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Pääkirjoitus

Kirkko ei kysy, 
ajoiko kadulle 
Migri vai huumeet

Jumalanpalvelus on onnis-
tunut silloin, kun mahdolli-
simman monen ihmisen lah-
jat ovat käytössä. Tämä ajatus 

toistetaan usein kirkossa. 
Alavieskalaisen Timo Heikki-

län talentti oli taannoin havain-
nollistaa palmusunnuntain raa-
matunkertomusta, jossa Jeesus 
ratsastaa aasilla Jerusalemiin. 

Hän hankki paikalle elävän 
aasin ja varsan. Eläimet olivat 
saarnassa mukana – ja tuttu ker-
tomus Raamatusta sai kirkkovä-
en mielikuvituksen lentoon. 

Jumalanpalvelukseen osallis-
tunut aasi ei ollut mikä tahansa 
luojanluoma vaan sen tummas-
ta karvasta muodostui selkäpuo-
lelle selvä ristinmerkki, Heikki-
lä kertoo. 

Alavieskalaismiehen taidoil-
le on seurakunnassa käyttöä: en-
nen lähtöä kotoaan Ouluun vii-
konloppuna järjestetyille Jaetut 
eväät -jumalanpalveluspäiville 
hän kiirehti rakentamaan lumi-

Siinä vaiheessa, kun kirkon diakonia alkaa 

erotella ihmisiä enemmistön mielen mu-

kaan, ollaan hukassa. 

Rikolliset ja kodittomat, turvapaikanhakijat 

ja päihteiden väärinkäyttäjät eivät koskaan saa 

huutoäänestyksessä kansan suosiota. Se johtuu 

siitä, että ihminen ymmärtää useimmiten sellais-

ta elämäntilannetta ja kohtaloa, johon hän pys-

tyy tavalla tai toisella eläytymään. 

Empatiaa ei synny au-

tomaattisesti. Siksi tar-

vitaan työtä, joka kes-

kittyy nimenomaan vä-

hemmistöjen puolusta-

miseen. Enemmistö pi-

tää kyllä huolen itses-

tään. 

Kirkon näkökulmas-

ta ei ole mitään merki-

tystä, onko koditon pää-

tynyt kadulle rahojen 

mentyä viinaan vai onko 

hänet työnnetty sinne 

vastaanottokeskuksesta. 

Kirkko ei säädä lakeja, mutta jos eduskunnan 

säätämien lakien vuoksi osa porukasta pyörii ka-

duilla ilman kotia, kirkolle ei jää muita vaihtoeh-

toja kuin mennä auttamaan. 

Kirkon ja valtion suhde vaatii jatkuvaa tarkis-

tamista. Viime aikoina on käyty avointa ja virkis-

tävää keskustelua siitä, miten kirkolla ja valtiolla 

on myös omat toisistaan riippumattomat tehtä-

vänsä ja tavoitteensa. 

Avioliittolain muutoksen jälkeen piispat ovat 

korostaneet, että kirkko päättää itse, millainen 

käsitys sillä on avioliitosta. Samalla tavalla toi-

mitaan myös suhtautumisissa 

maahanmuuttajiin. Kirkko 

hoitaa diakoniatyötään 

omasta olemuksestaan 

käsin. Siihen ei kuulu 

ihmisten erottelu sen 

mukaan, mikä on hei-

dän statuksensa val-

tion rekistereissä. 

Vastarannan Kiiski 

Yhteisöllisyys 
syntyy vasta 

tuttujen kesken  
Kirkkokansan on tunnettava toistensa 

nimet ja elämäntarinat, 
jumalanpalveluspäivillä todettiin

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Uusien ihmisten 
vastaanottoon 
on kiinnitettävä 
messussa huomiota.

alttarin kotipitäjänsä urheiluta-
lon pihamaalle. 

Alavieskan kirkkoväki ei sun-
nuntaina kokoontunut kirkkoon 
vaan kattona oli sininen taivas. 
Perinteisesti osallistujamäärä ul-
kona on runsaampi kuin tavalli-
sessa jumalanpalveluksessa kir-
kossa.

Pienet laput 
välittivät ideoita 
Timo Heikkilä oli yksi yli 400 
seurakuntalaisesta, jotka osal-
listuivat noin 500 seurakunnan 
työntekijän kanssa Oulun juma-
lanpalveluspäiville. 

Kaksipäiväisen tapahtuman 
tarkoituksena oli innostaa ih-
misiä eri tavoin kehittämään 
oman seurakuntansa jumalan-
palveluksia.

Kehittämisideoita sai jakaa 
vapaamuotoisesti muun muas-
sa post it -muistilappujen avulla. 
Tapahtumapaikkana toimineen 
Oulun rauhanyhdistyksen juhla-
salin peräseinä täplittyikin erivä-
risistä lapuista. 

Päivien puheenvuorot innos-
tivat ihmisiä konkreettisiin ide-
oihin. 

Lapuissa luki muun muassa, 
että uusien ihmisten vastaanot-
toon on kiinnitettävä messussa 
huomiota. Sydämellinen terve-
tulotoivotus ja ystävällinen ”nä-
kemiin” kuuluvat asiaan, jotta 
ihmiset oppivat tuntemaan toi-
sensa.

Uusien kasvojen kohtaaminen 
jumalanpalveluksessa nousi esil-
le myös italialaisen isä  Andrea 
Ciuccin  puheenvuorossa. Hän 

Empatiaa ei synny 
automaattisesti. 
Siksi tarvitaan 
työtä, joka 
keskittyy 
nimenomaan 
vähemmistöjen 
puolustamiseen. 
Enemmistö pitää 
kyllä huolen 
itsestään. 
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”Kitalaa kiva on soittaa”
Kolumni

Viikonloppuna kävin 
hiihtämässä meren-
jäällä. Oli lämmintä ja 
kirkasta, vaikka aurin-

koa ei juuri näkynyt, sillä meri-
sumua oli runsaasti. Horisont-
tikin oli hävinnyt. Valkoinen 
ja hiljainen maisema rauhoit-
tivat mieltäni kiireisen viikon 
päätteeksi. Taivaallista! (Täs-
sä vaiheessa laitoin oheisen ku-
van Facebookiin. Myöhemmin 
mietin, miksi ainutlaatuinen 
hetki piti jakaa.)

Sitten alkoi hanki upottaa. 
Yritin hiihtää moottorikelkan 
jälkiä, mutta sukseni lipsui-

vat. Väsymyskin hiipi jäseniin. 
Olin kaatua pari kertaa. Mitäpä 
tein? No, aloin kiukutella rak-
kaalleni. 

Hän hiihteli hiljalleen edel-
lä. Pysähtyi ja antoi vesipul-
lon. Kysyin ärtyneenä, että mi-
täs tuumailet. ”Mietin just, että 
tiedätkö, kuinka sinun nilkkasi 
ovat minusta kauniit.” Sellaisen 
tunnustuksen kuultuaan hiih-
tää silmät kyynelissä viimeiset 
kilometrit.

Sunnuntai-iltana harjoitte-
limme hailuotolaisten naisten 
kanssa Seitsemän naista ristil-
lä -näyttämöteosta. Keskuste-

limme teoksen naisten suruis-
ta: erosta, puolison kuolemas-
ta, syövästä, menetystä lapses-
ta, omaishoitajan arjesta ja lap-
settomuudesta. Rankkoja aihei-
ta, ja monenlaisia tunteita pitää 
kyetä välittämään yleisölle. 

Harjoitusten aikana olin 

saanut videotallenteen, jossa 
kahden vuoden ikäinen lapsen-
lapseni soitti isänsä kanssa ki-
taraa, ja he lauloivat unisono-
na. Lapsen sylissä on pieni kita-
ra, kädessä plektra, ja katse seu-
raa tarkasti isän kasvoja. Väliin 
tulee hentoääninen korkea soo-
lo: ”Kitalaa kiva on soittaa, niin 
kitalaa kiva on soittaa.”

Kuuntelin ja katselin esitys-
tä monta kertaa. Siinä on rak-
kautta ja rohkeutta. Luottamus-
ta ja onnistumisen iloa. Sävellaji 
vaihtuu, ja edelleen on kiva lau-
laa ja soittaa. Mitäpä sanon käy-
dessäni nukkumaan. Kiitos!

Väsymyskin hiipi 
jäseniin. Olin kaatua 
pari kertaa. 
Mitäpä tein? No, aloin 
kiukutella rakkaalleni. 

kuvaili kirkkojen ottavan riskin, 
jos yhteiselle ehtoolliselle käyvät 
kristityt eivät tunne toisiaan. 

– Jotta jumalanpalvelukseen 
saapuvista rakentuisi yhteisö, ih-
misten pitäisi tietää toistensa ni-
met, tuntea kasvot ja itse kunkin 
arvokkaat, ainutlaatuiset elämän-
tarinat. Raamatun mukaan Ju-
mala kutsui meitä kaikkia nimel-
tä, isä Ciucci muistutti.

Millä keinoin
tutuiksi?
Oulujoen seurakunnan kappalai-
nen Ilkka Mäkinen ja Nurmijär-
ven kirkkoherra Ari Tuhkanen 
saivat Ciuccin puheesta kipinän 
kehitellä tutustumiskeinoja. 

Perjantai-illan messun jälkeen Oulun tuomiokirkon eteisessä jaettiin osallistujille eväitä (kuva oikealla). Päivä oli ollut pitkä ja vielä iltayhdeksältä alkoi kirkossa yhteislaulutilaisuus. Oulun sotilaskotisisaret olivat valmistaneet 
tuhat eväspussia. Kuvassa vasemmalla Oulujoen seurakuntapastori Anna-Maria Veijo kirjoittaa muistilapulle yhteiseen jakoon oman ideansa jumalanpalveluksen kehittämiseksi. 

He pohtivat, oppisiko pap-
pi tuntemaan seurakuntalaisen-
sa paremmin, jos työntekijät ei-
vät kulkisi kaupungeissa kirkko-
jen välillä vaan keskittyisivät yh-
teen alueeseen. 

Tuhkanen kertoi kierrelleensä 
muutamia vuosia sitten kollegoi-
densa kanssa tapaamassa ihmi-
siä Nurmijärven kapakoissa. Kun 
hengenmiehet olivat uskaltautu-
neet pubiin, oli ravintolaväki lu-
vannut kohteliaasti tulla vastavie-
railulle papin työmaalle.

Tuhkanen sanoi tutustuvansa 
seurakuntalaisiinsa myös otta-
malla heidät mukaan saarnaan. 
Saarnaajan puhe saattaa keskey-
tyä, kun hän kysäisee kesken kai-

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

ken kuulijoidensa näkemyksiä 
asiaan.

Jumalanpalveluspäivillä saar-
nasta puhuneet piispa emeritus 
Eero Huovinen ja hiippakunta-
dekaani emeritus Keijo Nissilä 
muistuttivat juuri tästä: papin on 
rakennettava saarnansa niin, et-
tä kuulija kokee olevansa puhu-
jan kanssa ”samassa veneessä” – 
saman veden, saman armon kan-
nattama.

  
RIITTA HIRVONEN

Lue lisää Eero Huovisen ja 
Keijo Nissilän vinkeistä saarnaajille 
sivulta 16.

ANNE-MARIA HAAPALA
Hailuodon ruustinna

Oulun ammattikorkeakoulun 
viestintäjohtaja

Isä meidän eikä 
vain joidenkin muiden

Äänekosken vapaaehtoiset messuryhmäläiset pilkkoivat juma-
lanpalveluspäivillä Isä meidän -rukouksen pieniin osiin ja 
kertoivat ajatuksiaan tutun rukouksen eri lauseista. 

Onneksi saamme puhutella Jumalaa sanoilla Isä meidän 
eikä Herra korkeasti kunnioitettava Taivaan Valtias. Jumala on mei-
dän kaikkien eikä esimerkiksi vain niiden, jotka käyvät kirkossa.

Kun rukoilen Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen lei-
pämme, huomaan kiitollisena, että minulla on leipää, minulla on ko-
ti. Siksi tässä kohdin rukousta rukoilen leipää niille, joilla sitä ei ole.

Äläkä saata minua kiusaukseen… äläkä saata minua hedelmäpe-
lien tarjoamiin houkutuksiin.

Vaan päästä meidät pahasta. Paha on minussa, ei aina muissa.
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Muut mediat

VOIKO MASENNUKSESTA seurata 
mitään hyvää? Brittiläisen kirjailijan 
ja toimittajan Matt Haigin mukaan 
masennus voi olla se hinta, jonka joutuu 
maksamaan siitä, että havahtuu elämään. 
Vielä kymmenen vuotta sen jälkeen, 
kun hän oli selvinnyt nuoruutensa 
masennuksesta, hän kirjoittaa: ”Vihaan 
masennusta. Pelkään sitä. Itse asiassa se 
kauhistuttaa minua. Mutta samalla se 
on tehnyt minusta sen, joka minä olen.
Löysin minuuden, joka liittää minut 
sinuun, ihmisen ihmiseen. Lujan ja 
murtumattoman selviytymisvoiman. 
Elämän.”

Kirjailija Meiju Bonsdorff  
Sana-lehdessä 23. maaliskuuta.

Jos Muhoksen naisten mes-
sussa on joka kerta noin sa-
ta osallistujaa, täytyy pelkäs-
tään naisille tarkoitetulle ti-

laisuudelle olla selkeä tarve, to-
teaa vs. seurakuntapastori Soile 
Tuusa. 

Hän kertoo, että naisten iki-
omat hetket onnistuvat tavoitta-
maan joka kerta myös uusia kä-
vijöitä.  

Tänä keväänä messussa pui-
daan Suomi 100 vuotta -juhla-
vuoden kunniaksi naisten elä-
mää itsenäisyyden eri vuosikym-
meninä. Saarnassa naisten ar-
keen menneinä vuosina paneu-
dutaan draaman avulla. 

Tilaisuus alkaa Muhoksen kir-
kossa torstaina 30. maaliskuuta 
kello 18. Messun jälkeen tarjol-
la on iltapala.

Vaikka kyse on messusta nai-

sille, muutamia miehiäkin on 
ollut paikalla edellisvuosina, 
Tuusa kertoo. Tälläkään ker-

Muhoksen naiset haluavat oman   messun

taa ketään ei käännytetä kirkon 
ovelta pois.

Suosittua kaikenikäisten 

Sirpa Kansanaho 
Oulun vastaanottokeskuksen johtaja

Iso osa turvapaikanhakijoista 
vastaanottokeskuksissa on trau-
matisoituneita. Kielteisten tur-
vapaikkapäätösten jälkeen täl-
laisten rikkinäisten ihmisten 
ajautuminen paperittomiksi il-
man yhteyttä minkäänlaisiin vi-
rallisiin palveluihin on riski kai-
kille kansalaisille.

– Ei voida sanoa, että iso osa 
turvapaikanhakijoista on trau-
matisoituneita. Meillä ei ole tilas-
toitu PTSD-diagnosoituja (trau-
maperäinen stressireaktio) asiak-
kaita, joten tarkkaa määrää ei ole 
tiedossa. 

Mutta asukkaiden joukossa on 
ehdottomasti traumatisoituneita 
ja myös hyvin vaikeasti trauma-
tisoituneita ihmisiä, joiden arki-
elämä on oireiden vuoksi vaikeaa. 

En näe heitä niinkään uhka-
na muille kansalaisille hoitamat-
tomien oireiden vuoksi – paitsi 
jos henkilö on psykoottinen tai 
yrittää hoitaa itseään päihteillä. 
Tilanne on pikemminkin uhka 
heille itselleen.

 
Suurin huoli on naisista ja lap-
sista, jotka saavat kielteisen tur-
vapaikkapäätökseen eikä perhe 
ole palaamassa lähtömaahan.

– Lapset ja naiset ovat usein se 
haavoittuvin ryhmä. Näin myös 
tilanteessa, jossa henkilöt oleske-
levat maassa laittomasti. Heistä 
on suuri huoli.

 
Ne turvapaikanhakijat, jotka 
lähtevät vapaaehtoisesti Suo-
mesta, ovat jo käytännössä läh-
teneet. Muut eivät aiokaan pois-
tua maasta.

– Suurin osa vapaaehtoisesti 
lähtevistä lienee jo lähtenyt, jos-
kin edelleen osa turvapaikanha-
kijoista poistuu maasta vapaaeh-
toinen paluu -järjestelmän tur-
vin.

Àrpàd Kovàcs
Oulun seurakuntien 
kansainvälisen työn pastori

Kirkosta löytyy aina turvallinen 
paikka paperittomalle.

– Joo, on itsestään selvä, että 
kirkon pitää auttaa hädässä ole-
via. Myös paperittomia. 

Yksi yö kerrallaan kirkon suojis-
sa ei ole mikään ratkaisu.

– Ei ole ratkaisu. Meillä ei edes 
tehdä noin, vaan saa olla useam-
piakin öitä tarpeen mukaa. 

Jos yksittäinen kansalainen aut-
taa paperitonta jollakin tavoin 
esimerkiksi tarjoamalla ruoka-
apua tai tilapäistä majoitusta, 
hän syyllistyy niin tehdessään 
lainvastaiseen toimintaan, josta 
voi saada rangaistuksen.

– Ei. Teoriassa voisi saada sa-
kot ja vallanpitäjät suunnittelevat 
paperittomien auttamisen krimi-
nalisointia. Käytännössä kuiten-
kin asia on niin, ettei yksityisellä 
tai kirkollisella auttajalla ole oi-
keutta eikä velvollisuutta kysyä 
kenenkään papereita. Joten aute-
taan ihmisiä, ei paperittomia.

Jos paperittomille ei tarjota pal-
veluja, kuten terveydenhoitoa 
tai väliaikaismajoitusta, se jou-
duttaa lähtemistä takaisin ko-
timaahan. Palvelut viivyttävät 
turhaan turvapaikanhakijan 
paluuta.

– Ei. Kokemuksesta tiedetään, 
että paperittoman päätös palata 
vapaaehtoisesti kestää kauan. Jo-
pa he, jotka eivät koe uhkia ko-
timaassaan miettivät kuukausia. 
Ihminen, joka kokee itsensä uha-
tuksi kotimaassa, ei lähde, vaikka 
jäisi ilman palveluja. 

Poliisi kävi reilu viikko sitten 
Porissa Väinön kirkolla, jossa 
paperittomia turvapaikanha-
kijoita on ollut majoitettuna ja 
jakoi heille sakkolappuja. Kos-

Naiset uskovat miehiä yleisemmin

• Suomalaisnaisista joka neljäs (25 prosenttia), mutta suoma-
laismiehistä vain joka seitsemäs (15 prosenttia) uskoo ilman 
epäilyjä, että Jumala on olemassa.

• 18 prosenttia naisista käy uskonnollisissa tilaisuuksissa vä-
hintään kerran kuussa. 10 prosenttia miehistä käy uskon-
nollisissa tilaisuuksissa vähintään kerran kuussa.

• Miesten osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin ei kas-
va kovinkaan paljon edes vanhimmissa ikäryhmissä. Naiset 
osallistuvat enemmän kuin miehet kaikissa ikäluokissa ja 
huomattavasti enemmän vanhemmissa ikäryhmissä.

Lähde: Piispa Björn Viktrömin alustus Sukupuolen 
haasteet uskonnollisille yhteisöille helmikuussa 2015

”Autetaan ihmisiä, ei paperittom ia”
Rauhan Tervehdys selvitti paperittomiin siirtolaisiin liittyviä yleisiä ennakkokäsityksiä 

ka kirkolla ei ole rikosoikeudel-
lista asemaa, poliisi voi halutes-
saan tulla seurakunnan tiloihin 
hakemaan turvapaikanhakijan 
pois.

– Poliisi voi tulla kirkon tiloi-
hin etsintäluvan, asiallisten do-
kumenttien kanssa. Muutoin pi-
dän käytöstä junttimaisena. Kir-
kon tiloihin tulemisella ei ole 
mielestäni mitään tekemistä jär-
jestyksenpidon kanssa. 

