 853.

ILOA YSTÄVYYDESTÄ -iltapäivä
lauantaina 1.4. klo 12–17 Pysäkillä, Kauppiaantie 5.
Tervetuloa kaikki ystävätoiminnassa mukana olevat 
ja marraskuussa 2016 ystävyysiltapäivään osallistuneet 
sekä uudet ystävätoiminnasta kiinnostunet henkilöt!

Järj. Oulunsalon seurakunta ja SPR
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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! 

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 26.3. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Messu su 26.3. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustavat 
Päivi Jussila, Terhi-Liisa Suti-
nen ja vapaaehtoiset messu-
avustajat. Musiikista vastaa-
vat kanttori Anna Kälkäjä ja 
pop up -kuoro. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Barokkimessu su 26.3. klo 
12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Anu Ojala, 
Piritta Korhonen ja Minna 
Andersson, kanttori Tommi 
Hekkala, urkuri Raakel Pöyh-
täri. Messussa kuullaan An-
tonio Vivaldin Magnificat, 
jonka toteuttavat soitinyh-
tye Oulunsalo Ensemble ja 
sekakuoro Tuike. 
Perhemessu su 26.3. klo 12, 
Palokan srk-koti. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Kir-
si Merenheimo-Mäenpää, 
kanttori Anna Kälkäjä. 
Messu su 26.3. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen. 
Iltamessu su 26.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustavat 
nuorisotyönohjaajat, kant-
tori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 29.3. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, kanttori Tommi Hek-
kala. 
Herännäisseurat su 26.3. klo 
15, Koskelan srk-koti.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Diakonian lounas to 23.3. 
ja to 30.3. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Vapaaeh-
toiset valmistavat lounaan 
joka viikko kappelilla. Vapaa-
ehtoinen maksu. Lisätietoja: 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Diakonian ateria to 23.3. ja 
to 30.3. klo 12–13, Rajaky-
län srk-koti. Vapaaehtoinen 
maksu. 
Juttutupa ma 27.3. klo 10-
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Hartaus, yhdessäoloa ja 
aamukahvia tarjolla. Li-
sätietoja: diakonis-
sa Saila Luuk-
konen, p. 040 
5747 092. 
Juttutu-
pa ma 27.3. 
klo 11–12.30, 
Koskelan srk-
koti. Tule ta-
paamaan muita 
aamuhartauden 
ja kahvin kera sekä 
keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista. 
Diakonian aamupala ke 
29.3. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. Maksuton aamupala vä-
hävaraisille ja työttömille si-
sältää puuron, juoman, lei-
vän, leikkeleet ja kahvin. Aa-
mupalan yhteydessä on pie-
nimuotoinen hartaushetki. 
Tuiran kirkon Olohuone 
ke 29.3. klo 17–18.30, Tui-

ran kirkko. Keskustelua eri 
aiheista, hartaus, kahvia ja 
teetä. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 23.3. ja to 
30.3. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Raamattu-
piiriä vetää pastori Petteri 
Tuulos. 
Raamattupiiri to 23.3. ja to 
30.3. klo 16–17.30, Palokan 
srk-koti. Raamattupiiriä vetää 
Liisa Sutinen, p. 040 7390 971.
Eläkeläisten kerho to 23.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Kahvit-
telemme ja kes-

kustelemme, 
laulamme ja 
hiljennymme 
hartauden 
äärelle. Mu-
kana diako-
ni Päivi Moi-

lanen, p. 040 
5747 064. 

Puutyökerho ma 
27.3. klo 9–13, Siipi. 

Käsityökerho ma 27.3. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sump-
pu. 
Diakoniapiiri ma 27.3. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana diakoni Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
28.3. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 28.3. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 

Otamme vastaan villalanka- 
ja kangaslahjoituksia. 
Eläkeläisten kerho ti 28.3. 
klo 14–15, Tuiran palvelukes-
kus, Kangastie 1, 90500 Ou-
lu. Mukana Tuiran seurakun-
nan vapaaehtoisten laulu-
ryhmä ja diakoniatyöntekijä 
Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 
Miestenpiiri ti 28.3. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Markku Palosaari: Miehen 
rakkaus. 
Lähetys- ja Raamattupiiri ke 
29.3. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 30.3. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätietoja: 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145. Diakoniapiiri ko-
koontuu kevään 2017 aikana 
vielä to 27.4.
Seniorien laulupiiri to 30.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulupiiris-
sä lauletaan yhteislauluina 
vanhoja, tuttuja koululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja virsiä 
kanttori Anu Arvola-Greusin 
johtamana. Mukana myös 
diakoniatyöntekijä Päivi Moi-
lanen. Kahvitarjoilu! 
Eläkeläisten kerho to 30.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Eläkeläisten 
kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 30.3. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 24.3. 
Hepr. 12:14-29-13
ma 27.3. Gal. 1-2
ti 28.3. Gal. 2-3
ke 29.3. Gal. 3-4
to 30.3. Gal. 4-5

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

Seniorien 
laulupiiri 

torstaina 30.3. 
klo 13–14.30

Pyhän Tuomaan 
kirkossa. 

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.

Lepää liikkeessä - 
Pyhän Tanssin iltapäivä
sunnuntaina 26.3. klo 14–17 Tuiran kirkossa. 