Poliisi voi määrätä kirkkoher-

raa poistamaan paperittoman 
kirkon tiloista.

– Ihmisten omaatuntoa ei voi 
määrätä kukaan. Poistamiskeho-
tusta ei tarvitse totella.

Ari Heikkinen 
Oulun kaupungin 
konsernipalvelujen johtaja 

Oulun kaupunkilaisten turval-
lisuuden vuoksi paperittomien 
hätäpalvelut tulee saada nopeas-

Jokaiselle lapselle 
kuuluu Lapsen 
oikeuksien 
sopimuksen 
perusteella oikeus 
käydä koulua.
Suomikin on 
ratifioinut tämän 
sopimuksen. 

Satu Haapanen
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Ihmisiä

Ystävä sairaalan aulassa   

Elsi Salo
vaara

Maritta Mononen auttaa vapaaehtoisena sairaalaoppaana potilaita 
löytämään oikeaan paikkaan sokkeloisessa sairaalassa. 

Maritta Monoselle Oulun yliopistollisen sairaa-
lan käytävät ovat tuttuja. Mononen työskenteli 
talossa röntgenhoitajana liki kolmekymmentä 
vuotta ja näki sairaalan laajenemisen. 

– Kun sairaala 1970-luvulla valmistui, tämä oli ihan sel-
keä, mutta vuosikymmenten aikana on rakennettu paljon 
lisää. En minäkään osaa mennä ihan joka paikkaan, hän 
naurahtaa.

Sairaala koetaan sokkeloiseksi ja pelottavaksi paikaksi. 
Järjestöt sairaalassa -hanke onkin kouluttanut viime syk-
systä alkaen vapaaehtoisia sairaalaoppaita erikoissairaan-
hoidon potilaiden avuksi. Mononen on yksi heistä.

Jäätyään eläkkeelle Mononen etsiskeli vapaaehtoistyötä, 
jossa voisi olla avuksi. Onneksi silmiin sattui Rauhan Ter-
vehdys, jossa kerrottiin yhden illan opaskurssista.

Maritta Mononen on viettänyt kahden viikon välein 
kolme tuntia vapaaehtoisena sairaalaoppaana Oysin vilk-
kaimpien sisääntuloväylien eli avohoitotalon tai B2-oven 
aulassa. Aamupäivisin päivystäviä sairaalaoppaita on vuo-
rossa aina kaksi kerrallaan. 

– Jos joku on etsiskelevän näköinen, kysymme heti, voi-
ko auttaa. Usein se helpottaa ärtymystä, joka helposti nou-
see. 

Oppaat auttavat ilmoittautumisautomaattien käytössä. 
Vaikka monella on mukanaan saattaja, määränpää voi olla 
hukassa. Opas vie tarvittaessa perille asti.

– Joka ikisessä paikassa pitää myös ilmoittautua uudel-
leen, sitä ei moni aina hoksaa, Mononen tietää.

Pitkillä käytävillä on aikaa jutellakin.
– Ihmiset kertoilevat sairaalakokemuksistaan. Monia 

jännittää se, ehtiikö ajoissa vastaanotolle.

ELSI SALOVAARA 

Muhoksen naiset haluavat oman   messun
Vaikka kyse on 
messusta naisille, 
muutamia 
miehiäkin on 
ollut paikalla 
edellisvuosina.

Soile Tuusa

Millaisia eväitä Oulun jumalanpalveluspäiviltä sai?Gallup
Oulussa järjestettiin 24.–25. maaliskuuta valtakunnalliset
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät. Millaisia eväitä, 
kokemuksia ja ideoita ihmiset veivät päiviltä kotiinsa?  

KUVAT JA TEKSTI: 
RIITTA HIRVONEN

Perjantai-illan messu tuomiokir-
kossa oli kaunis ja juhlava. Mu-
siikki soi upeasti kirkossa. Paik-
ka oli täynnä laulavaa väkeä. Ko-
kemus meni tunteisiin asti.

Johanna Rönnkvist
Kokkola

Ruotsin piispa Martin Modèus 
totesi omassa puheessaan, ettei 
perinteistä messua tarvitse pan-
na uusiksi, vaan ottaa siihen uu-
denlainen asenne. Messussa on 
tärkeää ihmisten kokemukset ei-
kä niitä voi määritellä ulkopäin.

Anne Kellosalo
Kokkola

Jumalanpalvelukset ovat usein 
työntekijävetoisia mutta ne voi-
sivat olla yhtä lailla myös seu-
rakuntalaisvetoisia. Piispa Eero 
Huovinen muistutti meitä pap-
peja, että saarna on onnistunut, 
jos kuulijalle jää puheesta mie-
leen yksi asia. Yksi riittää.

Mirva Ahola
Pyhäjärvi

naisten messua on järjestetty 
Muhoksella jo kymmenen vuo-
den ajan. 

Järjestäjät ovat
innoissaan
Soile Tuusa on itse ollut naisten 
messussa kerran aikaisemmin ja 
kuvailee naistenvälistä tapaamis-

ta antoisana, voimia antavana. 
Tämänvuotista kirkkohetkeä 

on ollut tekemässä iso joukko in-
nokkaita seurakunnan työnteki-
jöitä, pääsääntöisesti naisia. Seu-
rakunnan rukouspiirin naiset 
tekevät messun esirukouksen. 
Kirkkokuoron naiset vastaavat 
musiikista.

Muhoksen miehet eivät ole 
Tuusan tietojen mukaan suuresti 
purnanneet vain pelkästään nai-
sille tarkoitetusta messusta, mut-
ta he ovat toivoneet miesten ilto-
ja. Sellainen järjestetään jälleen 
myöhemmin syksyllä.

Lähes kaikissa seurakunnis-
sa järjestetään omia tilaisuuksia 
naisille ja miehille. Tavallisimpia 
ovat naisten ja miesten keskuste-
luillat sekä raamattupiirit.

RIITTA HIRVONEN

ti kuntoon. Jollei näin käy, mi-
tä vain voi seurata: rikollisuut-
ta, pahoinvointia ja radikalisoi-
tumista.

– Paperittomien hätäpalvelut 
tarvitaan varmistamaan ihmis-
oikeuksien mukainen kohtelu 
Suomeen jääneille paperittomil-
le. Hätäpalvelua edellyttää myös 
valtioneuvoston linjaus viime 
joulukuulta: laittomasti maas-
sa oleskeleville turvataan oikeus 
välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. Tästä vastaavat 

tytään takamaan perustuslain 
mukainen välttämätön hätäma-
joitus, ruokaa, vaatteita ja sai-
raanhoitoa.

– Kaupunki tekee hyvää yh-
teistyötä kolmannen sektorin 
kanssa, koska tavoitteemme ovat 
yhteneväiset.

Satu Haapanen 
Oulun Diakoniaopiston opettaja, 
toimii aktiivisesti vapaaehtoisena 
turvapaikanhakijoiden hyväksi

Jokaisen, myös paperittoman ih-
misen sairauden hoitaminen on 
velvollisuus ja laillista.

– Jokaisella ihmisellä on luo-
vuttamaton ihmisarvo. Ihmis-
oikeuksien perusteella jokaisel-
la on oikeus hoitoon ja huolenpi-
toon. Kristilliseen etiikkaan kuu-
luu myös lähimmäisestä huoleh-
timinen. 

Paperittomalle lapselle ei kuu-
lu automaattisesti Suomessa oi-
keus koulunkäyntiin. Mikäli 
lapsi, jonka perhe on niin kutsu-
tusti paperiton, olisi koulussa, 
opettajan on hyvä ilmoitta lap-
sesta viranomaisille.

– Väärin. Jokaiselle lapselle 
kuuluu Lapsen oikeuksien sopi-
muksen perusteella oikeus käy-
dä koulua. Suomikin on ratifioi-
nut tämän sopimuksen. Opetta-
jan ei pidä minkään lain mukaan 
ilmoittaa lapsesta viranomaisille 
muussa kuin epäilyssä, että lasta 
kohdellaan kotona kaltoin.

RIITTA HIRVONEN

”Autetaan ihmisiä, ei paperittom ia”
Rauhan Tervehdys selvitti paperittomiin siirtolaisiin liittyviä yleisiä ennakkokäsityksiä 

viime kädessä kunnat.
Linjauksen takana voi olla 

myös halu varmistaa, että epä-
toivoinen tilanne ei johtaisi epä-
toivoisiin tekoihin, joilla voi olla 
vaikutuksia kansalaisten turval-
lisuuteen.

Oulun kaupunki tarvitsee kol-
mannen sektorin kuten järjestö-
jen ja kirkon apua, jotta kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen saa-
neille, mutta Suomeen jääneil-
le turvapaikanhakijoille pys-

M
ari Läh

teen
m

aa
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MYLLYNIEMI, 
Kari

Vaalit tulossa. 
Mukana ollaan.

454

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

Keskeltä läpi!

TEUVO  
SIIKALUOMA

Maksaja: Teuvo Siikaluoma

474

HUOLENPITÄJÄT OULUSSA.

398
Anttonen Tauno
lentokapteeni (eläk.)

403
Halonen Paula
perushoitaja, herastuomari

406
Hekkala Urpo
opettaja, FM

410
Huttu-Hiltunen Antti
opettaja, KM

412
Hämeenniemi Raimo
asiakkuuspäällikkö

415
Kaikkonen Milla
kotiäiti

417
Kakko Matti
sairaalaneuvos, YTM

418
Kankaala Marja-Liisa
turvallisuusasiantuntija

419
Karhula Matti
arkkitehti, TkT

421
Kauppi Timo
maanviljelijä (eläk.)

423
Kemppainen Sirpa
diakonissa

427
Kontio Aki
kuljettajantutkintojen 
vastaanottaja

430
Korkiakoski Jouko
kunnossapitotyöteknikko 
(eläk.)

431
Kortesalmi Hannes
liikenneasemapäällikkö

433
Kurkela Hannele
perushoitaja

435
Kärkkäinen Minna
rehtori, KM/LTO

439
Lepistö Anna-Kaisa
myyjä, kotiäiti

440
Leskelä Jorma
vanhempi konstaapeli

441
Lotvonen Helena
yrittäjä, palvelujohtaja

442
Lukka Matti
kuljetuspäällikkö

446
Lämsä Kalevi
osastonhoitaja, 
pääluottamusmies (eläk.)

453
Muotka Henri
sosiaalityöntekijä, YTM

457
Nieminen Anneli
lähetyssihteeri, vapaaehtois-
työn koordinaattori

458
Nikula Lauri
vanhempi konstaapeli, 
nettipoliisi

461
Oikarinen Kyösti
suukirurgi, professori

462
Ojalehto Matias
insinööri, sivistys- ja 
kulttuurilautakunnan pj.

467
Pitkälä Juhani
rovasti, opettaja

471
Ranua Tuula
palveluesimies, YTM

476
Sjögren Marjo
vanhempi rikoskonstaapeli

485
Tuomaala Eija
lähihoitaja

486
Tuominen Juho
erikoislääkäri

489
Vallström Maila
hallituksen puheenjohtaja, 
yrittäjä

494
Vuollo Kari
tulliylitarkastaja

Kuntavaalit 2017 | Oulu | Suomen Keskusta r.p. | Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

499Marja-leena 
Kemppainen

“JALAT MAASSA”-YHTEISTYÖTÄ JA 
HARKINTAA KOTIKAUPUNGIN 
RAKENTAMISEEN

TERVEYDENHOITAJA AMK
TYÖNOHJAAJA STOry

Hyvä ilmoittaja. Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?
Ota yhteyttä: Pirjo Teva 040 680 4057 pirjo.teva@kotimaa.fi
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Artistin pitää olla hurjapäinen
Popin naiskuva pohdituttaa laulaja-lauluntekijä Iina Palokangasta

A nn i  Po r ra smä k i

Kun nuori aloitteleva nais-
artisti valokuvataan en-
simmäistä sinkkuaan 
varten, napsaistaan rin-

takuva, jossa artisti esiintyy pai-
dattomana. Kuva on rajattu siten, 
et teivät rinnat näy.

Näin kertoo oululainen laula-
ja-lauluntekijä Iina Palokangas, 
22, joka tietää, että showbisnes 
maistuu joskus karvaalta. 

– Miksi nuoret naiset halutaan 
aina laittaa tällaisiin kuviin? Pa-
lokangas kysyy.

Popmusiikin naiskuva kiin-
nostaa artistia. Naiskuva onkin 
yhtenä aiheena ensi sunnuntaina 
Oulun Vanhassa pappilassa pi-
dettävällä Taustatarinaklubilla, 
jossa Palokangas esiintyy.

Taustatarinaklubi on Palokan-
kaan ja tuomiokirkkoseurakun-
nan nuorisotyönohjaajan Mono 
Kuoppalan ideoima. 

Klubilla kuullaan tänä kevää-
nä nuoria nousevia suomalai-
sia artisteja ja keskustellaan hei-
dän musiikkinsa taustoista, kuten 
kriiseistä. 

Klubi on Palokankaan emän-
nöimä. Ensi sunnuntaina emän-
tänä toimii poikkeuksellisesti 
musiikinopiskelija Loviisa Kan-
tonen.

Pienet jutut
syövät sinua
Mutta se naisten kohtelu show-
bisneksessä! Laulaja Mitra ker-
toi Taustatarinaklubilla tammi-
kuussa, että levy-yhtiö käski hän-
tä ottamaan esiintyessään hatun 
päästä, koska se ei kuulemma so-
pinut hänelle. Kuitenkin Mitra oli 
lapsesta saakka käyttänyt hattua, 
mikä oli hänelle se oma juttu.

– Tällaiset pienet jutut alkavat 
syödä sinua, kun joku kerta toisensa 
jälkeen haluaa karsia sinusta jotain. 
Jos jokin kuitenkin tuntuu itsestä 
oikealta, siitä täytyy pitää kiinni.

Palokangas tuntee suurim-
man osan suomalaisista nuorista 
naisartisteista. Heidän kohtelun-
sa tuntuu Palokankaasta ikävältä.

– Kun tietää millaisia he ovat oi-

keasti ja millaisena heidät halutaan 
näyttää maailmalle. Se on monelle 
kipeä aihe. He pohtivat, miksi eivät 
kelpaa itsenään vaan heidän pitää 
esiintyä vähissä vaatteissa ja kas-
vonpiirteet muutettuina.

Myös Palokankaalle esitettiin 
vaatimuksia. Hän päätyi siihen, 
että ei aloittanutkaan levytysso-
pimuksen tavoittelua 18-vuotiaa-
na vaan myöhemmin. Se jälkeen 
vaatimuksia ei ole esitetty. 

Hän etsi itse, millainen oli. 
Parasta onkin Palokankaan mu-
kaan, että ihminen etsii itsensä 
ennen kuin joku tekee sen hänen 
puolestaan.

Artistin pitää
kokeilla uutta
Artisti tarvitsee Palokankaan 
mielestä rohkeutta. Moni ural-
laan edennyt ei ole välttämättä 
lahjakas laulajana vaan pikem-
minkin riittävän hurjapäinen tes-
taamaan uusi asioita. 

– Ei esimerkiksi pidä pelätä pe-
rustaa Vanhaan pappilaan musiik-
kiklubia, jossa keskustellaan aiheis-
ta, joista ei tavallisesti puhuta.

Kuinka paljon sanoituksissa 
oikein kehtaa? Palokankaan mu-
kaan hyvän aiheen äärellä nousee 
sopiva häpeä. 

– Sitä vähän hävettää, että voi-

ko näin sanoa. Se on silloin asia, 
josta kannattaa kertoa. Sopiva hä-
peä tarkoittaa, että ollaan inhi-
millisillä lähteillä.

Palokangas laulaa suomen-
kielistä kertovaa ja tekstilähtöis-
tä poppia pianon kanssa soolona, 
mutta esiintyy myös  helsinki-
läisen, hänen nimeään kantavan 
bändin kanssa.

Palokangas on saanut vaikut-
teita lauluihinsa suomalaisesta 
nykyrunoudesta. 

Lauluntekijä kertoo saaneen-
sa palautetta kuulijoilta, jotka 
ovat kokeneet niiden olevan kuin 
omasta elämästään: ”Uskoma-
tonta, että olet pukenut sanoiksi 

sellaista, jota olen surussani ja ih-
missuhteissani käsitellyt”.

– Hienointa on, että minulle 
tärkeät tekstit löytävät kosketus-
pintaa kuulijoissa.

Millainen lauluääni Iina Palo-
kankaalla on? 

– Aika syvä ja savuinen soundi.
Mutta ei kuitenkaan viinan ja 

tupakan aikaansaama?
– Ei, ei, ääni on täysin akatee-

misen laulukoulutuksen tulos, 
nuori artisti nauraa.

 
PEKKA HELIN

Taustatarinaklubi su 2.4. kello 16  
Oulun Vanhassa pappilassa.

Kuka?
• Iina Palokangas on syntyisin Oulusta. Hän on opiskellut Helsingissä 

Pop & Jazz konservatoriossa. Tällä hetkellä hän opiskelee Oulun yli-

opistossa musiikkikasvatusta ja valmistuu musiikinopettajaksi.

• Säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia esittävän yhtyeen lisäk-

si Iina Palokangas laulaa Emma Salokoski Voices -lauluyhtyeessä se-

kä solistina bilebändeissä.

• Vuodesta 2012 lauluntekijän musiikkia on kuultu niin klubikeikoil-

la ja festivaaleilla kuin kirkkokonserteissa. Ensikonserttinsa hän piti 

Oulun tuomiokirkossa.

• Pianonsoitonopettajana Palokangas on toiminut vuodesta 2010, jon-

ka jälkeen hän on ohjannut lauluyhtyeitä ja bändejä, opettanut lau-

lua sekä tehnyt musiikin- ja luokanopettajan sijaisuuksia. 

Sitä vähän hävettää, 
että voiko näin 
sanoa. Se on silloin 
asia, josta kannattaa 
kertoa. Sopiva häpeä 
tarkoittaa, että ollaan 
inhimillisillä lähteillä.

Iina Palokangas
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Utsjoen 
seurakuntaliitos 
lähestyy

Inarin seurakunnan kirkko-
valtuusto päätti 15. maalis-
kuuta, että Utsjoen seurakun-
ta liitetään kappeliseurakun-

tana Inarin seurakuntaan. Val-
tuuston päätöksen mukaan Ou-
lun tuomiokapituli asettaa selvi-
tysmiehen laatimaan yhdistymis-
sopimuksen. 

Lopullisen ratkaisun seura-
kuntaliitoksesta tekee Kirkko-
hallitus. Tavoitteena on, että yh-
distynyt seurakunta aloittaisi toi-
mintansa jo ensi vuoden alusta.

Viime vuoden joulukuussa 
Utsjoen kirkkovaltuustossa oli 
syntynyt päätös, että pahoista ta-
lousvaikeuksista kärsivä seura-
kunta liitetään Inarin seurakun-
taan kappeliseurakuntana. Kun 
Rauhan Tervehdys kertoi utsjo-
kisten kirkkovaltuutettujen te-
kemästä ratkaisusta, oli huolena, 
saavatko Utsjoen saamenkieliset 
seurakuntalaiset tulevaisuudessa 
kirkolta kattavaa  palvelua äidin-
kielellään.

Utsjoen seurakunta on Suo-
men ainoa saamelaisenemmistöi-
nen seurakunta ja jäsenistä suu-
rin osa on saamenkielisiä.

Saamelaiskäräjät
vastustavat liitosta
Helmikuussa saamelaiskäräjät 
peräsi seurakuntaliitoksesta joh-
tuvien vaikutusten arviointia saa-
melaisten kielellisiin ja kulttuuri-
siin perusoikeuksiin Utsjoen kir-

kollisessa toiminnassa. 
Lausunnossaan saamelaiskä-

räjät totesi, että Suomessa saame-
laisten oikeudet on turvattu pe-
rustuslain tasolla. Saamelaiskärä-
jien mukaan Utsjoen seurakun-
nan yhdistäminen Inarin seura-
kuntaan heikentää Utsjoen seu-
rakuntalaisten kielellisiä perus-
oikeuksia. 

Kotimaa-lehden haastattele-
ma saamelaiskäräjien hallituk-
sen puheenjohtaja Tiina Sanila-
Aikio sanoo, että saamelaisten 
näkökulmat ohitetaan nykyisin 
heitä koskevassa päätöksenteossa. 
Utsjoen seurakunnan liittäminen 
Inarin seurakuntaan on yksi esi-
merkki siitä. 

Sanila-Aikio näkee, että ainoa 
hyvä vaihtoehto saamelaisten 
kannalta olisi pitää Utsjoen seu-
rakunta itsenäisenä, maksoi mi-
tä maksoi. 

Saamelaiskäräjät pyytää neu-
votteluja, vaikka seurakuntien 
yhdistämisprosessi on jo käsitte-
lyvaiheessa.

Mahdollisuus peruutukseen 
liitoksessa on olemassa: Inarin 
kirkkovaltuuston päätöksen mu-
kaan Utsjoki palautetaan itsenäi-
seksi seurakunnaksi, mikäli Uts-
joen kappeliseurakunnan talou-
dellinen tilanne kohenee kestä-
välle pohjalle. 

RIITTA HIRVONEN

Hautauspalveluja

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Hyvä 
ilmoittaja!

Haluatko näkyvyyttä 
paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

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

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

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 30.3. klo 18 Opiskelijapiste, illanviettoa nuorille aikuisille
Su 2.4.klo 10.30 rukouskokous, 
klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ma 3.4. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  4.4. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Ke 5.4. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

Kumppanuuskeräys lipaskeräyksenä 13.3.-9.4.

Siioninvirsiseurat: to 30.3. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8,  
su 2.4. klo 18.30 Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2, Oulunsalo,  
su 9.4. klo 12.00 Pelimanniseurat Ruikan Erän majalla Rovaniemellä
”Samoilla oljilla”: Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu seuratoiminnan 
ideointi- ja virkistyspäivä Raudaskylän Kristillisellä Opistolla la 8.4.  
klo 9.00-15.00. Ilm. opistolle 08-4276200  info@rko.fi,  
tied. Matti Nuorala 040 7796871 matti.nuorala@h-y.fi 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 30.3. klo 19 Opetuslapseus- ja kasteilta, Risto Wotschke, Mika Martin- 
mäki, aihe: Jumalan armo. Pe 31.3. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 2.4.  
klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Jose Piippo, Risto 
Wotschke, aihe: ”Anokaa, niin teille annetaan”. Ti 4.4. klo 18 Alfa-kurssi. 
Ke 5.4. klo 18 Varkki-ilta. To 6.4. klo 19 Evankeliumi-ilta, Jaakko Kallela, 
Eero Pokela. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 1.4. klo 19 #Valo – Cafe. Su 2.4. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Vuosijuhla, Hannu 
Orava, Mikko Saukkonen, Seurakuntakuoro. 
Lastenkokoukset ja Seimi. Ma 3.4. klo 18  
Vanhimmiston kokous. Ke 5.4. klo 17 Soppa-
kirkko. To 6.4. klo 12 Päiväpiiri.  

Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 1.4. klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia.
Ma 3.4. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 4.4. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Ke 29.3. klo 14 Toimintapiiri.
Su 2.4. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Ari Juntunen.
Su 9.4. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Myyjäiset lähetystyön hyväksi  
la 1.4. klo 14 –16.
Myynnissä mm Arabialaista ruokaa.
Vierailijoita: su 2.4. klo 16 Timo Närhi, 
ma 3.4. klo 18 Pirkko Vesavaara.  
Pe 7.4.–su 9.4. Profetaalisuus 
seurakunnassa! Hanna Matikainen ja 
Patrick Tiainen. Tarkemmat ajat netti-
sivulla. Sydämellisesti tervetuloa!

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

to 30.3.2017 18.00-19.30 rukoushuone, Koulukatu 41, oulu 
Kohtaamispaikkailta ”Baabelin tornin juurella”: -pohdintaa kielten synnystä, 
kehityksestä ja sukulaisuudesta Raamatun ja evoluution valossa,  
FM Kaisa Hautamäki.
5.4.2017 klo 17 ilosanomapiiri 

Palveluja tarjotaan

Su 2.4. Klo 11.00 Ehtoollisjuhla
Ke 5.4. Klo 19.00  

Sanan ja Rukouksen ilta
Su 9.4. Klo 11.00 Lähetyskokous

Ke 12.4. Klo 19.00  
Sanan ja Rukouksen ilta

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Hiippakunnallisen virsivisan 
voitto Haukiputaalle

Viime keskiviikkona ki-
sattiin Oulun hiippa-
kunnallisen virsivisan 
voitosta Haukiputaalla. 

Voiton vei kotikentällään kisan-
nut Haukiputaan koulun 4B-luo-
kan joukkue, jonka nimi oli Ni-
metön.

Kisaan osallistui yhteensä 13 
joukkuetta ympäri hiippakuntaa. 
Toiseksi kisassa tulivat Virsipos-
sut Haapajärveltä ja kolmannek-
si Maukkaat mansikat Pyhäjoel-

ta. Haukiputaan joukkue pääsee 
4. toukokuuta pidettävään valta-
kunnalliseen virsivisan finaaliin 
Tampereelle. 

Hiippakunnallisessa kisassa 
ensimmäiseksi tullut joukkue saa 
300 euroa, 2. kakkoset 125 euroa 
ja kolmanneksi tulleet 75 euroa.  

Tuomariston puheenjohtajana 
toimi haukiputaalainen dir.mus. 
Pekka Manninen ja tuomariston 
muut jäsenet olivat kanttorit Taru 
Pisto ja Kaisa Säkkinen. 

Vivia Manninen, Viena Kiviahde ja Linnea Kokko tuulettivat tiukan voiton ratkettua.

R a im o Paas o
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Paras paikka maailmassa
 99-vuotias Martti Kangas on asunut Hailuodossa koko ikänsä

Joka aamu kello kymmenen 
Martti Kangas painaa kotin-
sa ulko-oven kiinni ja suun-
taa kävelylle Kuusikontielle. 

Liukkaatkaan eivät häntä pelo-
ta, kepin kanssa muutaman kilo-
metrin lenkki taittuu säässä kuin 
säässä.  

– Viinikantielle asti kävelen, 
sitä pidemmälle on kielletty me-
nemästä. Metsätaipaleille ei saa 
kuulemma lähteä, 99-vuotias ak-
tiiviliikkuja myhäilee.

Martti Kangas on tuttu näky 
kylällä. Hän on asunut Hailuo-
dossa koko ikänsä.

– Tämä on paras paikka maa-
ilmassa. 

Kun pikku-Martti tuotiin pa-
riviikkoisena kapaloissa mante-
reelta saareen, elettiin tammi-
kuuta 1918, ja Suomi oli julistau-
tunut itsenäiseksi kuukautta ai-
kaisemmin. 

– Poikaporukoissa olin ai-
na hyvin rentevänä, että minä se 
olen vapaaseen Suomeen synty-
nyt, Martti naurahtaa.

jalla, siitä minä tykkään. 

Omat pojat 
päivittäin apuna
Kankaan olohuoneen seinällä on 
taulu, johon taiteilija on ikuista-
nut näkymän Marjaniemen sa-
tamasta vuonna 1945. Tuolloin 
Martti oli palannut sodasta ja 
löytänyt luotolaisneidoista mie-
leisensä, Sylvin.

Aviossa pariskunta ehti olla yli 
70 vuotta. Sylvin kuolemasta on 
muutama vuosi. 

– Hänkin ehti täyttää 90 vuot-
ta, kertoo vaimoaan loppuun 
saakka hoitanut Martti silmäkul-
ma kimaltaen.   

Martti ja Sylvi Kangas saivat 
kolme poikaa, joista kaikki asu-
vat kotisaaressa. 

Käsistään kätevänä miehenä 
Martti veti aikanaan puutyöpii-
rejä. Kodista löytyy komeita sei-
näkelloja ja useita kaappikelloja, 
jotka hän on tehnyt itse. Käden-
taitoja on siirtynyt myös pojille.

– Poikain kanssa on tämä ta-
lokin rakennettu, ja kaikki tässä 
ympäristössä, Martti toteaa ylpe-
änä ja viittaa pihamaalle.

Kun Martti palaa kotiin päi-
vittäisiltä kävelyiltään, keittiös-
tä leviävät yleensä jo herkulliset 
tuoksut. Pojat huolehtivat isäs-
tään ja joku heistä on aina kok-

kausvuorossa. 
– Ruokahalu minulla on hyvä, 

syön enempi kuin on tarpeen. Pi-
tää varoa, ettei housunliitinki ala 
puristaa, Martti myhäilee. 

Kädentaidot käytössä 
yhteiseksi hyväksi 
Herkkuja oli pöydässä myös 
tammikuussa, kun talo oli tupa-
ten täynnä väkeä juhlistamassa 
Martti Kankaan 99-vuotispäiviä. 
Onnittelijoita riitti.

Kotiseutu on aina ollut Mar-
tille tärkeä. Kolmisenkymmen-
tä vuotta sitten hän oli mukana 
tuomassa Hailuotoon lions-toi-
mintaa. 

Leijonien tavoitteena on auttaa 
ja palvella oman kotipaikkakun-
nan apua tarvitsevia. Lasten ja 
vanhusten ilahduttamisen lisäksi 
Martti pääsi hyödyntämään kä-
dentaitojansa muun muassa koti-
seutumuseossa korjaustöissä.

Martti käy yhä klubin tapah-
tumissa, jos ne vain ovat sopivaan 
kellonaikaan.  

– Kuukausikokoontumiset 
ovat yleensä iltaseitsemältä, ja 
minun pitää olla silloin jo petis-
sä, Martti Kangas naurahtaa. 

Aamulla on taas kävely edessä. 

ELSI SALOVAARA

Sielunmaisemana 
Marjaniemen satama
Sata vuotta sitten Hailuodos-
sa oli asukkaita reilusti yli 2 000, 
nyt hieman alle tuhat. Kalastuk-
sen ja maanviljelyn hiivuttua lei-
pä on saaressa tiukassa. Valtaosa 
käykin töissä mantereella. 

Kuten niin monelle muullekin 
luotolaiselle, meri antoi elannon 
Martti Kankaalle. Marjaniemen 
satamassa hän ohjasi luotsina lai-
voja turvallisesti satamaan. Am-
matti oli verissä.

– Isäkin oli luotsi, samoin veli. 
Parikymppisenä Martti Kan-

kaan oli lähdettävä ikäistensä 
kanssa sotaan.

– Olin mukana Suursaaren 
valtauksessa, hän kertoo, mutta 
ei innostu tarinoimaan enempää 
sota-ajoista. 

Panssarilaiva Ilmarisen muka-
na meni kolme luotolaista nuoru-
kaista, ikätovereita.

Martti Kankaan lisäksi Hai-
luodossa on elossa vain muuta-
ma muu miespuolinen veteraani. 
Martti on heistä vanhin, joten hä-
nellä on ollut kunnia johtaa jouk-
koja itsenäisyyspäivänä sankari-
haudalle ja lukea muistosanat. 

Veteraanin asemasta on konk-
reettisia ilojakin.

– Joka maanantai käyn hiero-

Martti Kankaan takana näkyy taulu, johon on ikuistettu Marjaniemen satama vuonna 1945. Komea kaappikello on Martin itsensä tekemä.

Poikaporukoissa 
olin aina hyvin 
rentevänä, 
että minä se 
olin vapaaseen 
Suomeen syntynyt.

Martti Kangas
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Näytelmä ”Suomen Lutherista”
 Suomessa reformaatio henkilöityi Mikael Agricolaan, josta tehtiin esitys Kiimingin   kirkkoon

Reagoikaa tuohon, kun Pau-
lus kiivastuu. Teidän pitää 
ottaa katsekontaktia. Täs-
sä kohtaa voisi olla muu-

takin kuin naureskelua. Nyt teillä 
tuli repliikit vähän väärässä koh-
taa. Otetaanpa uuestaan! 

Kiimingin kirkossa on meneil-
lään näytelmäharjoitukset. Tarja 
Kannus-Kivelä, toinen ohjaajista, 
ohjeistaa näyttelijäjoukkoa. 

Suomen reformaation ajan ta-
pahtumiin eläydytään nyt jo vii-
desti viikossa. Harjoitustahtia on 
kiristetty, jotta kaikki olisi val-
mista, kun näytelmää ensi viikol-
la esitetään. 

Näytelmässä käydään läpi Mi-
kael Agricolan lapsuutta, koulu-
aikaa Viipurissa, maisteriopinto-
ja Saksassa sekä Venäjän-matkaa, 
jolta Agricola ei enää palaa kotiin. 

Pentti Honkasen, Leena Tiai-
sen, Tarja Kannus-Kivelän, Mir-
ja Aatsingin, Arja Nerkko-Run-
tin ja Pauli Niemelän työstämä 
käsikirjoitus on muovautunut rei-
lun puolen tunnin mittaiseksi esi-
tykseksi.

Näytelmää tekevien mielestä 
on ollut kiinnostavaa perehtyä sii-
hen, millaista elämä oli 1500-lu-
vulla. 

Raimo Untolalla on näytel-
mässä kaksi roolia: teologi Marti-
nus Teit sekä Ruotsin ensimmäi-
nen luterilainen arkkipiispa Lau-
rentius Petri. 

– Piti ihan netistä lukea heistä 

tarkemmin, kun ei itse Agricolas-
takaan muista paljoa muuta kuin 
sen ABCkirian, Untola tunnustaa. 

– Näytelmä antaa hyvän ku-
van Agricolan kasvusta uskon-
puhdistajaksi ja tuo esiin hänen 
persoonallisuuttaan. Ymmärret-
tävällä tavalla esiin tulee refor-
maation luonne ja merkitys, us-
koo Kiimingin kirkkoherra Pau-
li Niemelä, joka itsekin esiintyy 
näytelmässä.

Näytelmä on seurakunnan 
isoin satsaus reformaation juhla-
vuoteen. Niemelän mukaan kä-
sikirjoitus voidaan antaa Oulun 
muidenkin seurakuntien käyt-
töön.

Villasukkia ja
myllynkivikauluksia
Näytelmän puvustava Eija Kerä-
nen pyytää jokaista näytelmäs-

sä mukana olevaa etsimään iso-
kokoiset harmaat villasukat. Ne 
puetaan kenkien päälle ja nyöri-
tetään, siten nykyaikaiset kengät 
eivät pistä silmään muusta pu-
vustuksesta. 

Ajanmukaista vaatetusta on 
myös Agricolalle valmistuva 
muhkea myllynkivikaulus. 

– Siihen on huvennut jo neljä 
metriä kangasta eikä se vielä edes 
riitä, Keränen sanoo. 

Piispa, reformaattori,
raamatunsuomentaja 
Suomelle Saksasta lähtenyt refor-
maatio antoi kansankielisen pai-
netun kirjallisuuden ja kirjakie-
len.

Turun piispan palvelukses-
sa työskennellyt Mikael Agrico-
la perehtyi Martti Lutherin teo-
logisiin näkemyksiin opiskelles-
saan 1530-luvulla Wittenbergin 
yliopistossa Saksassa. 

Reformaation periaatteisiin 
kuului, että jokainen saa lukea ja 
kuulla Jumalan sanaa omalla äi-
dinkielellään. Agricolakin ryhtyi 
kääntämään Uutta testamenttia 
ja tuli samalla luoneeksi pohjan 
suomen kirjakielelle. 

Agricola oli tuottelias kirjoit-
taja: hän julkaisi 1543–1552 yh-
deksän suomenkielistä kirjaa. 

Ensimmäinen suomen kielellä 
julkaistu teos oli aapiskatekismus 

Suomen reformaation 
ajan tapahtumiin 
eläydytään Kiimingin 
kirkossa nyt jo 
viidesti viikossa. 
Harjoitustahtia 
on kiristetty, jotta 
kaikki olisi valmista, 
kun näytelmää ensi 
viikolla esitetään.

Yhdessä kohtauksessa iäkäs Agricola palaa rekikyydillä Suomeen. Agricola oli yksi jäsen suuressa valtuuskunnassa, joka oli käynyt kuningas Kustaa Vaasan lähettämänä Venäjän sodan (1555–1557) rauhanneuvotteluja Moskovassa. 
Paluumatka osoittautui Agricolalle liian raskaaksi: ”tauti tempaisi” hänet Kuolemajärven pitäjässä 9.4. 1557.  Harjoituksissa rekeä veti Raimo Untola, vuorosanoihin keskittyvät Harri Mäkelä (keskellä) ja Arto Kouri.

Puvustaja Eija Keränen (toinen oikealta) ohjeistaa, Tarja Kannus-Kivelä, Harri Mäkelä, Hannu Kajava ja Raimo Untola ovat kuulolla.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Näytelmä ”Suomen Lutherista”
 Suomessa reformaatio henkilöityi Mikael Agricolaan, josta tehtiin esitys Kiimingin   kirkkoon

JUKKA KOLMONEN JATKAMAAN
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0400 681 408

kolmonenjukka

Jukka.Kolmonen@ouka.fi

Rakennusmestari, yrittäjä

496Vesa
aitto-oja

Keskusta-
oikeistolainen

vaihtoehto
Oulussa.

• 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

Lounas alk. 6,90 €
Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2 

Caritas Matriiti, Valtatie 37
 Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Eläkeläiset 6,90 €, 
muut normaalihintaan 8,50 €

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Hyvä 
ilmoittaja!

Haluatko näkyvyyttä 
paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

P A R E M M A N  O U L U N  P U O L E S T A

SAMIPIKKUAHO.FI

Juhani Pitkälä
Opettaja, Rovasti, 

Pitkäaikainen valtuutettu

Ehdokkaasi 
Oulussa

467

Abckiria vuonna 1543. Suomen 
kielen kirjaimiston lisäksi kir-
jasta löytyivät kristinuskon kes-
keisimmät tekstit ja opinkohdat, 
muun muassa kymmenen käs-
kyä, uskontunnustus ja Isä mei-
dän -rukous. 

Rucouskiria Bibliasta ilmestyi 
vuonna 1544, Se Wsi Testamen-
ti valmistui 1548. Vuonna 1549 
Agricolalta ilmestyi uskonnol-
listen toimitusten käsikirja, ju-
malanpalvelusjärjestys sekä Jee-
suksen kärsimyshistorian kuva-
us. Vuonna 1551 julkaistiin psal-
mien kirja sekä osia profeettakir-
joista. Vuonna 1552 ilmestyi vie-
lä Haggain, Sakarjan ja Malakian 
kirjojen suomennos. 

Agricolan käyttämä kieli 
pohjautuu lähinnä Varsinais-
Suomen murteeseen, mutta se 
sai vaikutteita myös kreikasta, 
latinasta, saksasta ja ruotsista.

Yli puolet Agricolan luo-
mista sanoista – muun muas-
sa esikuva, hiippakunta, isän-
maa, omatunto ja paikkakun-
ta – ovat yhä käytössä.

MINNA KOLISTAJA

Näytelmä Mikael Agricolan 
elämästä esitetään Kiimingin 
kirkossa 3.–6. huhtikuuta. 
Päivisin esitetään näytöksiä 
koululaisille, iltanäytökset kello 
18 ovat kaikille avoimia.

Yhdessä kohtauksessa iäkäs Agricola palaa rekikyydillä Suomeen. Agricola oli yksi jäsen suuressa valtuuskunnassa, joka oli käynyt kuningas Kustaa Vaasan lähettämänä Venäjän sodan (1555–1557) rauhanneuvotteluja Moskovassa. 
Paluumatka osoittautui Agricolalle liian raskaaksi: ”tauti tempaisi” hänet Kuolemajärven pitäjässä 9.4. 1557.  Harjoituksissa rekeä veti Raimo Untola, vuorosanoihin keskittyvät Harri Mäkelä (keskellä) ja Arto Kouri.