Vetäjänä koulutettu pyhän tanssin ohjaaja Päivi Päivike. 
Pyhä tanssi on liikettä ja hiljaisuutta, rukoilemista ko-
ko keholla. Yksinkertaiset askeleet rauhoittavat kehom-
me ja mielemme tähän hetkeen. Tanssi ei ole esittävää, 
vaan painottuu mielessä tapahtuvaan matkaan ja koke-
mukseen. Tule sellaisena kuin olet, tanssitaitoa ei tarvi-
ta. Varaa mukaan mukavat vaatteet ja tossut tai villasu-
kat. Pyhän Tanssin iltapäivä on maksuton ja koostuu kol-
mesta n. 45 minuuttia kestävästä hetkestä, jotka alkavat 
klo 14, 15 ja 16. Voit osallistua joko kaikkiin hetkiin tai 
yhteen kokonaisuuteen. Päivän teema kutsuu: "Katso-
kaa taivaan lintuja". Tarjolla välipala, josta vapaaehtoi-
nen maksu Yhteisvastuukeräykselle.

A
rkisto

Ookko nää näläkänen – 
tuu syömään 

Palokan soppapäivään!
perjantaina 31.3. klo 11–13 Palokan seurakuntakodissa.

Palokan etupihalla tarjolla soppaa tykistä ja 
jälkiruokakahvit tarjotaan Jelpparien kerhossa 

seurakuntatalossa. Lapsille omaa ohjelmaa. 
Paikallinen diakoniapiiri arpoo paikan päällä 

herkkukorin. Arpajaisten tuotto alueen diakoniatyölle. 
Kaikki alueen ihmiset vauvasta vaariin ovat 

tervetulleita aluetapahtumaan! 
Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Barokkimessu 
sunnuntaina 26.3. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Anna-Leena Häkkinen, avustavat 
Anu Ojala, Piritta Korhonen ja Minna Andersson, 
kanttori Tommi Hekkala, urkuri Raakel Pöyhtäri. 

Messussa kuullaan Antonio Vivaldin Magnificat, 
jonka toteuttavat soitinyhtye 

Oulunsalo Ensemble ja sekakuoro Tuike.

Evaristo B
asch

en
is, M

u
sical In

stru
m

en
ts

Keväinen perheretki 
Saariselälle 15.–19.4.

Ilmoittautuminen 31.3.2017 mennessä. 
http://www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Agnostikkoilta to 
23.3. klo 19, Vanha 
Pappila. 
Taustatarinaklubi 
su 2.4. klo 16, Van-
ha Pappila, asemakatu 6. Lauluntekijäklubin hostina Ii-
na Palokangas. Vapaa pääsy.
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja historian ke-
ruu  1.3.-31.5. Ks. tarkemmin s. 19. 
Luukas-messu pe 24.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Voit tulla mukaan soittamaan tai laulamaan tai muu-
ten olemaan mukana sen toteuttamisessa. Tule paikal-
le jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messua senkertai-
seen asuun! Sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 25.3. klo 18, Tuiran kirkon Mai-
ninki-sali, Myllytie 5. Teemana: Oikeus kuolla? Puhe Nii-
lo Väätäinen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 29.3. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Kristillistä ammatti-
etiikkaa. Puhe: Mari Ylitalo. 

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

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/

Laulamme yhdessä pe 24.3. klo 12–13 Siivessä. 
Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, 
keskustelua ja kahvit. Taina Voutilainen. 
Korttien askartelu ma 27.3. klo 10–14 Siivessä. 
Tule askartelmaan itsellesi tai lähetystyön hyväksi 
pääsiäis- ja onnittelukortteja! 
Kristittynä yhteiskunnassa pe 31.3. klo 12–13 
Siivessä. Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. 
Kehitysvammatyön pastori Hanna Fähnrich.

Menot Oulun seurakunnissa 23.–30.3.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Varttuneiden porinapiiri ti 28.3. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvammai-
sille. Rupatellaan ja kahvitellaan. 
Keskustelukerho ti 28.3. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. Tule kah-
vittelemaan ja tapaamaan tuttuja. 
Oulun tuomiorovastikunnan kehitysvammaisten 
kirkkopäivä to 30.3. klo 13–15, Kiimingin kirkko. Kirk-
kopäivä kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Ter-
vetuloa viettämään yhteistä kirkkopäivää Kiimigin kirk-
koon! Ensin vietämme yhdessä ehtoollisjumalanpalve-
lusta kirkossa  ja sitten siirrymme kahvittelelmaan seu-
rakuntatalolle. Tapahtumaan järjestetään ilmainen lin-
ja-autokuljetus Oulusta. Linja-auto lähtee linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta klo 12.15. Kyytiin voi nousta 
myös Merikoskenkadun pikavuoropysäkiltä. Tarvitta-
essa kyytiin voi tulla myös matkan varrella olevilta py-
säkeiltä. Paluumatkalle lähdetään klo 15 samaa reittiä. 
Kahvitarjoilua ja kuljetusta varten ilmoittaudu Christal-
le: christa.moilanen@evl.fi tai p. 040 5156 935.

KUULOVAMMAISTYÖ
Hyvä tietää -luento pe 31.3. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jäl-
keen mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle 
ravintola Pokkiseen.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 23.3. ja 30.3. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aalto-
maa, p. 050 5933 378. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 30.3. klo 13, Caritas-
kodilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luem-
me Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opas-
ystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla. 

PÄIHDETYÖ
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 
30.3. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. 