Yrjö Runtti, Jarkko Metsänheimo, Arto Kouri ja Raimo Untola harjoittelevat 
kohtausta, jossa tohtorit keskustelevat uskonpuhdistuksesta.
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Suru vie kohti elämää

Kipan alijäämä 
on 18 miljoonaa
Oulussa sijaitseva Kirkon pal-
velukeskus (Kipa) on kymme-
nen vuoden aikana tullut mak-
samaan kirkolle reilut 36 mil-
joonaa euroa, josta tappion 
osuus on noin 18 miljoonaa, 
kertoo Kotimaa Pro. 

Summa kuitataan Kirkon 
keskusrahaston kassasta.

– Nyt takana on vasta kaksi 
täyttä toimintakuukautta, jol-
loin kaikki seurakunnat ovat 
olleet mukana Kipassa. Viimei-
nen 97 asiakkaan erä tuli vuo-
den alusta. Elämme vielä siir-
tymäkautta, kertoo Kipan joh-
dossa tammikuussa aloittanut 
Sami Savilaakso.

Kipassa on menossa strate-
giatyöskentely, jossa kiinnite-
tään erityistä huomiota siihen, 
että toiminta saadaan kannat-
tavaksi. Hinnoittelussa ei ole 
Savilaakson mukaan huomi-
oitu tarpeeksi kiinteitä kuluja.

 

Monikulttuurisuus 
on arkea nuorille
Monikulttuurisuus on nuoril-
le yhä itsestään selvempää, to-
teaa hiljattain julkistettu Nuo-
risobarometri 2016. 

– Suhtautuminen maahan-
muuttajiin on kokonaisuute-
na entistä myönteisempää. Yhä 
harvempi pitää ystävän ihon-
väriä tai syntymistä Suomes-
sa tärkeänä, kertoo tutkija Sa-
mi Myllyniemi Nuorisotutki-
musseurasta.

Nuorisotyön ammattilainen 
kohtaa työssään erilaisia kult-
tuuritaustoja omaavia nuo-
ria. Vuonna 2015 vieraskielisiä 
15–29-vuotiaita oli 79 404 eli 8 
prosenttia ikäluokasta, kertoo 
Allianssin Nuorista Suomessa 
-tutkimuskooste. 

Lasten- ja 
vanhusten-
suojeluilmoituksen 
voi tehdä netissä
Lastensuojeluilmoituksen tai 
muun sosiaalihuoltoon liitty-
vän ilmoituksen voi tehdä Ou-
lussa osoitteessa www.ouka.fi/
huoli.

Sosiaalipalveluihin voi ol-
la yhteydessä myös palvelutar-
peen arvioimiseksi. Yhteydessä 
voi olla joko omasta tilantees-
taan tai omaisen tai ystävän ti-
lanteesta asianomaisen suostu-
muksella. 

Sähköisesti ei ilmoiteta kii-
reellisestä tuen tarpeesta ja lap-
sen mahdolliseen pahoinpite-
lyyn tai seksuaalisen hyväksi-
käytön epäilyyn liittyvistä asi-
oista. Ne ilmoitetaan arkisin 
kello 8–16 numeroon 044 703 
6235 ja virka-ajan ulkopuolella 
numeroon 112.

Seitsemän naista ristillä on 
näyttämöteos, joka ker-
too naisen äänellä surusta. 
Naiset kertovat menetyk-

sistään – huokailevat, valittavat, 
itkevät ja raivoavat, välillä rau-
hoittuvat pohtimaan, mistä hei-
dän surussaan on pohjimmiltaan 
kysymys. 

He eivät välttämättä odota suu-
ria vastauksia, mutta yhtä kaikki 
he etsivät surulleen tilaa – oikeut-
ta sanoa, miltä menetys tuntuu.

Naisten tarinoissa suru taiste-
lee elämän puolesta. Surun tar-
koituksena on mahdollistaa elä-
män jatkuminen, niin että voi-
simme olla oikeasti elossa niin 

kauan kuin elämää on. Suru on 
myös henkilökohtainen asia, jo-
ten toistemme tapaa surra, ei ole 
syytä arvostella. 

Jokaisella on oma
ristinsä kannettavanaan
Monissa kulttuureissa nainen on 
vasta matkalla siihen yhteiskun-
nalliseen asemaan ja rooliin, jos-
sa voi sanoa tuntonsa julki pel-
käämättä miehisen patriarkaatin 
tuomiota. 

Joissakin kulttuureissa nainen 
elää alistettuna ja voi joutua pel-
käksi kauppatavaraksi miesten 
markkinoilla. Meillä on toisin – 
vai onko?

Nainen sai Suomessa äänioike-
uden jo 1906 suuriruhtinaskun-
nan aikaan. Tänä vuonna juh-
limme 100-vuotiasta itsenäistä 
Suomea. Maatamme ei olisi ra-
kennettu ilman naisten panosta 
miesten rinnalla. 

Esityspäivä Karjasillan kirkos-
sa sijoittuu Marianpäivän ja pää-
siäisen väliseen aikaan. Paaston-
aika lähenee loppuaan, Jeesuk-
sen kärsimystien pää häämöttää. 
Tuska viiltää pian Maria-äidin 
sydäntä hänen katsoessaan ristin 
alle nääntyvää poikaansa. 

Myös teoksen naiset kantavat 
omaa ristiään. Näyttämöteoksen 
kokija hiljentyy kuuntelemaan, 

Ku va t :  A nn e - Mar ia  H aa p a la

Kellojen soittaminen toi Kirkon viestintäpalkinnon 

Kirkon viestintäpalkinto 
2015–2016 on myönnetty 
Olli Sirénille.

Hänen ehdottamansa 
ajatus saattokellojen soittamises-
ta kirkoissa syyrialaisen Aleppon 
kaupungin pommitusten uhreille 
sai poikkeukselliset mittasuhteet 
lokakuussa 2016.

Palkinnon perusteluissa tode-
taan, että Sirénin aloite Helsingin 
Kallion seurakunnalle teki suu-
ren palveluksen kristillisten ar-
vojen, kuten lähimmäisen hädän 
ja auttamisen tietoisuuden leviä-
miseen Suomessa sekä maailman-
laajuisesti. 

– Heräsin ja luin uutiset pom-
mitusten alkamisesta. Turhau-
tumisen vallassa otin puhelimen 
käteeni ja aloin kehitellä ajatus-
ta tästä surun ja myötätunnon il-

maisusta. Oli ihmeellistä nähdä, 
kuinka tunne alkoi kirkon piiris-
sä levitä ja muuttui kymmeniksi 
tuhansiksi kellonlyönneiksi, ker-
too helsinkiläisen mainostoimis-
to Miltton Creativen toimitusjoh-
tajana työskentelevä Sirén.

– Tapahtuman saama huomio 
ja sitä seurannut keskustelu vas-
taavat täysin Kirkon viestintä-
palkinnolle asetettuja sääntöjä ja 
vahvistavat edelleen kirkon ja sen 

perinteiden myönteistä roolia jul-
kisessa keskustelussa. sanoo kir-
kon viestintäjohtaja Tuomo Pe-
sonen.

Pesosen mukaan laajan uu-
tisoinnin ohella keskeinen roo-
li Aleppon kellojen toteutuksessa 
oli sosiaalisella medialla.

Kellojensoitto aloitettiin Kal-
lion kirkossa 12. lokakuuta 2016. 
Seurakunnat ympäri Suomen 
tarttuivat haasteeseen soittaa 

saattokelloja Syyrian Aleppon 
pommitusten uhreille. 

Kelloja soitettiin 24.10. asti, 
jolloin vietettiin sekä rauhan, ih-
misoikeuksien ja kansainvälisen 
vastuun rukouspäivää että YK:n 
päivää. 

Kellojensoitto levisi Suomesta 
ympäri maailmaa neljälle mante-
reelle ja tavoitti kaikkiaan yli 800 
kirkkoa. 

Kirkkohallitus jakaa 7500 eu-
ron suuruisen palkinnon joka toi-
nen vuosi merkittävästä panok-
sesta kristillisen sanoman, kris-
tillisen tiedon tai kristinuskon 
mukaisten elämänarvojen välit-
tämiseksi viestinnän eri keinoin. 

Sirén saa palkintonsa arkki-
piispa Kari Mäkiseltä syyskuus-
sa kirkon viestintäpäivien yhtey-
dessä.

Seitsemän naista
ristillä -teos

Näyttelijöinä on 
hailuotolaisia naisia: 
Anna-Liisa Piekkola, 
rintasyöpää sairastava; 
Kaarina Taskinen, leskeksi 
jäänyt; Iiris Poukkanen, 
lapsettomuudesta 
kärsivä; Pirkko Mattila, 
muistisairaan miehensä 
omaishoitaja; Sanna Sipilä, 
vanhempansa menettänyt; 
Tiina Lapola, eronnut; 
Tanja Turtiainen, abortin 
tehnyt.

Musiikista vastaavat 
Hanna Pikkarainen, laulu; 
Timo Ustjugov, piano; 
Sinikka Ala-Leppilampi, 
(barokki)viulu ja  
Ari Kivelä, kontrabasso. 

mitä ja miten naiset surevat. 
Näyttämöteoksen musiikki-

na käytetään Mateli Kuivalatta-
ren itkuvirsiä ja Eino Leinon ru-
noja. Vanhat itkuvirret ja moder-
nit tekstit käyvät dialogia keske-
nään: korostavat erilaisia tunne-
tiloja ja luovat uusia konteksteja 
tarinoille.

Seitsemän naista -teoksen on 
käsikirjoittanut Anne-Maria 
Haapala. Hän myös ohjaa ja vas-
taa näytelmän dramatisoinnista.

  
Seitsemän naista ristillä Karjasillan 
kirkossa lauantaina 1.4. klo 19.
Liput 20/17 euroa. Osa tuotosta 
lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen.

Isossa kuvassa Pirkko Mattila, pienissä Iiris Poukkanen ja Tanja Turtiainen
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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

Yhteisvastuuvarat auttavat 
pakolaisia selviytymisessä

Yhteisvastuukeräyksen ul-
komaan osuudella aute-
taan tänä vuonna Syyri-
an pakolaisia. Heille on 

tarjolla Syyrian naapurimassa 
Jordaniassa koulutusta ja psyko-
sosiaalista tukea. Avun vie perille 
Kirkon Ulkomaanapu.

Ulkomaanavun tiedottajan 
Erik Nyströmin mukaan aut-
tamistyötä tehdään erityises-
ti 12–30-vuotiaiden parissa, sil-
lä he ovat kaikkein haavoittuvai-
simpia.

– Heillä on herkin vaihe kas-
vussaan, ja he hakevat vasta jalan-
sijaa elämässä. Nuorilla on usein 
myös koulu kesken.

Ulkomaanapu pyrkii autta-
maan lapsia ja nuoria, koska heis-
sä on Nyströmin mukaan muu-
toksen voima.

– Jossain vaiheessa päästään 
toivottavasti jälleenrakentamaan 
Syyriaa. Se vaatii koulutettu-
ja nuoria, jotka pystyvät huoleh-
timaan itsestään, toteuttamaan 
unelmiaan ja siten rakentamaan 

vakaata yhteiskuntaa.

Liikunta tukee
jaksamista
Kirkon Ulkomaanapu antaa tu-
kea Jordaniassa kahdella pako-
laisleirillä sekä maan pääkaupun-
gissa Ammanissa, jossa järjestöl-
lä on koulutuskeskus. Leireillä ja 
koulutuskeskuksessa järjestetään 
pakolaisille aktiviteetteja, kuten 
käsityöpajoja, parturikoulutusta, 
kirjoitustaitoa ja englannin kie-
len opetusta.

Lapset ja nuoret voivat harras-
taa myös karatea ja jalkapalloa. 
Liikunta on psykososiaalista tu-
kea, Nyström sanoo. 

– Liikunnan avulla kotimaan-
sa jättänyt pystyy käsittelemään 

asioita, joita hänellä on tullut vas-
taan pakomatkalla. Liikkumalla 
voi purkaa negatiivisia tunteita ja 
kasvattaa itseluottamusta onnis-
tumisten kautta. 

Myös pakolaisille tarkoitettu 
sirkuskoulu tarjoaa nuorille pai-
kan, jossa he voivat purkaa sodas-
ta ja pakolaisuudesta aiheutunei-
ta traumoja.

Pakolaisille on tarjolla koulu-
tusta Nyströmin mukaan myös 
siksi, että heillä olisi mahdolli-
suus työllistyä Jordaniassa. 

Jordaniaan saapuneista syy-
rialaisista pakolaisista yli 80 pro-
senttia asuu paikallisissa yhtei-
söissä, loput pakolaisleireillä. Yh-
teisöissä asuvien on hankittava it-
se toimeentulonsa.

Yhteisvastuu kerää varoja 
myös Ulkomaanavun työlle Isra-
elissa ja palestiinalaisalueilla. Jär-
jestö tekee rauhankasvatustyötä 
opettamalla palestiinalaisille ja 
israelilaisille nuorille medialuku-
taitoa ja ihmisoikeustuntemusta. 
Nuoret oppivat millä tavalla me-
dia ja sosiaalinen media toimivat. 
Tämä kasvattaa heistä vastuulli-
sempia median kuluttajia.

PEKKA HELIN

Sirkusharjoitukset parantavat nuorten fyysistä kuntoa, mutta kohottavat myös 
itsetuntoa ja luottamusta toisiin ihmisiin. Sirkustemppujen äärellä pakolaisleirin 
ankea arki voi unohtua hetkeksi.

K i r ko n U lko maa na p u

 Jossain vaiheessa 
päästään 
toivottavasti 
jälleenrakentamaan 
Syyriaa. 

Erik Nyström

Ilmainen kotiapu 
auttaa perheitä arjessa
Oulun seurakunnissa on 

tarjolla käytännön tuki-
palveluita lapsiperheille. 
Kiimingin Kamraatti ja 

Oulunsalon Följyssä tuovat avun 
perheiden kotiin. 

– Perheiden tukemiselle on 
tarvetta. Kaikilla ei ole tukiver-
kostoa. Perheet muuttavat pal-
jon, jolloin tukiverkko voi jäädä 
satojen kilometrien päähän. Ny-
kyisin myös isovanhemmat voivat 
olla vielä työelämässä, joten he ei-
vät voi auttaa, Oulunsalon seura-
kunnan lastenohjaaja ja tiimivas-
taava Heidi Lampela kertoo.

Kotiapua voi pyytää ottamalla 
yhteyttä seurakuntaan. Avun laa-
juus katsotaan perheen tilanteen 
mukaan. 

Följyssä-toiminnan parista ko-
tiapua on mahdollista saada ker-
ran viikossa, mutta se voi olla 
perheen tilanteesta riippuen ker-
taluonteista tai pidempiaikaista. 
Kamraatissa apua saa kertaluon-
teisesti yleensä noin kerran kuu-
kaudessa.

Yleensä seurakuntien työnte-
kijät hoitavat lapsia, mutta tar-
vittaessa he tekevät pieniä koti-
askareita, kuten pyykinpesuko-
neen tyhjentämistä tai pientä sii-

voamista. Tarjolla on myös kes-
kusteluapua.

Oulunsalossa 
yli 200 kotiapukäyntiä 
Följyssä on toiminut syksystä 
2014. Se on vakiinnuttanut paik-
kansa seurakuntalaisten parissa, 
viime vuonna sen parissa tehtiin 
lähemmäs 200 käyntiä. 

– Perheet ovat hyvin kiitolli-
sia toiminnasta. Jos äidillä on vä-

symystä, jo se voi auttaa, että tie-
tää jonkun olevan tulossa parik-
si tunniksi auttamaan ja itse pää-
see silloin käymään asioilla tai saa 
nukkua, Lampela kertoo.

Kiimingin Kamraatti aloit-
ti kokeiluluonteisena viime syk-
synä. 

– Kysyntä on ollut vielä vähäis-

tä. Toiminnasta on kuitenkin pi-
detty kovasti. Monelle maksutto-
muus on ollut iso juttu, Kiimin-
gin seurakunnan diakoni Erja 
Haho kertoo. 

Hahon mukaan perheillä on 
nykyään useita kanavia, mistä 
apua voi saada. Apua pyydetään 
esimerkiksi muilta perheiltä. 

Kamraatin on tarkoitus toi-
mia vielä toukokuun loppuun. 
Syksyllä toiminta ei jatku, mutta 
kotiapua voi edelleen pyytää dia-
koniatyön puolelta, Haho muis-
tuttaa. 

 
Apua saa 
ilman kriisiäkin
Seurakunnan kotiapua saadak-
seen perheessä ei tarvitse olla 
kriisiä päällä, Lampela korostaa. 
Kotiapu halutaan pitää matalan 
kynnyksen palveluna, joten apua 
voi pyytää, jos esimerkiksi van-
hemmalla on väsymystä tai hän 
tarvitsee lapselle hoitoa esimer-
kiksi lääkärikäynnin ajaksi. 

Lampela korostaa Oulun seu-
rakunnilla olevan halua tukea 
perheitä. Följyssä ja Kamraatti ei-
vät ole ainoita Oulun seurakun-
tien tarjoamia palveluita lapsiper-
heille, vaan seurakunnilla on tar-
jolla monenlaista toimintaa, ku-
ten kerhoja ja tapahtumia lapsille 
ja perheille. 

– Lähimmäisenrakkaus on 
kantava voima varhaiskasvatuk-
sessa, Lampela korostaa.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

Oulunsalon seurakunnan lastenohjaaja ja tiimivastaava Heidi Lampela tekee myös 
itse kotiapukäyntejä. Oulun seurakunnissa lapsien tukemista pidetään tärkeänä. 
Kotiavun lisäksi seurakunnilla on muutakin toimintaa lapsille ja perheille.

Seurakunnan 
kotiapua saadakseen 
perheessä ei tarvitse 
olla kriisiä päällä. 
Apua voi pyytää, 
jos esimerkiksi 
vanhemmalla on 
väsymystä tai hän 
tarvitsee lapselle 
hoitoa esimerkiksi 
lääkärikäynnin ajaksi. 

Heidi Lampela
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hyvä 
Juuri 

nyt on 

elämä 
Hyvät ajatukset poikivat hyvää,

 pahat ajatukset pahaa,
 kuuli yhteisvastuukerääjä 
Salme Tornio naapurissaan

Huhuu, ollaanko täällä 
kotona?

Lumijokinen Salme 
Tornio kopistelee ken-

kiään huhuillessaan Irma ja Ju-
hani Hemmilän kodin eteisessä. 

Paikka on tulijalle tuttu. Ky-
läilystä sopiminen etukäteen al-
kaa olla myös maaseudulla tapa-
na, mutta tähän kotiin uskaltaa 
tulla ilmoittelematta. 

Salme Tornio kilistelee val-
koista keräyslipastaan sisään tul-
lessaan: naapurista on lähdetty 
kyläilemään Yhteisvastuukeräyk-
sen lipas mukana.

Talon asukkaat ottavat tulijan 
vastaan ystävällisesti. Vuosia sit-
ten vammautunut Irma Hemmi-
lä makaa sängyssä ja hymyilee sy-
dämellisesti. Vieraat eivät ole har-
vinaisuus tässä kodissa, jossa kii-
reen tuntu kaikkoaa nopeasti.

– Meille on matala kynnys, ih-
misiä piipahtaa yllättäen. Kahvit 
juodaan ja jutellaan ajankohtai-
sista asioista, Hemmilä kertoo tu-
lijoille talon tavoista.

Keittiöstä kuuluu kahvinkeit-
timen pörinä, leivinuunissa räis-
kyvät puut kovassa tulessa. Juha-
ni Hemmilä tuo naapurinsa lip-
paaseen omat euronsa. 

Yhteinen nauru
yhdistää
Lumijoen Hirvasniemen asuk-
kaat kehuvat kyläyhteisönsä elä-
mää. 

– Täällä on hyvä henki. Muu-
tin tänne yli 50 vuotta sitten ja 
olin saman tien kuin kotonani, 
Irma Hemmilä kertoo.

– Ei täältä ole muualle ikävä. 
Kyläilemistä vielä harrastetaan, 
mutta taloihin joissa on navetta, 
tahtoo tulla soiteltua etukäteen, 
ettei vain lennähdä sisään ja kes-
keytä työn tekoa, vieras juttelee.

Yksi ilonaihe kylällä on yhtei-
sesti rakennettu kylätalo Hirvas-
Areena, jossa on ollut viime vuo-
sina perin lennokasta toimintaa, 
kuten Salme Tornion ja hänen 
naapurinsa kirjoittamia näytel-
miä. Yhdessä hupatteleminen on 
tärkeää.

Vieraalla ja talonväellä riittää 
puhetta myös vakavammista ai-
heista. Juhani Hemmilä näyttää 
Salme Torniolle Kotimaa-lehdes-
tä juttua yhteisestä tuttavasta: lu-
mijokisesta Liisa Kingmasta, jo-
ka auttaa afgaanitaustaisia turva-
paikanhakijoita.

Auttamistyöstä ajatellaan tässä 
kodissa hyvää.

– Jos laittaa itsensä pakolaisten 
asemaan, sydän aukeaa helpom-
min. Osien vaihtamista on hyvä 

pohtia. Lumijoellekin mahtuisi 
kansainvälistä elämää. Nykypäi-
vän nuoret eivät taida enää ou-
doksua erilaisuutta, naiset poh-
tivat.

Hyville ajatuksille
on tarvetta
Irma Hemmilän liikkumisessa on 
rajoitteita mutta ajatus virtaa va-
paasti. Hemmilä löytää elämäs-
tään monia kiitoksen aiheita ko-
ettelemusten jälkeenkin.

– Kun elämästä jotakin ote-
taan, jotakin muuta annetaan ti-
lalle. Tyhjää astiaa ei ole, jollakin 
se täyttyy, hän kuvailee kokemus-
taan elämästä.

Irma Hemmilälle astia on täyt-
tynyt mahdollisuudella rukoilla, 

toivoa hyvää ja ajatella hyviä asi-
oita.

Yksikin hyvä ajatus on suu-
ri voima, hän kertoo näkemyk-
sensä.

– Kun ajattelee hyvää toisista, 
itsellekin tulee hyvä olo. Kun ajat-
telee pahaa, tapahtuukin enem-
män pahaa. Keskittyminen pa-
haan estää kokemuksen armosta.

– Minun elämäni on kantanut, 
vaikka vammauduin. Lopulta sit-
tenkin hyvä on voittanut huonon, 
Irma sanoo vierailleen.

Hyviä ajatuksia riittää myös 
tuntemattomille ihmisille. Heil-
le saattaa syntyä keskellä yötä jo-
pa kirje, rukouksiin heidät aina-
kin liitetään.

Ihmisten kohtalot koskettavat 
Irma Hemmilää.

Työ jää
aina kesken
Salme Tornio palaa kotiinsa puo-
len kilometrin päähän. Kotitien 
päässä on useampi rakennus. Yh-
dessä niistä asuu Tornion perheen 
poika, joka jatkaa vanhempiensa 
jälkeen perunan ja viljan kasvat-
tamista tilalla.

Salme Tornio ja hänen puoli-
sonsa Jouni istuvat omassa kodis-
saan ja kertovat omista työvuosis-
taan maatilalla. 

Työtunneista ei kannattanut 
pitää lukua erityisesti perunan-
viljelyn sesonkiaikoina. Silloin 

työaikaa lisättiin päiviin enem-
män kuin nykyhallituksen kilpai-
lukykysopimus konsanaan.

Jouni Tornio saattaa maksaa 
työvuosistaan tällä hetkellä ko-
vaa hintaa, niin hän arvelee itse. 

– Käyn apumoottorilla, hän 
viittaa sydämentahdistimeensa.

– Lääkäri sanoi kerran minul-
le, että ihmisen pitäisi ymmär-
tää, ettei hän ole robotti. Minä 
en sitä ymmärtänyt. Pöhkö olen 
ollut. Sanoin aina kiirehtiessäni, 
että haudassa on aikaa levähtää. 
Niin oli lopulta käydä, kun nou-
taja kävi lähellä.

– Nyt näen, ettei maailmaa 
saa tekemällä valmiiksi. Vanha, 
purkamaton navetta pihamaal-
la muistuttaa, että työt jäävät ai-
na kesken, Jouni Tornio osoittaa 
ikkunasta vanhaa puista raken-
nusta.

Rankat kokemukset perheessä 
synnyttävät puolisoiden yhteisen 
huokauksen:

– Kun elämä pysyisi tällaisena 
kuin se on nyt! Nyt on ok, nyt on 
hyvä. Kovin pienistä asioista ei pi-
dä valittaa.

”Seurakunnassa minun 
on hyvä olla”
Salme Tornio kertoo, että hänellä 
on seurakunnassa hyviä harras-
tuksia, kuten kuorolaulu ja vas-
tuunkanto messutiimissä. 

– Seurakuntaan saan mennä 

Kun ajattelee 
hyvää toisista, 
itsellekin tulee 
hyvä olo. Kun 
ajattelee pahaa, 
tapahtuukin 
enemmän pahaa. 
Keskittyminen 
pahaan estää 
kokemuksen 
armosta.

Irma Hemmilä

Hemmilän perheessä on pitkä perinne osallistua Yhteisvastuukeräykseen. Tällä kertaa kortensa kantaa kekoon Juhani Hemmilä. 

Salme Tornio pistäytyy kylään. 
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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.

omana itsenäni. Saan tehdä mut-
ta voin myös vain olla siellä. Kuo-
rossa minulla on mahdollisuus 
toteuttaa itseäni. Ehdin usein jo 
odottaa keskiviikkoisia harjoi-
tuksia.

– Myös messutiimissä meil-
lä on mahdottoman mukava po-
rukka. Yksi murjaisee vitsin, toi-
set nauravat. Sitten taas vakavoi-
dumme.

Lumijoen seurakunnassa 
työntekijät toimivat yli totuttu-
jen rajojen: kirkkokahvilla nauti-
taan usein suntion leipomaa pul-
laa, Salme Tornio ihastelee.  

Rajojen rikkomista varmaan 
tämänkin: kirkkoherra Markku 
Tölli uskaltaa saarnoissaan viljel-
lä huumoria. Jumalanpalveluksis-

sa ollaan vakavia, mutta ei liian 
synkkiä. 

Perunaa viljelee
nyt kolmas polvi
Perunan viljelyn Tornion tilal-
la aloitti aikoinaan Jouni Torni-
on isä, hän oli kylän ensimmäisiä 
perunankasvattajia.

Perunapellot ovat työmaa, joka 
vaatii tekijöiltä uskallusta ja ko-
vaa panostusta. Jokainen kasvu-
kausi on erilainen omine lämpö- 
ja sadeolosuhteineen. Perunan 
säilyttäminen on tarkkaa työtä, 
jotta arka kasvis ei vahingoittuisi. 

Tornion tilalta viedään peru-
naa monta kertaa viikossa ympäri 
Oulun seutua ja kauemmaksikin. 
Autossa kulkee monen värisiä pe-
runapusseja. Värien tarkoitus on 
helpottaa kuluttajaa oikeanlaisen 
perunalajin valinnassa.  

– Kyllä viljelijän toive on, et-
tä kovasta työstä saisi palkkansa, 
Jouni Tornio sanoo eikä peittele 
harmia, joka tulee siitä, että ko-
timaisia kasviksia halpuutetaan 
kaupoissa. 

– Hinnan alennus on myrkkyä 
tuottajille. Peruna on ilman hal-
puuttamistakin halpa ruoka, hän 
puuskahtaa.

Perunaa syödään Tornion 
omassa ruokapöydässä joka päi-
vä. Kun monessa muussa per-
heessä se korvataan nykyisin pas-
talla ja riisillä, sellaista ei tapahdu 

perunanviljelijöiden keittiössä. 
Pariskunnan oma lempimerk-

ki perunalajikkeissa on lopulta 
yhtäläinen: Melody. Hyvä yleis-
peruna. 

RIITTA HIRVONEN
 

Lumijoen seurakunta järjestää 
yhteisvastuurynnäkön eli 
lipaskeräyksen kotien ovilla 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
torstaina 30.3. kello 17.30 alkaen. 

Lääkäri sanoi 
kerran minulle, 
että ihmisen pitäisi 
ymmärtää, ettei hän 
ole robotti. Minä en 
sitä ymmärtänyt. 
Pöhkö olen ollut. 
Sanoin aina 
kiirehtiessäni, että 
haudassa on aikaa 
levähtää. Niin oli 
lopulta käydä, kun 
noutaja kävi lähellä.

Jouni Tornio

Seurakuntaan 
saan mennä omana 
itsenäni. Saan tehdä 
mutta voin myös 
vain olla siellä. 
Kuorossa minulla 
on mahdollisuus 
toteuttaa itseäni. 

Salme Tornio

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

Kerääjää ei päästetä kotiin ennen rupattelutuokiota kahvipöydässä.

Salme ja Jouni Tornio vaihtavat ajatuksiaan toimeliaan päivän keskellä. Pariskunta 
auttaa poikaansa maatilan hoidossa voimiensa ja tarpeen mukaan. 
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 2.4. klo 9.45 Kärsimyksen 
sunnuntain Radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Outi Met-
sikkö. Hän kertoo siitä, miten 
Jeesuskin ihmisenä eläessään 
koki kärsimystä, ja voi siksi 
meitä kärsiviä auttaa.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista, Ylivieskasta.

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

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 2.4. klo 8.45 Kärsimyksen 
sunnuntain Radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Outi Met-
sikkö. Hän kertoo siitä, miten 
Jeesuskin ihmisenä eläessään 
koki kärsimystä, ja voi siksi 
meitä kärsiviä auttaa.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12.00. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Virret: 80, 439, 274:1-, 224, 275.
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 2.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Tamperen Aleksanterinkirkos-
ta. Virret: 80, 79, 73, 275.

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

Terveys ja Hyvinvointi

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Helppo 
ja mukava 

asioida.

lin
na

nm
aa

na
pt

ee
kk

i.fi

Kauppalinnankuja 1-3, 90570 Oulu  |  puh. 08-5561 591 fax 08-5561 597
Uudet paremmat aukioloajat: ma-pe 8-20 | la 9-17

Armoa
ilman

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

Tilaa osoitteessa kotimaa24.� /tilaa
Käytä kampanjakoodia: tarjous

Vain

19,90
(norm. 26,70)

/3 kk

Lehmästä tuli esikuva 
saarnan pitäjälle 
Jos papin saarna kestää kym-

menisen minuuttia sunnun-
taiaamun kirkossa, se on 
vain pieni osa siitä työstä, 

joka hyvän saarnan hyväksi on 
pitänyt tehdä. 

Hyvän puheen taustalla saat-
taa olla myös ahdistusta – oikeas-
taan se kuuluu asiaan. Tätä miel-
tä ovat Helsingin hiippakunnan 
piispa emeritus Eero Huovinen 
ja Oulun hiippakuntadekaani  
emeritus Keijo Nissilä. 

– Jokainen, joka mietiskelee 
sanomisiaan kunnolla, joutuu 
saarnansa kanssa lujille, sanoivat 
saarnasta Oulussa viime viikon 
perjantaina ja lauantaina järjes-
tetyillä valtakunnallisilla Jaetut 
eväät -jumalanpalveluspäivillä 
puhuneet Huovinen ja Nissilä.

Kuin selventääkseen kehotus-
ta vaivannäköön kaksikko huo-
mautti, että lehmäkin märehtii 

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

Piispa emeritus Eero Huovinen ja hiippakuntadekaani emeritus Keijo Nissilä naurattivat yleisöään osuvilla toteamuksillaan 
kuin stand up -koomikot konsanaan. 

heinätuppoa ruoansulatuksen 
aikana parhaimmillaan yli 50 
kertaa. Samanlaiseen märehti-
miseen tulee pappienkin ryhtyä 
saarnoja tehdessään.

Huovinen totesi, että saar-
naaja tarvitsee suun puhuak-
seen, mutta ennen pyhäaamua 
pappi on tarvinnut ennen muu-
ta korvia. 

– Koko viikon papin pitää en-
sin kuunnella ihmisiä. Hänen 

pitää kuunnella ihmisiä viikon, 
kuukauden, vuoden ja vuosien 
ajan. Jos puhuja rakastaa kuuli-
joitaan – mikä on hyvän puheen 
edellytys – hänen pitää jaksaa 
kuunnella, kuunnella ja kuunnel-
la. Ja lukea paljon kirjallisuutta. 

Huovisen ja Nissilän mielestä 
onnistuneen saarnan merkki ei 
ole asioiden paljous. 

Miehet muistuttivat lähes tu-
hatpäistä kuulijakuntaansa sii-
tä, että pyhäkoulustakin lapsi 
saa mukaansa – tai ainakin sai 
ennen vanhaan – muistolau-
seen.  Ei paljon mieleen panetta-
vaa vaan yhden tiivistyksen py-
häkoulussa puhutuista asioista. 

Parhaimmillaan lause on jää-
nyt pienen lapsen mieleen vuo-
sikymmenien ajaksi, aikuisuu-
teen asti.

RIITTA HIRVONEN

 Jos puhuja rakastaa 
kuulijoitaan – mikä on 
hyvän puheen edellytys 
– hänen pitää jaksaa 
kuunnella, kuunnella ja 
kuunnella.

Eero Huovinen
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Ps. 43: 2–5 
Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.
Miksi olet hylännyt minut?
  Miksi minun täytyy kulkea surusta 
synkkänä,
  kärsiä vihollisen sortoa?
Lähetä valosi ja totuutesi! Ne johdattakoot 
minua, ne viekööt minut pyhälle vuorellesi, sinun 
asuntoihisi.
  Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen,
  sinun eteesi, Jumala, minun iloni!
Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen,
Jumala, minun Jumalani!
  Miksi olet masentunut, sieluni,
  miksi olet niin levoton?
Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.

Jes. 65: 1–3
Minä olen kyllä ollut lähellä,
mutta he eivät ole minua etsineet,
olen ollut läsnä,
mutta he eivät ole minua kyselleet,
olen sanonut: ”Tässä olen, tässä olen!”
tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi
minun nimeäni.
Päivästä päivään minä ojensin käteni
tätä vastahakoista kansaa kohden,
kansaa, joka kulkee väärää tietä
oman mielensä mukaan,
kansaa, joka yhä uudelleen minut vihoittaa.

Luuk. 13: 31–35
Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan 
Jeesukselle: ”Lähde pois täältä, Herodes aikoo 
tappaa sinut.”
    Mutta hän vastasi:
    ”Menkää ja sanokaa sille ketulle: ’Tänään ja 
huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja 
parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan 
työni päätökseen.’ Mutta tänään ja huomenna 
ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava 
kulkuani - eihän ole mahdollista, että profeetta 
surmataan muualla kuin Jerusalemissa.
    Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja 
kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten 
monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin 
kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! 
Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän 
temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä 
sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin 
sinä päivänä, jona sanotte: ’Siunattu olkoon hän, 
joka tulee Herran nimessä!’” 

Lopulta hyvä voittaa
Hiljainen metsä. Puiden juuret nousevat esteiksi, joihin kompastuu. Risut lyövät kas-
voille. Oksat kietoutuvat ympärille tukehduttaen. Ollaan kaukana siltä polulta, missä 
piti olla. Paettiin vierasta ja pahaa, jotakin, mitä ei oltu valmiita kohtaamaan. Kanne-
taan mukana pienenpientä taakkaa, jolla on niin suuri valta, että se pakottaa liikkeelle.

Tuo hetki on pieni välähdys erään fantasiakirjallisuuden klassikon päähenkilöi-
den matkan varrelta. Tämän ja monen muun kaunokirjallisen teoksen maailmassa 
on pohjimmiltaan samantapaisia hetkiä, joita meistä jokainen kohtaa normaalielä-
mässä. Polku ei juuri koskaan kulje suoraan. Meillä on mitä ihmeellisimpiä taakkoja 
kannettavina ja tehtäviä täytettävinä. Reitti eteenpäin ja määränpää on jossain sumun 
takana. Välillä pelottaa ja elämä lyö haavoille. Kuitenkin toivo siitä, että hyvä lopulta 
voittaa, on vahva.

Psalmirunoilija kirjoittaa: ”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi 
mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” Ehkä siksi kirjallisuudessa kirjoitetaan 
niin monista pimeistä laaksoista, koska ne ovat jokaiselle meistä tuttuja. Niin ne oli-
vat myös heille, jotka Raamatun tekstejä muistiin merkitsivät. Ihmisen kärsimys ei 
ole jotain, mitä Jumala ei tuntisi tai mitä ei Sanassa otettaisi todesta. Jumala otti sen 
todesta enemmän kuin kaunokirjallisuus tai samaa matkaa taivaltava ystävä. Jumala 
otti pahuuden ja kärsimyksen niin todesta, että päätti voittaa sen, lopullisesti. 

Kärsimyksen sunnuntain Jesajan kirjan teksti muistuttaa: maailman varjoisissa laak-
soissa, kun polku hukkuu, Jumala ojentaa kätensä meitä kohti. Ne ovat kädet, joissa on 
jäljet meihin osuneista lyönneistä. Niissä on naulojen jättämät jäljet siitä hetkestä, kun 
sisimmässämme kantama pahuus ja synti vietiin ristille. Niissä on veriset jäljet siitä, 
kuinka väkevästi Isä tahtoo meitä kutsua kohti Kotia. Päivästä päivään Hän ojentaa 
kätensä: ”Tässä olen!” Me saamme tarttua armahtavaan rakkauteen. Ja niin kärsimys 
vaihtuu lopulta iloksi. Lopulta hyvä voittaa.

SEIJA HELOMAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 2.4.2017
Psalmi: Ps. 43:2–5
1. lukukappale: Jes. 65:1–3
2. lukukappale: Ef. 2:12–16
Evankeliumi: Luuk. 13:31–35
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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: Emma Lyydia 
Lotvonen.
Haukipudas: Leevi Ari Ante-
ro Ryytty.

Leikkaa talteen!

Karjasilta: Elli Aurora Api-
la, Jaakko Heikki Enqvist, 
Santtu Yrjö Valtteri Halme-
toja, Aleksi Mikael Hämäläi-
nen, Elias Onni Johannes Im-
monen, Aada Alexandra So-

Kansanjoukko pui 
nyrkkiä ja huu-
taa: ”Ristiinnaulit-
se!”. Jeesus kannat-

telee ristiä heikkona ja ve-
risenä. Sotilaat pitävät hä-
nestä tiukasti kiinni, kun-
nes Jeesus kaatuu maahan. 
Yksi sotilaista poimii kan-
sanjoukon keskeltä Simon 
Kyreneläisen ja laittaa hä-
net kantamaan Jeesuksen 
ristiä. Simon Kyreneläinen 
laulaa: ”Niin kapea kuja on 
Dolorosan ja ihmistä tun-
gokseen asti”.

Katkelma on Inri-mu-
sikaalista, joka esitetään 
pääsiäisenä Tuiran kirkos-
sa Oulussa. Viime vuonna 
ensiesityksen saanut musi-
kaali oli niin suosittu, et-
tä kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet kirkkoon. Nyt 
näytöksiä on yksi enem-
män. Esitykset ovat pitkä-
näperjantaina 14.4. kello 
20, lankalauantaina 15.4. 
kello 16 ja 20 sekä pääsiäis-
päivänä 16.4. kello 16 ja 20. 

Tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy.