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 ilmoittau-
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
to 23.3. klo 14 Caritas-koti (Kapellimestarinkatu 2)
Nähdyksi tuleminen – kokemuksia Suomen 
Lähetysseuran työstä Thaimaassa
Lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Lavanko

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in Eng-
lish su 26.3. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansain-
välisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Week-
ly gathering for international people. Service on every 
Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhä-
koulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa

Kansainvälisyys – In English

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

Perhepiiri to 16.3 klo 13.15–14.15 Vanhan pappilan Jössen sa-
li. Vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvammainen lapsi. 
Keskustelukerho ti 21.3. klo 17–18.30, Heinätorin srk-talo. Eri-
ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. Tule kahvittelemaan ja 
tapaamaan tuttuja. 

”Eniten toivon rauhaa.”
Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä 
maanantaina 27.4. klo 10–15 Pyhän Tuomaan kirkossa

Ajankohtaispäivässä pu-
hutaan Kirkon Ulkomaa-
navun työstä pakolais-
ten parissa kehitysmais-
sa, katastrofin ja sodan 
keskellä sekä Suomessa. 
Kevään kynnyksellä vei-
sataan myös suvivirsi ja 
kuulet miten Suvivirren 
kampanja tukee lapsia kouluun.
Kirkon Ulkomaanavusta mukava ovat  humanitaarisen 
avun päällikkö Eija Alajarva ja seurakuntayhteyksien 
koordinaattori Nina Silander.
Ajankohtaispäivässä kuulet miten apu menee perille ja 
saat ajankohtaista tietoa 70 vuotta täyttävästä Kirkon 
Ulkomaanavusta sekä kansainvälisen diakonian sisältö-
jä ja valmiita toimintamalleja ja materiaaleja käytettä-
väksi omassa tehtävässäsi.
Ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille Kirkon Ulko-
maanavun työn tekijöille ja tukijoille; Ulkomaanavun 
yhteyshenkilöille, seurakunnan kaikkien työalojen 
työntekijöille, luottamushenkilöille ja vastuutehtävis-
sä oleville vapaaehtoisille sekä seurakuntalaisille.
Ajankohtaispäivä on maksuton, Kirkon Ulkomaanapu 
tarjoaa aamukahvin ja lounaan.
Koulutuksen järjestää Kirkon Ulkomaanapu, Oulun 
hiippakunta ja Tuiran seurakunta.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.4. mennessä: 
www.kirkonulkomaanapu.fi/seurakunnille/ajankoh-
taispaivat/ajankohtaispaiva-oulu-27-4-2017/

lauantaina 25.3. klo 14–16 Karjasillan kirkossa.

Nuorille aikuisille ja aikuisille suunnattu ryhmä jonka 
tarkoituksena on tutustuttaa lähetys- ja kehitysyhteis-
työhön sekä kerätä rahaa niiden tukemiseen. 
Ohjelmassa voi olla muun muuassa tempauksia, tal-
koita, lähetystyöntekijöiden tapaamisia, vierailuja ja 
opintomatkoja.
Global Action tarjoaa näkökulmia reiluun kauppaan, 
luomakuntaan ja ympäristöajatteluun, vastuulliseen 
matkailuun, uskontodialogiin ja kirkkojen väliseen yh-
teistyöhön.

Lisätietoa: www.facebook.com/GlobalActionOulu 

Toimintaa paremman maailman puolesta 

Oulun ev.lut. seurakuntien yhteinen 
kirkkovaltuusto lahjoitti kokouksessaan 
14.3. Yhteisvastuukeräykselle 214,40 €.

Kiittäen Yhteisvastuukeräys
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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.
Suljettu perjantait 
24.3. ja 31.3.
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

Yhteiset syntymäpäivät to 
23.3. klo 13 srk-talossa alku-
vuodesta ”pyörei-
tä” vuosia täyt-
täville. Kut-
sutut, ter-
vetuloa 
yksin tai 
perheen-
jäsenen/
ystävän 
kanssa! 
Hartaus-
hetket to 
23.3. klo 13 al-
kaen Mikevan pal-
velukodeissa, Jouni Riipinen.
Earth hour, kynttilävaellus 
la 25.3. klo 20.30. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 27.3. klo 12 Pirkko ja Ju-

hani Oikaraisella, Leena Les-
kelä, Jouni Heikkinen. 
Ompeluseurat ma 27.3. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Porinapirtti ti 28.3. klo 12 

Laitasaaren rukous-
huoneella. Tu-

le koko kaksi-
tuntiseksi tai 
vain hetkek-
si kahville/
teelle. 
Keskipäi-
vänker-

ho ke 29.3. 
klo 11.30 kes-

kipäivänkerho 
srk-talossa, Soile 

Tuusa. Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
29.3. klo 13 Päiväkeskuksessa.
Rukouspiiri ke 29.3. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-

lainen.
Hartaus ja tilojen siunaami-
nen to 30.3. klo 13.30 Orvok-
kikodissa, Jouni Heikkinen, 
Ossi Kajava. 
Ruokakassien jakelu vähäva-
raisille maanantaisin klo 10–
11 srk-talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 29.3. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
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. Päivystys nuo-
risotoimistolla pe 24.3. klo 
15–17. Yökahvila Valopilikku 
la 25.3. klo 19–24 Nuokkaril-
la yläkoululla. Nuortenilta to 

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.
Nuortenilta pe 24.3. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuttupiiri to 30.3. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerhon retki Pu-
dasjärvelle to 30.3. Lähtö klo 9 
Tyrnävän srk-talolta. Mahdol-
lisia peruutuspaikkoja voi ky-
sellä Riitalta, p. 044 7372 630.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 

Rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille 

Turkuun 19.–21.5. 
Tiedustelut 

30.3. mennessä: 
p. 040 5629 131 / 
Anja Hämäläinen. 