Suosittu Inri sai lisäesityksiä

fia Kinnunen, Aaro Johannes 
Koistinen, Aino Ingrid Pelto-
kangas, Aapo Esko Eemil Pe-
rälä, Viljo Tuomo Toivo Saa-
rinen, Emma Adeliina Suo-
mela, Daniel Kristian Vattu-

teisiin: suru, rakkaus ja 
epävarmuus ovat tärkeissä 
rooleissa. Tänä vuonna ha-
luan myös korostaa naisten 
merkityksellisyyttä Jeesuk-
sen rinnalla.

Jeesuksena musikaalissa 
esiintyy tenori Aki Saarela 
ja Pilatuksena on Rami Mat-
tila. Jeesuksen äidin roolissa 
on mezzosopraano Anu Ar-
vola-Greus ja Juudaksena 
Tuiran seurakunnan pappi 
Jaakko Syynimaa. Lisäksi 
musikaalia varten on kerät-
ty 50 hengen kuoro.

Musikaalin valmistu-
mista voi seurata blogis-
sa: http://musikaali-inri.
blogspot.fi/. 

Menot Oulun seurakunnissa 30.3.–6.4.2017

Kyseessä on täysin oulu-
laista tuotantoa oleva mu-
sikaali, joka sai alkunsa 
kahden naisen yhteistyös-
tä. Musiikkinäytelmän kä-
sikirjoittaja ja laulujen sa-
noittaja on Terhi-Liisa Su-
tinen, Tuiran seurakun-
nan johtava nuorisotyön-
ohjaaja. Musikaalin on sä-
veltänyt oululainen opet-
taja, muusikko Outi-Mari 
Karppinen.  

Inrissä pääsiäisestä ker-
rotaan Pilatuksen näkö-
kulmasta, Luukkaan evan-
keliumin pohjalta. Pilatus 
oli Juudean maaherra, joka 
tuomitsi Jeesuksen kuole-
maan ja luovutti hänet ris-

tiinnaulittavaksi. Pääsiäis-
musikaali on tyyliltään se-
koitus ”vakavaa ja populaa-
ria” musiikkia.

Esitys on saanut
lisää mausteita 
Ohjaaja Tuukka Myllymä-
ki on antanut musikaalille 
uuden ilmeen. 

– Soppaan on pantu li-
sää mausteita, jotta se ei 
olisi viime vuodelta tuttu 
ja turvallinen. Lopputulos 
yllättää varmasti, sillä mu-
sikaali on täynnä jännitys-
tä ja toimintaa, kertoo Myl-
lymäki. 

– Esityksessä mennään 
syvälle inhimillisiin tun-

la, Alvar Alexander Viljamaa.
Kiiminki: Eetu Antti Jalma-
ri Sirviö, Akseli Matti Juhani 
Särkkä, Mira Annikki Hem-
milä.
Oulujoki: Väinö Aarne Ilma-
ri Hyvärinen, Panu Juhani 
Jylhä, Julia Kristiina Karjalai-
nen, Seela Aurora Kälkäinen, 
Onni Olavi Lauri, Eemi Otso 
Johannes Olli.
Oulunsalo: Alex Kristian Iso-
pahkala, Sandra Alina Törmi-
koski, Oskari Vili Vandell.
Tuira: Leo Eino Kristian Aar-
nio, Siiri Lumi Lilja Alanen, 
Viljo Oliver Ilmari Alanen, To-
pias Kari Tapani Jokelainen, 
Tinja Emilia Kojama, Minka 
Oona Evena Leskelä, Eedit Ii-
dastiina Pulkkinen, Joel Miro 
Mikael Pölläniemi, Minja Me-
rete Sääskö.

Vihityt
Karjasilta: Valtteri Ante-
ro Vääräniemi ja Saana Ju-
lia Savola.
Oulunsalo: Janne Veijo Jo-
hannes Palo ja Mirva Sanni 
Törmikoski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aili Kaarina 
Karkkonen 92, Sirkka-Liisa 
Koivunen 96.
Haukipudas: Eila Mirjam 
Häyrynen 92.
Karjasilta: Kaarlo Matias Ha-
lonen 85, Pirkko Raila Helee-
na Pirttikoski 82.
Oulujoki: Veli Pekka Johan-
nes Kynsilehto 67, Seppo Au-
lis Ronkanen 76.
Tuira: Kari Juhani Tapio 58.

K a l l e  H au t amä k i

Soppaan on pantu 
lisää mausteita, 
jotta se ei olisi viime 
vuodelta tuttu ja 
turvallinen.

Tuukka Myllymäki
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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

Torstain raamattupiiri to 
30.3. klo 13–14, Rovastinsali, 
Asemakatu 6.
Messu su 2.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen ja avustaa Jouko 
Lankinen. Urkuri Péter Ma-
rosvári, kanttori Henna-Ma-
ri Sivula ja viulu Anna-Lydia 
Kopperoinen. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 2.4. klo 13, Intiön 
srk-koti. Toimittaa Satu Saa-
rinen ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Messu su 9.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Satu Saarinen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Péter Marosvári. Tuomio-
kirkkokuoro. Radiointi radio 
Dei. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi . 
Messu su 9.4. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
ri Péter Marosvári.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho to 30.3. klo 10–
11.30, Keskustan srk-talo, 
2. krs Lilja / Lumme. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lap-
si tulee yhdessä huoltajansa 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä, jonka jäl-
keen juodaan mehut ja kah-
vit, askarrellaan ja leikitään. 
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.  

Leikkaa talteen!

Urkuvartti 
keskiviikkona 5.4. 
klo 12.15–12.30 

Oulun tuomiokirkossa. 

Tervetuloa nauttimaan 
virkistävästä urkuvartista.
Urkuvartin soittaa urkuri 

Péter Marosvári. 

Cafe Krypta 
on avoinna 

urkuvarttipäivinä 
klo 10–13.

Perhepyhäkoulu su 2.4. ja 
9.4. klo 12–13, Keskustan 
srk-talo. Lasten oma kirkko, 
johon ovat tervetulleita kai-
ken ikäiset ja kokoiset, mum-
mit ja vaarit, kummit ja ystä-
vät, ihan koko perhe, alle 
4-vuotiaat aina oman saat-
tajan kanssa. Pyhäkoulus-
sa opitaan hiljentymään ja 
keskittymään. Siellä pohdi-
taan lapsentajuisesti kristil-
lisiä arvoja ja opitaan tunte-
maan myös suomalaista ta-
pa- ja perinnekulttuuria. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde- ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 30.3. 
ja 6.4. klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. Vankilasta vapautu-
ville tai vapautuneille, päih-
de ongelmien kanssa kamp-
paileville, heidän läheisil-

leen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 3.4. klo 9–11 p. 
044 3161 419.
Diakonian aamu ti 4.4. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala. Aamu-
pala tarjolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 5.4. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 30.3. ja 6.4. klo 13–
14.30. Vanhan Pappilan lä-
hetyspiiri kokoontuu lähe-
tyksen ja raamatun hengessä 
kauniissa pappilan miljöössä. 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
rissä keskustellaan alustajan 
esittelemästä aiheesta. Kah-

Taustatarinaklubi 
Iina Palokangas 

sunnuntaina 2.4. klo 16 
Vanhassa pappilassa.

Taustatarinaklubi on 
lauluntekijäklubi, jossa 
joka kuukausi vaihtuva 
artistivieras johdattaa 

kuulijat lauluihinsa. 
Keikat ovat kaikille 

avoimia sekä ilmaisia. 
Lue juttu s. 7.

Paastonajan kantaattikonsertti 
sunnuntaina 9.4. 19–20.30 Oulun tuomiokirkossa. 
J.S. Bachin kantaatit: BWV 131, Aus der Tiefe rufe, 
Herr, zu dir ja BWV 4, Christ lag in Todes Banden.

Muhoksen kamarikuoro, kamariorkesteri 
konserttimestarina Johanna Leponiemi. 

Sirkka Rautakoski altto, 
Tuomo Rahko tenori, 
Juha Hakulinen basso. 

Musiikinjohto Ossi Kajava. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

viraha kootaan Suomen Lä-
hetysseuran kautta Emma 
Holmströmin työlle Kam-
bodzassa.
Elossa-kahavila pe 7.4. klo 
19–23.30 Keskustan srk-ta-
lo. Kaikille nuorille aikuisil-
le avoin kahavila. Kahavilas-
sa tarjolla pientä evästä, il-
lan vieras klo 21 ja hartaus 
klo 22.

Musiikkitilaisuudet
Palmusunnuntaista pääsiäi-
seen -yhteislauluilta pe 7.4. 
klo 19–20 Oulun tuomiokirk-
ko. Tervetuloa laulamaan 
paaston- ja pääsiäisajan vir-
siä tuomiokirkkoon. Jyrki 
Vaaramo, Henna-Mari Sivu-
la ja Tuomiokirkkokuoro. Ti-
laisuudessa kerätään kolehti 
Yhteisvastuukeräykseen.

Caritas Forum
torstaina 6.4. klo 14 Caritas-koti (Kapellimestarinkatu 2)
Everstiluutnantti Mika Seppä alustaa aiheesta 
"Puolustusvoimat osana kokonaisturvallisuutta". 
Alustuksen jälkeen on yleiskeskustelu aiheesta.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

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.

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Keskiviikkona
5.4., 12.4. ja 19.4. 

klo 12-16

Yhteis-
vastuu
putiikki 

ja kahvila

Tuiran kirkko,
Myllytie 5

Seitsemän naista ristillä 
lauantaina 1.4. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Kertomuksia erosta, kuolemasta, pelosta, epätoivosta, 
onnesta ja rakkaudesta. Se on kertomuksia surus-
ta ja sen monista kasvoista ja siitä, kuinka surem-
me eri lailla ja selviämme siitä kukin tavallamme. Su-
ru on henkilökohtainen asia, joten toistemme valinto-
ja surutyössä ei ole syytä arvostella. Naisten tarinoissa 
suru taistelee elämän puolesta. Surun tarkoituksena on 
mahdollistaa elämän jatkuminen, niin että voisimme ol-
la oikeasti elossa niin kauan kuin elämää on.
Näyttämöteoksen musiikkina käytetään Mateli Kuiva-
lattaren itkuvirsiä ja Eino Leinon runoja. Vanhat itku-
virret ja modernit tekstit käyvät dialogia keskenään: ko-
rostavat erilaisia tunnetiloja ja luovat uusia kontekste-
ja tarinoille.
Ohjaus,  käsikirjoitus ja dramatisointi Anne-Maria Haa-
pala, musiikki Hanna Pikkarainen, piano Timo Ustjugov, 
laulu ja piano; Sinikka Ala-Leppilampi, (barokki)viulu ja 
Ari Kivelä, kontrabasso. Näyttelijöinä esiintyy hailuo-
tolaisia naisia. Liput 20/17. Osa tuotosta Yhteisvastuu-
keräykseen.

Taizé-
henkinen hiljaisuuden rukoushetki 

sunnuntaisin 
klo 18 

Keskustan srk-talo, 
2. krs. Lilja



20 Rauhan Tervehdys  |  Nro 11  |  30.3.–6.4.2017

 

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Jaana Kontio ja An-
ne Schönberg, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, mu-
siikkiavustajina poikakuo-
ro Pohjantähdet, johtaa Olli 
Heikkilä. Messussa lastenoh-
jaaja Tiina Kemolan (kuvassa) 
tehtävään 
siunaami-
nen. Mes-
sun jäl-
keen juh-
la srk-kes-
kukses-
sa, jossa 
myös kun-
niamerk-
kien luo-
vutus Aulikki Rinta-Säntille 
ja Hannu Kajavalle. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, avustaa Martti Heino-
nen, messudiakonina He-
li Puuperä, kanttorina Han-
nu Niemelä. Oamk:n kirkko-
muusikoiden Cadenza-laulu-
ryhmä. Messun jälkeen pys-
tykahvit kirkossa. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
30.3. klo 13 srk-keskuksessa.
Kevään korvalla, pääsiäi-
sen alla -iltamusiikki ti 4.4. 
klo 19 srk-keskuksessa. Ou-
lun konservatorion naislaula-
jat, johtaa Ritva Lehtiniemi-
Anundi. Piano Markus Vaara. 
Ohjelmassa perinteistä hen-
gellistä musiikkia, kansan-
laulusovituksia ja yksinlaulu-
ja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € 
Yhteisvastuukeräykselle.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodilla 
ja perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan van-
halla koululla. Lisätieto-
ja: Outi Palokangas, p. 040 
5471 472, outi.palokangas@
evl.fi. Kellon perhekerho to 
6.4. alkaa klo 10 yläkerran 
salissa osallistumalla päi-
vähoidon pääsiäis ilon kirk-
kohetkeen. Sen jälkeen jat-

kamme perhekerhoa nor-
maalisti.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 3.4. klo Veteraani-
kujan kerhohuoneella, 
Veteraanikuja 3 
sekä to 6.4. klo 
13 Kellon srk-
kodilla ja to 
6.4. klo 13 
srk-keskuk-
sessa. Kulje-
tuspyynnöt 
diakoniatoi-
mistoon maa-
nantaisin klo 
9–11 p. 044 7310 
232. Taksi perii kuljetukses-
ta maksun 3 €/ suunta.
Bändi keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Wirkkulassa. Lisätieto-
ja: Katri, p. 045 6576 122.
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk ja 
Varkkamissio-kerho 5.–6.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa. 
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 
3.4. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin maanantaiaamun 
tapahtuma. Klo 9.50 aamu-
hartaus kappelissa, klo 10 
aamupuuro, voileivät ja kah-
vi ja klo 10.30–11.30 vieraili-

ja Kelasta.
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys taloudellisen avun 
hakemiseksi maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimistoon voi tulla 

myös käymään. 
Senioriapu auttaa 

kotona asuvia 
iäkkäitä ihmi-
siä. Vapaaeh-
toiset miehet 
ja naiset aut-
tavat pienissä 
kodin huolto-

töissä (lampun 
tai palovaroitti-

men patterin vaih-
to, kodin järjestely) ja 

teknisissä asioissa tietoko-
neen, kännykän tai televisi-
on kanssa. Kysy lisää Johan-
na Kerolalta, p. 045 1393 993 
tai Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415.

Muut menot
Yhteisvastuulipaskeräys-
tempaus pe 7.4. kauppojen 
edessä. Ks. ilmoitus.
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. 
Rauhanyhdistysten toi-
mintaa: Haukipudas: pyhä-
koulu, ruokailu ja seurat su 
2.4. klo 12 ry:llä, eläkepii-
ri ti 4.4. klo 13 srk-keskuk-
sessa. Kello: ompeluseurat 
pe 31.3.klo 18.30 ry:llä. Jo-
kikylä: seurat su 2.4. klo 13 
ry:llä.  

Sanan ja rukouksen ilta su 
2.4. klo 18 Jäälissä. Marika 
Huttu ja Sari Wallin. 
Raamattupiiri to 30.3. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 6.4. klo 13 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
30.3. klo 18 Rinta-Sänteillä, 
osoite Rinnetie 33.
Paastonajan lauluja ja runo-
ja su 9.4. klo 19 srk-keskuk-
sessa. Esiintyjinä Raisa Karja-
lainen, Matti Laurila, Saana 
Puhakka, Jukka Nevalainen, 
Marjut Uusitalo, Olli Vuori-
nen, Eira Saarela, Erja Haho, 
Jarkko Metsänheimo ja Ris-
to Ainali. Kahvitarjoilu klo 
18 alkaen, tarjolla Eila Hon-
kasen valmistamia lohiries-
koja ja muita herkkuja, 5 € 
kahvimaksu Yhteisvastuuke-
räykseen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 3.4. klo 11–
12, Jäälin kappeli. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 3.4. 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. 

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

Menot Oulun seurakunnissa 30.3.–6.4.2017

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 2.4. klo 11–13 Kellon srk-kodilla. 

Tarjolla karjalanpaisti, perunat, kasvisgratiini 
ja tuoresalaatti, jälkiruokana keväinen mangoherkku 
kahvin kanssa.
Hinta 10 € / aik, 5 € / lapsi ja alle 5-v ilmaiseksi. 
Ruoka on laktoositon ja gluteiiniton. 
Paikan päällä myynnissä myös arpoja ja 
Yhteisvastuu-tuotteita. 
Ruoan valmistaa Kellon diakonia- ja lähetyspiiri 
yhteistyössä Kellon Marttojen kanssa. 

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

Kevään 
korvalla, pääsiäisen 

alla -iltamusiikki 
tiistaina 4.4. klo 19 

srk-keskuksessa. 
Oulun konservatorion 

naislaulajat

Reformaation 
juhlavuoden 

näytelmä
3.–6.4. Kiimingin kirkossa

Iltanäytökset klo 18
Näytelmä kertoo Suomen reformaattorista Mikael Agricolasta 
ja uskonpuhdistuksen löydöistä. Näytelmän ohjaajina toimivat

Tarja Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. Käsikirjoituksen on 
kirjoittanut Pentti Honkanen yhdessä työryhmän kanssa. 

Tervetuloa!

Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla 
maanantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiis-
taisin ja perjan-
taisin klo 10–12 
Jäälin kappelilla.
Kamraatti-toimin-
nan ajanvaraus maanan-
taisin klo 9-11 p. 040 7008 
151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 3.4. klo 10–
13, Jäälin kappelilla.
Naisten kasvuryhmä ti 4.4. 
klo 13 Jäälin kappelilla. Vie-
raana Oulun kaupungin eri-
tyisliikunnanohjaaja Mila.
Nuorten Yökahvila pe 31.3. 
klo 18.30–22 Jäälin kappe-
lilla.

”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 12.4. klo 13–14.45 Se-

nioritalon olohuo-
neessa (Terveys-
tie 3, Kiiminki). 
Olkkarin rupatte-
luklupi on tarkoi-
tettu kaikenikäisil-

le eläkeläisille. Ru-
patteluklupin ohjel-

massa on rupattelua, harta-
us, yhteislaulua ja kahvitte-
lua. Kauempana asuvilla on 
mahdollisuus tilata kyyditys 
Erja Haholta ma 10.4. klo 14 
mennessä p. 0400 775 164.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 2.4. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä, Esko Kalaoja.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 2.4. klo 14 Montin-
salissa, puhe Vesa Pöyhtäri.

Lähetystyön kirpputoritapahtuma 
lauantaina 22.4. klo 11–14 seurakuntakeskuksessa.

Tule tekemään löytöjä kevään ja kesän varalle! 
Voit varata myyntipöydän omia myytäviä 
tuotteita varten, pöydän hinta 5 €. 
Tee varaus Marika Hutulle, 
p. 040 7203 246. 
Varaukset ke 19.4. 
mennessä. 
Tapahtumassa on myös 
kahvila. Kahvilan ja 
pöytävuokrista saatu 
tuotto käytetään 
lyhentämättömänä 
seurakunnan 
nimikkolähettien työn 
tukemiseen. 

”Auringon 
värikylvyssä” 
lasten taidetta 

kirjastossa 
1.–12.4.
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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 2.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo.  Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen, Kaarin Visuri.
Messu su 2.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö, tekstit Aila Lääkkölä.
Varikkomessu su 2.4.  klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Kimmo Kieksi. Kolehti Suo-
men Gideonit ry:lle.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 30.3. klo 
13, Kastellin kirkko, pappi-
lan kamari. 
Hanna rukousryhmä to 
30.3. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Lisätietoja www.sansa.
fi.tai Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Rauhanyhdistyksen Karja-
silta-Kaukovainio ompelu-
seurat to 30.3. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
Hartaus pe 31.3. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2.  Hartauden pitää Jouko 
Lankinen Oulun Tuomiokirk-
koseurakunnasta.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 31.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 31.3. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.4. klo 19, Karjasil-

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

Mielenterveyskuntoutujien 
retki Liminganlahden 

luontokeskukseen 
torstaina 4.5.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot  7.4.
mennessä, p. 044 3161 457.

Tervetuloa viettämään 
mukavaa retkipäivää!