Ks. ilmoitus Limingan 
kirkollisissa.    

Sanajumalanpalvelus su 
26.3. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, avustaa Riitta 
Pesonen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski, Capella-
kuoro avustaa. Seurakun-
takerhon kirkkopyhä.

Marianpäivän messu 
su 26.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java, Oulun seudun virsi-
kuoro, johtaa Mervi Kyr-
ki. Herättäjän kirkkopy-
hä, messun jälkeen ruo-
kailu, kahvit ja herättäjän 
seurat seurakuntatalossa, 
Jouni Riipinen, Marja-Kai-
sa ja Jouni Heikkinen. He-
rättäjäyhdistyksen Mu-
hoksen paikallisosaston 
40-vuotishistoriikki Veik-
ko Salonen.
Naisten messu to 30.3. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Soile Tuusa, kanttori-
na Ossi Kajava. 

Seurakunnissa tapahtuu  23.–30.3.2017

klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerhoa ei tiistai-
na 28.3.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 26.3. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.

30.3. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 28.3. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 23.3. klo 18.30 ompelu-
seurat Anna-Leena ja Juhani 
Syrillä sekä Karoliina ja Tuo-
mo Pitkäsellä. La 25.3. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Kalliokoski ja 7.–8.-
lk Kakko. Su 26.3. klo 12 py-
häkoulut: Kirkonkylä Ylikul-
ju, Korivaara Terho, Pälli A. 
Taskila, Suokylä Savolainen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 27.3. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä.  

Kastettu: 
Olga Linnea Karppinen, 
Hilla Inari Mänty, 
Luka Alfred Nissilä
Kuollut: 
Margit Anneli Kirstinä 64

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

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

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 pitkä 
kokemus Suomen Lähetysseuran työstä Botswanassa.

Ilmoittautuminen 23.3. mennessä: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai Johanna Rantala, p. 044 7372 632

Toivevirsi-ilta Temmeksellä
sunnuntaina 26.3. klo 18 Temmeksen srk-talolla. 

Tule toivomaan ja laulamaan yhdessä mielivirsiäsi. 
Myytävänä kahvia, mehua ja leivonnaisia sekä 
arpoja. Arpavoittoja otetaan mielellään vastaan. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

arkku P
ih

laja

Messu kaiken ikäisille naisille
30.3. klo 18 Muhoksen kirkossa

Armoa arkeen – 
toivon vuosikymmenet

Messun jälkeen tarjoillaan iltapala 
seurakuntatalolla.

Lämpimästi tervetuloa toivottavat 
seurakuntamme perhetyö, kirkkokuoron 

naiset ja rukouspiirin naiset

Earth hour – Valon hetki 
lauantaina 25.3. klo 20.30–21.30
Kynttilävaellus ympäristön puolesta!
Kokoontuminen klo 20.30
Koivu- ja Tähti-kulttuurikeskuksessa.  
Kynttilävaellus noin 1 km, päättyen seurakuntatalolle, 
jossa Reilun kaupan iltatee.
Ota mukaan oma lyhty.

Järjestää: 
Muhoksen seurakunta ja Muhoksen kirjastotoimi

Kutsu sinulle nainen…

Kuollut: 
Ossi Ilmari Juvonen 61, 
Anna Kaisa Valkonen 
s. Mertaniemi 92

Kirkkoherranvaalin 
äänioikeutettujen 
luettelo on nähtävänä 
22.3.2017 kello 10–14 ja 
23.3.2017 kello 15–19 
Tyrnävän kirkkoherran-
virastossa.
Oikaisuvaatimus on 
tehtävä kirjallisesti ja 
jätettävä 27.3.2017 
kello 16 mennessä 
Tyrnävän kirkkoherran-
virastoon, osoite 
Mankilantie 1.

Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 24.3. klo 19 Lapin-
kankaalla, Marjakankaantie 8. 
Seurat su 26.3. klo 13 ry:llä. Si-
sarilta ma 27.3. klo 18 ry:llä.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 24.–su 26.3. nuorten 
leiri Siikatörmällä. La 25.3. 
klo 19 raamattuluokka: isot 
Kakko. Su 26.3. aikuisten päi-
väleiri Siikatörmällä. Ke 29.3. 
klo 17.30 päiväkerho.
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Kastettu: 
Vertti Aarni Samuli Pietilä,
Adessa Elisabeth Mattila
Kuollut:  
Jaakko Johannes Kankaala 84

 

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 

Leipäsunnuntain messu 
su 26.3. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ol-
li Seikkula, avustava pap-
pi Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaran-
ta, avustamassa Ari Na-
tunen, jumalanpalvelus-
ryhmänä Kesä 4 -ryhmän 
rippikoululaiset. Saarnan 
aikana pidetään pyhä-
koulua. Katso oheinen 
ilmoitus.

Hartaus to 23.3. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Naistenpiiri pe 24.3. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Aihe: Maria vai Martta?
Lankapiiri ma 27.3. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Seurakuntakerhot: Piip-
pola: tiistaisin klo 12 Väi-
nölässä. Pulkkila: torstaisin 
klo 12 srk-talossa. Pyhäntä: 
ke 29.3. klo 10 srk-talossa. 
Rantsila: to 30.3. klo 13 srk-
talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Rantsi-
la: maanantaisin klo 10 Nup-
pulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-
kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerhoti-
lassa. Rantsila: tiistaisin klo 

Hailuoto

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista.

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

Raamatun äärellä -ilta to 
23.3. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Siioninvirsiseurat to 23.3. 
klo 18.30 Inkeri ja Lauri Aho-
lan kodissa, Linnakuja 9.
Euron aamupala, ruoka-
jakelu ja kierrätystori pe 
24.3. klo 9 alkaen seurakun-
tatalolla.
Lähetysvintti ma 27.3. klo 
12 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä, jossa valmistetaan 
mm. käsitöitä lähetystyön 
hyväksi. 
Niittypirtinkerho ma 27.3. 
klo 13 Vanhustentalolla ta-
lon asukkaille ja muille lä-
hellä asuville. Ohjaajana 
diakonissa Antti Härkönen, 
kahvitarjoilu.
Kierrätystori ma 27.3. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 27.3. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ystä-
ville. Tarjolla myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 28.3. klo 9.30 
–11 seurakuntatalolla. 
Jussilan porinaryhmä ti 
28.3. klo 13. Kahvitarjoilu, 
mukana diakonissa Antti 
Härkönen. 
Ystävätoiminnan tukihen-
kilöilta ti 28.3. klo 18 Kir-
konkylän diakoniatoimistos-
sa. Mukana diakonissa Mari-
ka Kamps.
Perhekerho ke 29.3. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerho ke 29.3. 
klo 12 seurakuntatalolla 
kaikille eläkeläisille. Projek-
tiyöntekijä Tuomas Tervo-
nen kertomassa liikunnas-
ta. Mukana myös diakonis-
sa Antti Härkönen.
Kuorot ke 29.3.: Tähdet klo 
17 seurakuntatalolla, Celes-
te klo 17 kirkossa, Kirk-
kolaulajat klo 18.30 
seurakuntata-
lolla ja Min-
ka klo 18.30 
kirkossa.
TOSIKKO 
ke 29.3. klo 
17.30 Vana-
mon Olo-
huoneessa. 
Toisen lapsen 
saaneiden ryh-
mä.

Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätys-

tori pe 31.3. klo 
9 alkaen seu-

rakuntata-
lolla.
Ystävä-
rengas pe 
31.3. klo 
12 seura-

kuntatalol-
la.

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  23.–30.3.2017

Partio: To 23.3. lippukun-
nan hallitus partiotoimis-
tossa klo 18–20. Hamina-
johtoryhmä partiotoimis-
tossa klo 20–21. Ke 29.3. päi-
vystys partiotoimistossa klo 
15–17. To 30.3. Hamina-joh-
toryhmä partiotoimistossa 
klo 20–21. La 1.4. Seikkaili-
joiden hiihtoretki. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi

Rauhanyhdistys: Pe 24.3. 
klo 19 alueellinen 

nuortenilta Kem-
peleen ry:llä. Su 

26.3. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Limin-

gan kirkossa sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. To 30.3. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä. Pe 31.3. klo 18.30 raa-
mattuluokka (7.–8.) ry:llä.

Kastetut:
Niila Johannes 
Myllykoski (Rantsila),
Aurora Aava Kristiina 
Kärkkäinen (Piippola)
Kuolleet:      
Erkki Aaprami Siltala 88 
v. (Rantsila)

Hyvänmielen 
päiväkahvit 

tiistaina 21.3. klo 12 
Kotikololla. 

Avoin 
mielenterveys-
kuntoutujien 

ryhmä.

Eläkeliiton kevätkokous ti 
28.3. klo 12 seurakuntasa-
lissa.
Lauluilta yhteisvastuun 
hyväksi ke 29.3 klo 18 Päi-
vi Martinkaupilla, Sintantie 
30 B 8.

PÄIVÄ 
KÄSITÖILLE
Vietä päivä käsitöiden parissa
la 1.4. Limingan seurakuntatalolla. 
Ovet avoinna klo 9-21.
Tuo mukanasi puikot/
ompelukoneet ja 
käsityöprojektisi. Paikalla myös kangasvaihtarit. 
Ruokamaksu 10€ (sis. lounas ja päivän kahvit). 
Lounaan tuotto ohjataan Istuta Toivon puu 
-kampanjalle. Ilmoittaudu to 30.3. mennessä 
hanna.korteniemi@evl.fi tai p. 040 7520 085.

Järjestäjinä Neulekahvila ja lähetystyö

Kuollut: 
Sirkka 
Krekilä 91

Limingan rovastikunnan retki
LÄHETYSJUHLILLE Turkuun 19.–21.5.
Hinta: 190 € / hlö
Hintaan sisältyy majoitus 2 hh Hotelli Scandic 
Plazassa, aamiaiset hotellissa ja bussikuljetukset. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin maksutonta. 
Ruokailut omakustanteisesti.
Kirkkopäivien ohjelmaan voimyös osallistua 
itsenäisesti. Tällöin lähtijän tulee huolehtia 
lippupaketin hankkimisesta itse.
Lähtö pe 19.5. klo 8, paluu su 21.5. n. klo 23.
Reitti: Kempele – Tupos – Liminka – Turku
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä:
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja: Minna Sorvala, p. 040 7797 705.

LEIPÄSUNNUNTAIN 
MESSU
Limingan kirkossa 26.3. 
klo 10. Voit tuoda mukanasi 
leipää tai muita leivonnaisia. 
Ne siunataan ja myydään 
messun jälkeen 
lähetystyön hyväksi.