Päivän järjestävät Karjasillan seurakunta  ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. Mukana diakoniatyönteki-

jät Päivi Rahja ja Kirsi Karppinen.

Kastemessu 
sunnuntaina 23.4. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa

Ilmoittautumiset kahta 
viikkoa aikaisemmin 

Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 

p. 08 5313 200 tai 
karjasillanseurakunta@evl.fi

Harrastukset ja kerhot 
Kulttuurikerho ma 3.4. klo 
14, Caritas-Koti, Kapellimes-
tarinkatu 2. Kaikille avoin 
eläkeikäisten ryhmä. Kaari-
na Jaakkola luennoi aihees-
ta: Mikael Agricolan merki-
tys suomalaiseen kulttuuriin. 
RunoQvarkki ti 4.4. klo 12–
12.15,  Siipi. Runoja Suomi 
100 -hengessä Eino Leinon 
runoja lukee pastori Juha Vä-
häkangas. 
Diakoniaryhmä ti 4.4. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 4.4. klo 17.30, 
Merikotkantie 1.
Raamattupiiri, ke 5.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 6.4. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13 Karjasillan kirkko 
ja Kastellin kirkko.  
Maikkulan raamattupiiri to 
6.4. klo 18, Maikkulan kappeli. 

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!

Kuulovammaisten leiri 
15.–17.5. Rokuan leirikeskuksessa.
                               
Leiri on yhteinen Karjasillan eläkeläisten leirin kanssa.
Tule ottamaan kesä vastaan Rokuan kauniissa maastos-
sa, jossa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Luvassa on le-
poa, virkistystä ja uusia tuttavuuksia. 
Leirin hinta on 47 € sisältäen matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen, joka koskee Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäseniä.
Ilmoittautuminen 20.4. mennessä  www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat. Lisätietoja: diakonissa Päivi Rah-
ja Karjasillan seurakunta, p. 044 3161 457 tai kuulovam-
maistyön diakonissa Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 
657 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje postitse ennen 
leiriä. Lämpimästi tervetuloa! 

Perheiden pääsiäisnäytelmä 
maanantaina 3.4. klo 18 Kastellin kirkossa.

Lämpimästi tervetuloa kaikenikäiset
 perheiden pääsiäisnäytelmään. 

Pääsiäisnäytelmässä seurataan Jeesuksen viimeisiä 
elämänvaiheita palmusunnuntaista pitkäperjantain 

kautta pääsiäisaamuun.
Näytelmä sopii myös perheen pienimmille.

Näytelmän kesto on n.30 min.

Kastesukkia neulomaan 
keskiviikkona 5.4. klo 18  Maikkulan kappeliin.

Kiinnostaisiko pikkusukkien neulominen? Karja-

sillan seurakunnan kastettaville neulotaan vapaa-

ehtoistyönä kastesukkia. Sukat lahjoitetaan vau-

valle kastejuhlassa. Ota mukaan omat 2½ kokoi-

set sukkapuikot, langat tulevat seurakunnan puo-

lesta. Lisätietoja: Eine Rautiainen, p. 040 7638 670 

tai Erja Oikarinen, p. 044 3161 434. 

Lapsille ja
lapsiperheille

MessuPyhis su 2.4. klo 10, 
Kastellin kirkko ja klo 12   Py-
hän Andreaan kirkko. Terve-
tuloa lasten omaan kirkko-
hetkeen messun aikana. 
Kaikki tapahtumat ja ker-
hot lapsille ja lapsiperheil-

le osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat/
lapsille-ja-lapsiperheille. 

Apua ja tukea
tarvitseville

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

lan kirkko. Pentti Kopperoi-
nen ja Antti Kiuru.

Musiikkitilaisuudet
Suomen lasten lauluja -kon-
sertti to 30.3. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Melodiam 
kuoro, johtaa Johan Mylly-
nen. Perinteisiä kansanlaulu-
ja ja hengellisiä lauluja. Va-
paa pääsy.

Seitsemän 
naista ristillä 
la 1.4. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Kertomuksia 
erosta, kuolemasta, pe-
losta, epätoivosta, on-
nesta ja rakkaudesta. Se 
on kertomuksia surusta 
ja sen monista kasvoista 
ja siitä, kuinka suremme 
eri lailla ja selviämme 
siitä kukin tavallamme. 
Ks. ilmoitus s. 15.
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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

Messu su 2.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Maija Sivula, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara, kirkko-
väärti Seppo Puolitaival. 
Hartaus ke 5.4 klo 13.30 Sa-
lonkartano. Maija Sivula, An-
na-Kaisa Pitkänen.  
Seurakuntakerho to 6.4. klo 
11 seurakunnan Toimitalolla, 
Maija Sivula, Anna-Kaisa Pit-
känen.
Hartaus to 6.4. klo 13.30 
Teppola. Petri Satomaa, Pir-
jo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
31.3. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
3.4. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.   
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 6.4. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lolla. 
Repun perhekerho to 6.4. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
7.4. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 3.4. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Paikalla SPR:n Terveyspoint-
ti, jossa terveysalan vapaaeh-
toistoimijat ottavat vastaan. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 4.4. klo 13 Py-
säkillä. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

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

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

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu  su 2.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttori Sanna Leppä-
niemi. Radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.4. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttori Jaakko Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 2.4. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Anna-Maria Veijo, kant-
tori Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus  su 
2.4. klo 12, Sanginsuun srk-
koti. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttori Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 3.4. klo 17, Myllyojan 
srk-talo.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.4. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhetupa to 30.3. ja 6.4. 
klo 9–12, Myllyojan srk-ta-
lo. Lapsiperheiden yhteinen 
olohuone. 
Päiväkerhot, pikkukoulut, 
perhekerhot ja nuorten ker-
hot löytyvät nettiosoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/oulujoen-seurakunta/lap-
set-ja-perheet.     
    

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 30.3. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Piispankamari pe 31.3. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 

Lähetyksen puoti ja kahvi-
la. Kahvittelun lomassa voit 
tehdä pieniä ostoksia lähe-
tystyön hyväksi. 
Eläkeläisten kerho ma 3.4. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 3.4. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Fransupiiri ti 4.4. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. 
Lähetysilta ke 5.4. klo 18, 
Yli-Iin srk-talo. Laulamme 
Anja Hyyryläisen johdolla, 
hartauden pitää Matti Jurve-
lin. Kahvittelua ja arvontaa, 
Seurakuntakerho to 6.4. klo 
10, Huonesuon srk-koti.  
Eläkeläisten kerho to 6.4. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 6.4. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 30.3. klo 11, Hin-
tan srk-talo. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 
690. Muissa asioissa ota yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
4.4. klo  9–10 Pysäkillä. Dia-

konian aamupuuro on tar-
koitettu vähävaraisille Ou-
lunsalolaisille perheille ja yh-
den hengen kotitalouksille. 
Puuron lisäksi ateriaan kuu-

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.

Laulu- ja soitinyhtye Puistolan tädit 
sunnuntaina 9.4. klo 16 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Ohjelmassa viihdemusiikkia ja ikivihreitä 1950–1960-lu-
vuilta. Soittajina Kaija Mäkiniemi haitari, Kaisa Tähti-
nen kontrabasso, Erja Pätsi viulu ja Seppo Saarinen ki-
tara. Sopraanot Eila Pakkanen ja Helkky Nevalainen se-
kä altot  Anni Urpelainen ja Inka Nenonen. Pääsymak-
sy 15 €. Kahvitarjoilu. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

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 €.

luu leipä lisukkeineen, kahvi 
tai tee. Paikalla on diakonia-
työntekijä.

Muut menot
Herättäjäyhdistys su 2.4. klo 
18.30 Siioninvirsiseurat seu-
rakunnan Toimitalon Yläsa-
lissa.

"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.

Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: su 2.4. klo 
16 kodin ilta. Salonpää: La 
1.4. klo 18 kevätseurat ry:llä. 
Puheenvuoro ”Jumalan sa-
nan puhuteltavana”. Su 2.4. 
klo 13 kevätseurat ry:llä. 
Alustus ”Ajan merkit ja us-
kossa valvominen”.
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Menot Oulun seurakunnissa 30.3.–6.4.2017

EU-ruokakassien jakopäivä 
pe 31.3. klo 10–17 seurakunnan Toimitalolla.

Jakelu yhteistyössä Oulunsalon SPR:n kanssa. 
Ruoka-apu on tarkoitettu oulunsalolaisille 
vähävaraisille perheille 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 eurooppalaisen avun 
rahasto, jonka tavoitteena 
on edistää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja 
vähentää köyhyydessä 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

Palmusunnuntain sävelhartaus 
sunnuntaina 9.4. klo 14 Yli-Iin kirkossa. 
Yli-Iin kirkkokuoro, miesten lauluryhmä, 
laulutrio Maariet, lapsikuoro, johtajana ja 
kanttorina Anja Hyyryläinen, puhe Matti Jurvelin. 
Kolehti yv-keräykselle. 
Tilaisuuden jälkeen kahvit ja myyjäispöytä 
kuorotoiminnan tukemiseksi seurakuntatalossa. 

Hiljaisen viikon musiikkihartaus 
keskiviikkona 12.4. klo 18 Yli-Iin kirkossa. 
Matti Jurvelin, kanttori Anja Hyyryläinen, 
miesten lauluryhmä, laulutrio Maariet, yhteislaulua. 

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

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
tori Anna Kälkäjä. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Mukana 
Gideonit.
MuonaMessu su 2.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Mu-
kana Gideonit. Ks. ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 2.4. 
klo 12, Palokan srk-koti. Toi-
mittaa Tuomo Kinnunen, 
kanttori Anna Kälkäjä. Mu-
kana Gideonit. 
Iltamessu su 2.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Tuomo Kin-
nunen, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Viikkomessu ke 5.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttori Tommi Hek-
kala.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 30.3. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko.
Hartaus pe 31.3. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Hartauden pitää 
Jouko Lankinen Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnasta. 
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat  pe 31.3. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Diakonian lounas to 30.3. ja 
6.4. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kappelin ko-
tiruokalounas Vapaaehtoi-
set valmistavat lounaan jo-
ka viikko kappelilla. Vapaa-
ehtoinen maksu. 
Diakonian ateria to 30.3. ja 
6.4. klo 12–13, Rajakylän srk-
koti. Vapaaehtoinen maksu. 
Ookko nää näläkänen – sop-
papäivä Palokassa pe 31.3. 
klo 11–13, Palokan srk-koti. 
Ks. ilmoitus.
Diakonian aamupala ke 5.4. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. Dia-
konian aamupala vähävarai-
sille ja työttömille. Aamupala 
on maksuton ja sisältää puu-
ron, juoman,  leivän, leikke-
leet ja kahvin. Pienimuotoi-
nen hartaushetki. Aamupa-
laa ei ole poikkeuksellisesti 
12.4. ja 19.4. 

Harrastukset ja kerhot 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 30.3. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Diakoniapii-
ri kokoontuu kevään 2017 ai-
kana vielä to 27.4.
Seniorien laulupiiri to 30.3. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tule laula-
maan yhdessä vanhoja, tut-
tuja koululauluja, hengelli-
siä lauluja sekä virsiä kanttori 
Anu Arvola-Greusin johdol-
la! Mukana myös diakonia-
työntekijä Päivi Moilanen. 

Kahvitarjoilu! 
Eläkeläisten kerho to 30.3. 
ja 6.4. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Eläkeläis-
ten kerho osallistuu seniori-
en laulupiiriin. 
Lämmitä lähimmäistä-ilta 
vapaaehtoisille 30.3. klo 17, 
Koskelan srk-koti.
Liikuntavammais-
ten kerho pe 
31.3. klo 13–
14.30, Py-
hän Tuomaan 
kirkko. Ker-
hossa mukana 
diakoniatyön-
tekijät Heidi 
Karvonen ja Päi-
vi Moilanen. 
Puutyökerho ma 3.4. 
klo 9–13, Siipi. Kerho ko-
koontuu Siiven kellaritiloissa 
maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin. Kerhossa tehdään puu-
töitä omiin tarpeisiin tai tila-
uksesta lähetystyön hyväksi. 
Käsityökerho ma 3.4. klo 12–
14, Tuiran kirkko, Sumppu.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
4.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa, pääovelta oi-
kealle kiertäen, portaat alas. 
Käsityökahvila ti 4.4. klo 12–
15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 4.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Ar-

vo Ågren: Lauluilta miehille 
ja naisille. 
Lähetys- ja Raamattupiiri ke 
5.4. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Seniorien laulupiiri to 6.4. klo 
13.30–15, Tuiran kirkko. Tule 
laulamaan yhdessä vanhoja, 

tuttuja koululauluja, 
hengellisiä lau-

luja sekä virsiä 
kanttori Tom-
mi Hekka-
lan johdol-
la! Muka-
na myös dia-
koniatyönte-

kijä Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto. 

Kahvitarjoilu! 
Juttutupa ma 3.4. klo 

10–11, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kappelin Aamun Avoi-
met. Ovet Kappelilla ko-
koonnutaan joka maanantai 
aamu. Hartaus, yhdessäoloa 
ja aamukahvia tarjolla. 
Juttutupa ma 3.4. klo 11–
12.30, Koskelan srk-koti. 
Sanaa teekupin äärellä ti 
4.4. klo 13–15, Palokan srk-
koti. Kerho, jossa keskustel-
laan Raamatun teksteistä ja 
ajankohtaisista ilmiöistä, se-
kä rukoillaan yhteisten asioi-
den puolesta. Kerhossa tar-
jolla myös teetä. Kerhot ke-
väällä vielä 25.4. ja 16.5.

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 31.3. Gal. 5-6 
ma 3.4. 1.Kor.1
ti 4.4.  1.Kor. 2-1. 
 Kor.3:1-17
ke 5.4.  1.Kor.3
to 6.4.  1.Kor.4

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

Ikäihmisten 
suvantohetki 

ma 3.4. klo 14–15 
Tuiran kirkossa. 

Mukana Taina Pirkola 
ja Sirkku Kianto 

Pohjois-Pohjanmaan 
Martoista. 

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.

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

MuonaMessu 
sunnuntai 2.4. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Jaakko Syynimaa, avustavat Minna Andersson 
ja Piritta Korhonen, kanttori Anu Arvola-Greus.

Jo perinteeksi tullut MuonaMessu kutsuu nyt 
paastonaikana ensin yhteiseen messuun 

Herran Pyhälle aterialle, jonka 
 jälkeen tarjolla lämmintä kasviskeittoa. 

Vapaaehtoinen maksu yhteisvastuun hyväksi.
Tervetuloa!

Tule kahvittelemaan ja ostamaan pääsiäiskoristeita ja 
käsitöitä. Ota mukaan pääsiäiskortteja katsottavaksi ja 
ihasteltavaksi. Voit tehdä uuden kortin ilahduttamaan 
naapuritalon vanhuksia. Tuotto käytetään Yhteisvastuu-
keräykseen. Tervetuloa!

Keskiviikkona
5.4., 12.4. ja 19.4. 

klo 12-16

Yhteis-
vastuu
putiikki 

ja kahvila

Tuiran kirkko,
Myllytie 5

Miesten juttutupa ke 5.4. 
klo 16–17.30, Palokan srk-ko-
ti. Miesten juttutupa on tar-
koitettu vain miehille, ikään 
katsomatta. Juttutupaan 
voi tulla mukaan uusia jäse-
niä milloin vain. Keskusteluja 
ohjaavat Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoiset Pertti Taimisto 
ja Kalevi Huovinen.  Juttutu-

pa keväällä vielä 3.5. ja 7.6.
Tuiran kirkon Olohuone ke 
5.4. klo 17–18.30, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 30.3. klo 
12.30–14, Tuiran kirkko. Piiriä 
vetää pastori Petteri Tuulos. 
Raamattupiiri to 30.3. klo 
16–17.30,  Palokan srk-ko-
ti. Raamattupiiriä vetää Lii-
sa Sutinen, p. 040 7390 971.

Kreettan kammari
sunnuntaina 2.4. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Sonaatteja Italiasta. Laura Kangas ja Iida Zelensky, ba-
rokkiviulu, Riina Lahtinen, barokkisello ja Laura Rön-
tynen, cembalo. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 
10/5 €. Kreettan kammari on konserttisarja, jossa teh-
dään barokki- ja renessanssimusiikkia tutuksi leppoi-
sasti jutustellen ja musisoiden. Mukana voi olla myös 
galanttia tyyliä edustavia teoksia. 45–60 minuutin kes-
toisissa konserteissa esiin pääsevät uudet paikalliset 
osaajat tuttujen vanhan musiikin taitureiden ohella. 
Kreettan kammarit järjestetään yhteistyössä Tuiran 
seurakunnan kanssa Tuiran kirkossa.

Messu 
su 2.4. klo 10 Tuiran kir-
kossa. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarnaa Ou-
lun Pipliaseuran puoles-
ta Arto Kouri, kanttori 
Heikki Jämsä. Mukana 
Gideonit.

Pääsiäiskertomus 
lapsille ja perheille 

ke 5.4. klo 11 Pyhän Luukkaan kappelilla.
Pääsiäiskertomuksessa kuullaan Jeesuksen elämän 

pääsiäisen ajan tapahtumia sanoilla sekä nukeilla ker-
rottuna. Kertomus kestää noin 20 minuuttia. 
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

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/

Kristittynä yhteiskunnassa pe 31.3. klo 12–13 
Siivessä. Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. 
Kehitysvammatyön pastori Hanna Fähnrich.
Korttien askartelu ma 3.4. klo 10–14 Siivessä. 
Tule askartelmaan itsellesi tai lähetystyön hyväksi 
pääsiäis- ja onnittelukortteja! 
Sanan välittäjänä lähipiirissä pe 7.4. klo 12–13 Siives-
sä. Tovi reformaation juhlavuoden merkeissä, keskus-
telua ja kahvit. Satu Kreivi-Palosaari.

Menot Oulun seurakunnissa 30.3.–6.4.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
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.
Varttuneiden porinapiiri ti 28.3. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvammai-
sille. Rupatellaan ja kahvitellaan. 
Keskustelukerho ti 4.4. klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. Tule kahvit-
telemaan ja tapaamaan tuttuja. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 30.3. ja 6.4. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aalto-
maa, p. 050 5933 378. 
Hyvä tietää -luento pe 31.3. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jäl-
keen mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle 
ravintola Pokkiseen.
Lähetyspiiri ma 3.4. klo 14, Keskustan srk-talo. Piirissä 
hartaus, kahvit ja arvontaa. 
Ystäväkerho to 6.4. klo 15, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Ystäväkerhon kahvit on samaan aikaan 
talon asukkaiden päiväkahvin kanssa klo 14. Kerhossa 
klo 15–16 puuhaamme yhdessä pelaten, askarrellen ja 
leikkien. Hartaus kuuluu aina kerhon ohjelmaan. 

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
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
30.3. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä.
Tavoiteryhmä ma 3.4. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 7.4. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen tulee vieraaksemme.  

Englanninkielinen hartaus Worship Service in English 
su 2.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. Service on every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 

Kansainvälisyys – In English

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

Ajankohtaispäiväs-
sä puhutaan Kirkon 
Ulkomaanavun työs-
tä pakolaisten parissa 
kehitysmaissa, katast-
rofin ja sodan keskel-
lä sekä Suomessa. Ke-
vään kynnyksellä vei-
sataan myös suvivirsi 
ja kuulet miten Suvi-
virren kampanja tukee lapsia kouluun.

Kirkon Ulkomaanavusta mukana ovat  humanitaa-
risen avun päällikkö Eija Alajarva ja seurakuntayhteyk-
sien koordinaattori Nina Silander.

Ajankohtaispäivässä kuulet, miten apu menee pe-
rille ja saat ajankohtaista tietoa 70 vuotta täyttävästä 
Kirkon Ulkomaanavusta sekä kansainvälisen diakoni-
an sisältöjä ja valmiita toimintamalleja ja materiaaleja 
käytettäväksi omassa tehtävässäsi.