”Vai tarkoitatko sinä, että meidän pitäisi tuoda koko leipäm-
me sinun siunattavaksesi ja sinä jakaisit sen niin, ettei kenel-
lekään jäisi nälkä, eikä kukaan söisi liikaa eikä palastakaan jäi-
si kuivumaan.”

Lea Lignel – Suomalainen rukouskirja
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Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti, kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 23.3. klo 10 
alkaa pikkukirkolla kirkos-
sa ja sen jälkeen jatkamme 
kerhoa srk-talossa. To 30.3. 
ei ole perhekerhoa YV-lou-
naan takia.
Pikkukirkko to 23.3. klo 10 
kirkossa, kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki. Ter-
vetuloa myös aikuiset.
Raamattupiiri to 23.3. klo 
18.30 srk-talossa, Room. 6-7.
Omien käsitöiden ilta ma 
27.3. klo 17–19 srk-talossa. 
Tule mukaan joko käsityön 
kanssa tai ilman! 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 29.3. klo 14.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa.
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä ”Yhdessä eri-
laisin antimin” Kempelees-
sä su 2.4. klo 10–15. Ilmoit-
tautuminen 23.3. mennessä 
Marjolle, p. 045 6381 973 ja 
sovitaan samalla kyydeistä. 
Ohjelma alkaa messulla Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa klo 10, jonka jälkeen ruo-
kailu ja ohjelmaa srk-talossa. 
Ks. tarkempi ohjelma Tyrnä-
vän ilmoituksesta.
Friday club 0.–4.-lk pe 31.3. 

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

11 ja torstaisin klo 12 Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varhais-
nuorten kerho 
keskiviikkoisin 
klo 16.30 srk-
kodissa. Pulk-
kila: Askarte-
lu- ja kokkiker-
ho maanantai-
sin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhän-
tä: Puuhailukerho tiistai-
sin klo 14.30 srk-talon kerho-
tilassa. Tavastkengän vark-
karit torstaisin klo 16 Tavas-

tkengän koululla. Rantsila: 
Poikakerho tiistaisin klo 15 
Nuppulassa. Hovin varkkarit 
torstaisin klo 15 Hovin kou-

lulla.
Kuorot: Kestilä: 

Kirkkokuoro kes-
kiviikkoisin klo 
17 srk-kodis-
sa. Pulkkila: 
Käsikellot ma 
27.3. klo 9.30 

srk-talossa. Stel-
lat torstaisin klo 

15.15 srk-talossa. Py-
häntä: Lapsikuoro tors-

taisin klo 17.30 srk-talossa. 
Mieskuoro to 23.3. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Vete-

Naistenpiiri 
pe 24.3. klo 18.30 

Piippolan 
srk-kodissa. 

Aihe: Maria vai 
Martta?

Jumalanpalvelukset
Messu su 26.3. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Hanna Vapaavuori, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 26.3. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 26.3. klo 13 Kestilän kirkossa. Liturgi Han-
na Vapaavuori, saarna Joonas Vapaavuori. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa Kirkkokuoro. Herättäjän päi-
vä. Seurat srk-kodissa.
Sanajumalanpalvelus su 26.3. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.

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

Yhteinen 
aamiainen 
(1€) perjantaina 31.3. 

klo 7.30–9.15. 
srk-salissa.

raanikuoro keskiviikkoisin 
klo 11, Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 ja Kappelikuo-
ro keskiviikkoisin klo 18.30 
srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 24.3. klo 
19 ry:llä. Tervo Väisänen. 
Pulkkila: Ompeluseurat pe 
24.3. klo 19 ry:llä. Raamat-
tuluokka ja nuortenilta la 

25.3. klo 19.30 ry:llä. Seu-
rat su 26.3. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 26.3. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 29.3. 
klo 18.30 Anne ja Juha Lah-
della. Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 24.3. klo 19 ry:llä. Pek-
ka Marttila. Seurat su 26.3. 
klo 13 ry:llä. Aukusti Nevala.

klo 17.30–19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 31.3. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit. 
Tulossa: Kinkerit – ”kuka 
Martti Luther?” eläkeläis-
ten kerhon yhteydessä ti 4.4. 
klo 12 srk-talossa. Tervetuloa 
mukaan!
Rovastikunnan retki lähetys-
juhlille Turkuun 19.–21.5. Hin-
ta 190€ / hlö. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 30.3. mennes-
sä: p. 044 7750 600 / Marjo.
Onko jollain joutilaana "Lu-
mijoki vuosisatojen saatos-
sa" -kirjaa? Seurakunta tar-

Kastettu: 
Oiva Alvar Peteri

vitsisi sellaisen ja eikä kirjaa 
ole enää myynnissä. Soita 
Marjolle, p. 045 6381 973 tai 
044 7750 600.
Rauhanyhdistys: Rauhanyh-
distys:  La 25.3. klo 18 Mari-
anpäiväseurat ry:llä. Su 26.3. 
klo 13 Marianpäiväseurat 
ry:llä ja klo 18 messu kirkos-
sa sekä klo 19.30 iltahartaus 
ry:llä. Ke 29.3. klo 10 puuro-
kerho Kiviojalla. Päiväkerhot 
ry:llä tiistaina, keskiviikkona 
ja torstaina 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

Marianpäivän messu 
su 26.3. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Juhani Alaranta, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Yhteisvastuulounas 
torstaina 30.3. klo 11–13 srk-talossa. 
Ruokana karjalanpaistia, perunaa, porkkanaa, 
salaattia, puolukkaa, leipää ja juustoa sekä 
jälkiruuaksi marjarahkaa ja kahvit konvehdin kera. 
Hinta 8 € aikuiset ja 4 € lapset. Lisäksi arvontaa. 
Lounaan tuotto Yhteisvastuukeräykselle!

Yhteisvastuu-rynnäkkö 
eli lipaskeräys kylän pinnassa olevien lumijokisten 
kotien ovilla torstaina 30.3. Kaikki rippikoululaiset 
osallistuvat tähän keräykseen ja lisäksi vapaaehtoisia 
voi tulla avuksi. Keräysinfo alkaa srk-talolla klo 17.30 
ja lippaiden kanssa lähdetään liikkeelle n. klo 18.

A
rkisto: P

ekka H
elin

Hengellisten laulujen 
tilaisuus

sunnuntaina 2.4.alkaen klo 13 
Rantsilan seurakuntatalossa

Teuvo Marttila laulaa ja laulattaa hengellisiä lauluja.
Johannes Hyytinen kertoo kansainvälisestä 

Raamattujen jakelusta Nigeriassa. 
Mukana myös Ilkka Lehto.

Tervetuloa! 

Marianpäivän messu
sunnuntaina 26.3. klo 10 kirkossa. 

Juntunen, Ustjugov, Molander. Kirkkokuoro.
 Kirkkokahvit, jonka yhteydessä esitelmä 

Pohjois-Suomen kirkoista, taiteilija Kari Holma. 
Messu näkyy myös netin kautta: 

www.virtuaalikirkko.fi.

G
io

van
n

i B
attista Salvi d

a Sasso
ferrato
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Postia & palautetta

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

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 

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

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 

           Rauhan Tervehdys on 
           Julkisen sanan neuvoston jäsen

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PAINO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
JAKELU Oulun Jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj

LEVIKKI noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Mitä ne seurakuntalaiset 
jumalanpalveluspäivillä tekevät?

Jumalanpalvelusta moititaan usein papin ja kanttorin 
showksi. Nyt kuitenkin valtakunnallisille, loppuviikosta 
Oulussa järjestettäville Jaetut eväät -jumalapalvelupäivil-
le on ilmoittautunut lähes sama määrä seurakuntalaisia 

kuin seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntalaisia on ilmoit-
tautunut 440 ja seurakuntien työntekijöitä 500. 

Päivien projektisihteeri, kanttori Taru Pisto, ovatko seura-
kuntalaiset viemässä teiltä yksinoikeuden olla äänessä ju-
malanpalveluksessa? 

 – Koko seurakunnan yhteinen ää-
ni on aina ollut tärkeä jumalanpalve-
luksessa. Seurakunnissa ollaan nyt pa-
laamassa vanhoihin käytäntöihin, jois-
sa seurakuntalaiset kantavat aiempaa 
suurempaa vastuuta ja tekevät messus-
sa erilaisia tehtäviä. 

– He avustavat ehtoollisen jaossa, 
johtavat yhteistä esirukousta, lukevat 
Raamatun tekstejä, musisoivat, ovat 
ottamassa tulijoita vastaan kirkon ovella ja laittavat kirkko-
kahveja. Osallistumisen tapoja on monia. 

– Toki kirkonpenkissä saa istua edelleen rauhassa itsek-
seen. Näennäisesti hiljaa istuvakin osallistuvat omalla taval-
laan, esimerkiksi rukoilemalla.

 
Jumalanpalveluksen sanotaan olevan mummujen ja muuta-
mien muiden harvojen kokoontumispaikka. Onko jumalan-
palveluspäiville tulossa mummuja vai myös muita?   

– Messu on Jumalan kansan juhla, jonne ovat tervetulleita 
kaiken kokoiset, ikäiset, näköiset ja eri elämäntilanteista tu-
levat. Monia innostaa se, että he saavat tehdä jotain yhdessä 
toisten kanssa. Kaikenikäiset voivat olla, ja ovatkin, innois-
saan messun tekemisestä. 

 – Kun osallistujia on lähes tuhat, joukossa on varmasti 
mummujakin. Mutta sehän tässä hienoa onkin, että taustalla 
tai iällä ei ole sisällön kannalta merkitystä: kolmivuotias tyt-
tö, kirkonpenkissä istujaksi itseään tituleeraava, piispa ja ak-
tiiviset seurakuntalaiset oppivat kaikki toisiltaan sekä saavat 
iloa ja rohkeutta jakaa saamiaan eväitä eteenpäin.

RIITTA HIRVONEN

Kun 
osallistujia on 
lähes tuhat, 
joukossa on 
varmasti 
mummujakin. 

Suoraan  kysyttynä

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.

Kirjoituspyyntö kivusta kärsiville

Elätkö päivittäisten kroo-
nisten eli pitkäaikais-
ten kipujen kanssa (esim. 
CRPS, fibromyalgia, her-

movauriokipu, migreeni, ku-
dosvauriokipu tai muu krooni-
nen kipu)? 

Mitä vaikutuksia kivulla on 
elämässäsi? Vaikuttaako se jol-
lain tavoin hengellisyyteen ja 
henkisyyteen?

Kerään tutkimusaineistoa 
Helsingin yliopiston teologi-
sen tiedekunnan käytännölli-
sen teologian osastolle pro gra-
du -tutkielmaani varten. 

Olen kiinnostunut koke-
muksistasi riippumatta suh-
teestasi uskonnollisuuteen ja 

riippumatta siitä, pidätkö itse-
äsi uskonnollisena, ateistina tai 
etsijänä.

Kirjoittaisitko minulle va-
paamuotoisesti kokemuksista-
si, ajatuksistasi ja tunteistasi. 
Toivoisin sinun erityisesti poh-
tivan, onko jatkuva kipu ja kär-
simys vaikuttanut suhteeseesi 
Jumalaan, hengellisyyteesi tai 
henkisyyteesi. 

Kirjoita minulle 30.4.2017 
mennessä. Mainitsethan kirjoi-
tuksessasi ikäsi, sukupuolesi se-
kä mahdollisen uskonnollisen 
yhteisön johon kuulut/kuuluit 
tai jonka koet/koit omaksesi. 

Voit kirjoittaa nimettömäs-
ti ja vastata joko sähköpostit-

se tai lähettämällä perinteisen 
kirjeen. 

Mikäli vastaat maapostia 
käyttäen, laita kuoreen tunniste 
”kirjoituspyyntö Rautiainen”. 

Kaikki vastaukset käsitel-
lään ehdottoman luottamuk-
sellisesti eikä yksittäinen vas-
taaja ole tunnistettavissa. 

Pro gradu -tutkimustani oh-
jaa kirkkososiologian professo-
ri, dosentti Kati Tervo-Niemelä. 

TUULA RAUTIAINEN
tuula.rautiainen@helsinki.fi 

Helsingin yliopisto / 
Käytännöllisen teologian laitos 
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

• Rauhan Tervehdyksessä 
(9/2017) oli kappalainen Mart-
ti Heinosen mielipidekirjoitus, 
jossa hän esitti tosiasiana, että 
”Rauhanyhdistys estää jäseni-
ään lukemasta itse Raamattua”. 

Sanoisin kaikille tämän leh-
den lukijoille: Kannattaa tulla 
avoimin mielin seuroihin! Seu-
rapuheita voi kuunnella myös 
netin välityksellä. Paitsi seu-
roissa myös julkaisuissamme 
kehotetaan usein Raamatun 
lukemiseen ja tutkimiseen. 

Seurojen yhteydessä voi käy-
dä myös Rauhanyhdistyksen 
julkaisumyyntipisteessä. Siel-
lä on myytävänä erikokoisia ja 
-värisiä Raamattuja sekä kate-
kismuksia. 

Uskomme perustuu Raama-
tussa ilmoitettuun Jumalan sa-
naan, ja siksi pidämme tärkeä-
nä sen tuntemista.

HANNA AHO
julkaisumyyjä

Oulun Rauhanyhdistys

• Kappalainen Martti Heino-
nen luonnehtii Pekka Aitta-
kumpua rohkeaksi (Postia-
palsta RT 9/2017). Mielestäni 
hän itse on huomattavasti roh-
keampi. 

Haastattelussa (RT 8/2017) 

Pekka Aittakumpu toteaa, et-
tä kenenkään pelastumista ei 
määrittele hän. Sitä vastoin 
Martti Heinonen määrittelee: 
"Aittakummun haastattelun 
äärellä nousee kipu ja huoka-
us Jumalan puoleen. - - Lisäk-
si monet hukkuvat väärän rau-
han myötä iankaikkiseen kado-
tukseen." 

Kirjoituksesta käy selvästi il-
mi, keiden takia Heinonen Ju-
malan puoleen huokailee: val-
heellisten, hengettömien ja pe-
rinpohjaisen tietämättömien 
vanhoillislestadiolaisten, joiden 
"jumala on rusinan kokoinen".

Puhujien "onnettomia tul-
kintoja" puoli vuosisataa kuun-
nelleena kommentoin joitakin 
Heinosen väitteitä:

Rauhanyhdistyksen seura-
kuntaoppia Martti Heinonen 
sanoo jumalattomaksi ja väit-
tää Pekka Aittakummun haas-
tattelun otsikoksi "Vain rau-
hanyhdistykseen kuuluvat us-
kovat pääsevät taivaaseen". Se 
on "Vain täältä pääsee taivaa-
seen", mitä sitäkään ei Aitta-
kumpu todennäköisesti ole 
sanonut asettuessaan ku-
vattavaksi Oulun Rauhan-
yhdistyksen tyhjän seura-
salin eteen.

Rauhanyhdistyksellä 

opetetaan, että ihminen pe-
lastuu yksin uskosta, yksin ar-
mosta, yksin Kristuksen täh-
den. 

Heinonen väittää, että rau-
hanyhdistys estää jäseniään lu-
kemasta itse Raamattua. Ku-
kaan ei ole koskaan yrittänyt 
estää lukemistani. 

Pyhän Hengen tehtävistä 
Heinonen mainitsee vain rak-
kauden Raamattuun. Aivan oi-
kein – mutta entä muut Hen-
gen hedelmät? Esimerkiksi Ga-
latalaiskirjeen 5. luvun ystäväl-
lisyys, hyvyys, lempeys? Niitä 
jäin kaipaamaan kappalaisen 
kirjoituksesta.

Martti Heinonen, terve-
tuloa rauhanyhdistykselle tai 
nettiseuroihin päivittämään 
tietoja vanhoillislestadiolai-
suudesta!

SIRPA HEINONEN
luottamushenkilö

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Palautetta Martti Heinoselle

Oulujoki Love 
ei soi kirkossa

Viime viikon lehden 
s. 8 oli virhe tapahtuman 

päivässä ja paikassa: 
Oulujoki Love järjestetään 
torstaina 11.5. Myllyojan 

seurakuntatalossa.