Ajankohtaispäivä on suunnattu kaikille Kirkon Ul-
komaanavun työn tekijöille ja tukijoille; Ulkomaa-
navun yhteyshenkilöille, seurakunnan kaikkien työalo-
jen työntekijöille, luottamushenkilöille ja vastuuteh-
tävissä oleville vapaaehtoisille sekä seurakuntalaisille.

Ajankohtaispäivä on maksuton, Kirkon Ulkomaa-
napu tarjoaa aamukahvin ja lounaan.

Koulutuksen järjestävät Kirkon Ulkomaanapu, Ou-
lun hiippakunta ja Tuiran seurakunta.

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

Pyhän Luukkaan 
kappelin muisto-
jen ja historian 
keruu  1.3.–31.5. 
Pyhän Luukkaan 
kappeliin on kokoonnuttu jo lähes 30 vuoden ajan.
Juhlavuoden kunniaksi keräämme kappeliin liitty-
viä muistoja tekstien ja kuvien muodossa. Valikoitu-
ja muistoja julkaistaan vihkosessa sekä mahdollises-
ti myös internetissä ja näyttelyissä juhlavuoden 2018 
kunniaksi.
Kuvat ja tekstit voi lähettää seurakuntamestari Soile 
Kontiolle joko sähköpostitse osoitteeseen soile.kon-
tio@evl.fi tai postitse osoitteeseen Soile Kontio, Myl-
lytie 5, 90500 Oulu.
Taustatarinaklubi su 2.4. klo 16, Vanha Pappila, ase-
makatu 6. Lauluntekijäklubin hostina Iina Palokangas. 
Vapaa pääsy. Lue juttu s. 7.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 1.4. klo 18, Tuiran kirkko, 
Maininki-sali. Teemana: Todistaminen rohkeasti. Pu-
he Petri Olkkonen. 
Hetki yhdessä -ilta ma 3.4. klo 19 rukoushuoneella 
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, sanaa, yhdessä-
oloa sekä iltapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja 
Rauhan Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 5.4. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Uudestisyntyminen. 
Puhe: Samuel Korhonen.
Siioninvirsiseurat to 6.4. klo 18.30 Körttiksellä, Luo-
kotie 5 A. Alaovi aukeaa soittamalla, p. 040 7071 681
Valoa kansoille -lähetyskonsertti pe 7.4. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. Evankelisten opiskelijoiden EO 
järjestämä konsertti lähetystyön hyväksi.  Luvassa on 
upeaa musiikkia ja lähetystyön esittelyä. Tapahtumas-
sa kerätään kolehti, jonka tuotto menee lyhentämät-
tömänä lähetystyön tukemiseen, mm. Viron ja Keni-
an lapsityöhön. Konsertin jälkeen on tarjolla kahvia 
ja iltapalaa, joiden yhteydessä järjestetään arpajaiset 
niin ikään lähetystyön tukemiseksi. Tapahtumaan on 
ilmainen sisäänpääsy. Esiintyjinä ovat Palo-trio, joka 
tekee uusia, raikkaita versioita hengellisistä lauluis-
ta, ja yksin kitaran kanssa esiintyvä Janne Koskela, jo-
ka luo itselleen säestyksen paikan päällä liveloop-tek-
niikan avulla.
 

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. 

Sisarusten ilta on tarkoitettu ensisijaisesti 9–15-vuo-
tiaille kehitysvammaisten lasten ja nuorten sisaruk-
sille. Iltaa vietetään hauskanpidon, pizzan ja valo-
kuvauksen merkeissä. Illan aikana keskustellaan eri-
tyisestä sisaruudesta ja tutustutaan toisiin erityisiin
sisaruksiin. Valokuvaus tehdään 2–3 hengen ryhmis-
sä sisaruusteemalla.

Valokuvauksen jälkeen katsellaan kuvia ja nautis-
kellaan pizzasta. Tapahtuma on maksuton, mutta 
ilmoittaudu ennakkoon 3.4. mennessä osoitteessa 
www.erityinensisaruus.fi

Tapahtuman järjestää Erityinen sisaruus -projekti 
ja rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla. 
Yhteistyössä mukana:

Erityisten 
sisarusten 
ilta
tiistaina 10.4. 
klo 17–20 Oulussa
Omaiset & Läheiset ry:n
kahvilatilassa, Isokatu 47

Vapaaehtoiseksi Vappukeitaalle?
ma 3.4. klo 17 Vanha pappilassa

Vappukeidas on lähetystyön järjestämä tapahtuma 
vapun päivänä 1.5. Tarvitsemme sinua talkoisiin.

Vappukeitaalla tarvitaan keittiöapulaisia, 
munkin leipojia ja paistajia, tiskaajia, kassoja, 

myyjiä, siistijiä ja somistajia jne.
Tule kuulemaan lisää ja suunnittelemaan Vappukeidasta.
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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

Hartaus ja tilojen siunaa-
minen pe 31.3. klo 13.30 Es-
perin Orvokkikodissa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava. 
Limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä su 2.4. klo 10–15 
Kempeleessä.

Paastonajan ekumeeni-
nen rakkauden ateria 
su 2.4. klo 14 srk-talossa, 
isä Tuukka Rantanen,
Jouni Heikkinen.  

Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 4.4. klo 12 rukoushuoneel-
la. Jouni Heikkisen aiheena 
Luther ja Katharina. 

Hartaus ti 4.4. klo 14.30 ryh-
mäkodissa, Jouni Riipinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
5.4. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Soile Tuusa.
Hartaus ke 5.4. klo 15 Ranta-
kodissa, Soile Tuusa. 
Rukouspiiri ke 5.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 6.4. 
klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Riipinen.
Lähetyslauluil-
ta to 6.4. klo 
18.30 Kai-
ja-Leena ja 
Pentti Poh-
jolalla, Lai-
tilantie 225, 
Jouni Heik-
kinen. 
Iltakirkko to 
6.4. klo 19 Ro-
kualla. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 5.4. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 

Lapset/ perheet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Laitasaaren ry:n tilois-
sa Päivärinteellä sekä tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukous huoneella. Pääsiäisjuh-
la perhekerholaisille ti 4.4. klo 
9.30–11.30 Koortilassa. Pääsi-
äisjuhla päiväkerholaisille ke 
5.4. klo 9–11 Koortilassa.
Nuoret/ rippikoulut: Koulu-

pastoripäivystys tors-
taisin klo 11–

12.15 yläkou-
lulla ja luki-
olla. Päivys-
tys nuo-
risotoi-
mistol-
la pe 31.3. 
klo 15–17. 

Nuorten il-
takirkko la 

1.4. klo 18 kirkos-
sa, sisältyy rippikou-

luopetukseen ja isoskoulu-
tukseen. Raamattupiiri rippi-
koululaisille su 2.4. klo 12–13 
srk-talon alakerrassa. Nuorte-
nilta ke 5.4. klo 17–18.30 Päi-
värinteen seurakuntasalissa. 

Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 3.4. klo 9–10.30 
Temmeksen seurakuntata-
lon kokoushuoneessa. Käyn-
ti takapihan kautta. Voit tul-
la huolinesi tai iloinesi.
Nuortenilta pe 5.4. klo 18 
Murron kerhotilassa, Kaut-
taranta 12.
Kesärippikoulu I:n opetus-
viikonloppu alkaa la 1.4. klo 
10 Tyrnävän seurakuntata-
lolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 5.4. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 5.4. klo 18 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla.
Hartaus to 6.4. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-

Rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille 

Turkuun 19.–21.5. 
Tiedustelut 

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

Ks. ilmoitus Limingan 
kirkollisissa.    

Messu su 2.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen,  kanttori 
Pentti Korkiakoski. Rippi-
koululaiset.

Naisten messu to 30.3. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Soile Tuusa, kanttori-
na Ossi Kajava. 
Nuorten iltakirkko la 1.4. 
klo 18 kirkossa. 
Messu su 2.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Soi-
le Tuusa, saarnaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava.

Seurakunnissa tapahtuu  30.3.–6.4.2017

pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Hartaus to 6.4. klo 14 Koto-
lassa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 6.4. klo 17 Temmeksen 
srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 

Laitasaaren rukous huone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
4.4. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 1.4. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylät: 4.–6.-lk Toppi-
nen ja 7.–8.-lk Härkönen. Su 
2.4. klo 12 pyhäkoulut: Kir-
konkylä Pirnes, Korivaara 
Hyväri, Pälli Soronen, Suoky-
lä Tiirola. Klo 17 laulutuokio 
ja seurat ry:llä. Ma 3.4. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 6.4. klo 
18.30 ompeluseurat Virpi ja 
Jussi-Pekka Hopalla sekä An-
neli ja Pekka Rissasella.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 31.3. klo 19 ompe-

Kastettu: 
Unna Elina Hannus, 
Julius Oskari Nevala, 
Elli-Ilona Auroora Hihnala

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

Kutsu sinulle nainen…

Kastettu: 
Niko Aaron Hyvärinen
Vihitty: 
Eero Petteri Vimpari 
ja Anna Mari Anneli 
Hihnala
Kuollut: 
Riitta Johanna 
Eskelinen s. Räsänen 65, 
Elvi Kustaava Stenroth 
s. Heikkinen 83

YV-lipaskeräys ja kahvitus  
perjantaina 7.4. klo 12–18 kauppojen 
edustalla. Paikalla seurakunnan työntekijöitä, 
luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. 
Tervetuloa porinoimaan!

klo 12.30–14 Tyrnävän seura-
kuntatalolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 31.3. klo 18.30 myyjäi-
set Rantsilan ja Siikajoenky-
län ry:llä. Su 2.4. klo 16 seu-
rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuortenperjantai 31.3. klo 19 
ry:llä. Lauluseurat pe 31.3. klo 
19, Hannila  Murrontie 88 C.

Vanhusten
Perinneruokatapahtuma
lauantaina 8.4. klo 12–14
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Järjestämme 
Suomi 100 
ja Tyrnävä 150 
-juhlavuosien kunniaksi 
perinneruokatapahtuman 
tyrnäväläisille ikäihmisille.
Tarjolla on perinteisiä tyrnäväläisiä herkkuja.

Järjestäjät: Tyrnävän Martat, Lakeuden Palveluyh-
distys ry, Suutarinkylän diakoniakylätoimikunta, 
Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän Lions Club,
K&P Saarela Ky, Kylmäsen Liikenne

Aamupala
kaikelle kansalle 

keskiviikkona 5.4. klo 8–9.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä kahvia. 

Vapaaehtoinen maksu. 
Tule nauttimaan aamupala ja 

tapaamaan muita ”aamuvirkkuja”.
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Limingan rovastikunnan retki 
LÄHETYSJUHLILLE Turkuun 

19.–21.5. 
Katso tarkemmat tiedot Limingan 

seurakunnan ilmoituksista. 
Huom! Ilmoittautuminen päättyy 30.3. 

Lisätietoja myös lähetyssihteeriltä: 
Johanna Rantala, p. 044 7372 632.

Vertaisryhmä 
pienten lasten äideille!
Pienten lasten äitinä joutuu 
usein venymään ja jaksamaan 
päivästä toiseen. Ryhmässä voit 
alkaa tavoitella itsellesi tärkei-
tä asioita, käynnistää hyvin-
vointiasi lisääviä muutoksia se-
kä jakaa kokemuksia toisten, 
samanlaisessa elämänvaihees-
sa olevien äitien kanssa, saa-
da ymmärrystä ja vertaistukea. 
Ryhmä alkaa ti 18.4. klo 17.30–
19 ja jatkuu viikoittain (25.4., 4.5., 11.5. ja viimeisen ker-
ran 1.6.). Ryhmään otetaan max. 10 äitiä. Ryhmää vetä-
vät terveydenhoitajaopiskelija Hanna Marttila ja diako-
ni Hanna Kaisto-Vanhamäki. Mikäli kiinnostuit, ota yh-
teyttä Hanna-diakoniin p. 040 5470784 tai sähköpostil-
la. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 6.4. osoittee-
seen hanna.kaisto-vanhamaki@evl.fi.

Tuomasmessun 
suunnittelupalaveri 
tiistaina 4.4. klo 18 srk-ta-
lossa. Tule mukaan suun-
nittelemaan 7.5. pidettä-
vää Tuomasmessua, jossa 
musiikilla ja vapaaehtoisil-
la on suuri rooli. 
Lisätietoja: Soile Tuusa, 
p. 044 4866 723 tai Pia 
Lapinoja, p. 040 5835 533. 

luseurat ry:llä. La 1.4. klo 
19 raamattuluokat: pienet 
Pöykkö ja isot Härkönen. Su 
2.4. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Karvonen, Laitasaari T. ja 
T. Parviainen, Huovila Vatjus. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ke 5.4. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
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Kastettu: 
Mette Inkeri Magga, 
Adessa Elisabeth 
Mattila, 
Vertti Aarni Samuli 
Pietilä,
Aapo Iivari Turpeinen

Avioliittoon vihitty: 
Tea Helena Siekkinen 
ja Veli-Matti Rautio

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

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

Messu su 2.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, 
avustava pappi Olli Seik-
kula, kanttorina Hanna 
Korri, jumalanpalvelus-
ryhmänä Kesä 3 -rippi-
kouluryhmä.

EU-ruokajakelu ti 4.4. klo 
16–18 Pyhännän srk-talol-
la. Pyhännän Spr jakaa EU-
ruokapaketteja vähävaraisil-
le. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen: Marjatta Arbelius, p. 
0400 297 825/ marjatta.ar-
belius@gmail.com tai Mervi 
Karttunen, p. 040 5737 988/ 
mervi.karttunen@evl.fi.
Ystävänkammari ke 5.4. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Väyrylänsaaren diakonia-
vierailu ke 5.4. klo 14 Pihla-
jistoon.
Ehtoollishartaudet: to 6.4. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la. Pe 7.4. klo 13 Vaarintalos-
sa ja klo 13.30 Ainolassa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 31.3. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 29.3. klo 10 srk-talos-
sa. Rantsila: to 30.3. klo 13 

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

Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 31.3. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Ystävärengas pe 31.3. klo 12 
srk-talolla.
Lähetysvintti ma 3.4. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin seurat ma 3.4. 
klo 13.
Kierrätystori ma 3.4. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 3.4. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 4.4. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
4.4. klo 12 Kotikololla.
Perhekerho ke 5.4. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä. 
Seurakuntakerho kaikille 
eläkeläisille ke 5.4. klo 12 
srk-talolla. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps sekä diako-
niopiskelija Heli Kuha.
Kuorot ke 5.4.: Tähdet klo 
17 srk-talolla, Celeste klo 17 
kirkossa, Kirkkolaulajat klo 
18.30 srk-talolla ja Minka klo 
18.30 kirkossa.
TOSIKKO ke 5.4. klo 17.30 Va-
namon Olohuoneessa. Toi-
sen lapsen saaneiden ryhmä.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 7.4. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Partio: 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 31.3. klo 
18.30 raamattuluokka (7.–8.) 
ry:llä. Su 2.4. klo 12 pyhäkou-
lut sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Ke 5.4. klo 18.30 
aikuisten raamattuluokka 
ry:llä. To 6.4. klo 19 naiste-
nilta ry:llä. Pe 7.4. klo 18.30 
raamattuluokka (5.–6.) ry:llä.

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla.

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 

Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro
 torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Seurakunnissa tapahtuu  30.3.–6.4.2017

Sanajumalanpalvelus 
su 2.4 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttori Timo 
Ustjugov.

Raamattu- ja rukousilta  ti 
4.4. klo 18 Kalle ja Salli Joen-
suulla, Salmenrannantie 226.

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

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.

PERJANTAIPULLA
pe 31.3. klo 14–17 S-marketin eteisessä
(tai niin kauan kuin myytävää riittää)

Myytävänä sämpylöitä, pullaa, ja 
muita leivonnaisia. Tervetuloa ostoksille!

Limingan seurakunnan lähetystyö

Raamattuopetus-
tilaisuus ”Kärsimys” 

torstaina 6.4. klo 18.30 
Pappilassa.

Nyt kuule lauluni iloinen
Celeste-kuoron kevätkonsertti
sunnuntaina 9.4 klo 14 Limingan kirkossa.

Konsertissa kuullaan
* Suomalaista kuoromusiikkia
* Hengellistä kuoromusiikkia
* Nelikätisiä urkukappaleita
Vapaa pääsy.

Ohjelma 5 €. 
Tuotto käytetään Celeste-kuoron
kevätretkeen Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin

Kuollut:
Matti Veli Mämmi 77 
(Rantsila)
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Virsilauluilta 
ja myyjäiset
keskiviikkona 5.4. Rantsilassa

klo 18 seurakuntatalossa myytävänä
leivonnaisia ja arpoja
kahvit, vapaaehtoinen maksu

klo 19 kirkossa virsi-ilta
Tule laulamaan/kuuntelemaan tuttuja ja 
uusia virsiä, mukana myös Kappelikuoro,
Hartaus Hannu Lauriala.

Myös muilta kyliltä kannattaa tulla paikalle!
Kahvitellaan ja lauletaan yhteisvastuun hyväksi.

 

 

 

Lasten kerhotoiminta nor-
maalisti, kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhoa ei ole to 30.3. 
vaan vietämme silloin yhteis-
vastuu lounasta klo 11-13.
Torstaina 6.4. klo 10 on per-
hekerho srk-talossa ja silloin 
esitteillä Silverjungle- vaat-
teita Sarianne Karjalaisen 
johdolla.
Yhteisvastuulounas to 30.3. 
klo 11–13 srk-talossa. Ruoka-
na karjalanpaistia, perunaa, 
porkkanaa, salaattia, puo-
lukkaa, leipää ja juustoa se-
kä jälkiruuaksi marjarahkaa 
ja kahvit konvehdin kera. 
Hinta 8€ aikuiset ja 4€ lap-
set. Lisäksi arvontaa. Lou-
naan tuotto yhteisvastuuke-
räykselle!
Yhteisvastuu- rynnäkkö eli 
lipaskeräys to 30.3 kylän 
pinnassa olevien lumijokis-
ten kotien ovilla. Kaikki rip-
pikoululaiset osallistuvat tä-
hän keräykseen ja lisäksi va-
paaehtoisia voi tulla avuksi. 
Keräysinfo alkaa srk-talolla 
kelo 17.30 ja lippaiden kans-
sa lähdetään liikkeelle n. klo 
18. Lisäksi Salen edessä on 
mahdollisuus osallistua kerä-
ykseen ainakin to 30.3 klo 15-
17 välisenä aikana.
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

srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoi-
sin klo 10 kerhokodissa. Py-

häntä: ti 4.4. klo 10 srk-talon 
kerhotilassa. Rantsila: maa-
nantaisin klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa Pulk-

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 13 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Kestilän mieslaulajat.

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

Yhteinen aamiainen 
(1€) perjantaina 31.3. 

klo 7.30–9.15. srk-salissa.

kila: Ryhmä 1 torstaisin ja 
ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerhoti-
lassa. Rantsila: tiistaisin klo 
11 ja torstaisin klo 12 Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varhaisnuor-
ten kerho keskiviikkoisin klo 
16.30 srk-kodissa. Pulkki-

la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puuhai-
lukerho tiistaisin klo 14.30 
srk-talon kerhotilassa. Ta-
vastkengän varkkarit tors-
taisin klo 16 Tavastkengän 
koululla. Rantsila: Poikaker-
ho tiistaisin klo 15 Nuppulas-
sa. Hovin varkkarit torstaisin 
klo 15 Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkko-
kuoro keskiviikkoisin klo 17 

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. 
Kinkerit – ”kuka Martti Lut-
her?” eläkeläisten kerhon 
yhteydessä ti 4.4. klo 12 srk-
talossa. Tervetuloa mukaan!
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 31.3.klo 

Kuollut: 
Keijo Viljo Risto 62

19 raamattuluokat Jaakko 
Klaavolla (pienet) ja Juha 
Klaavolla (isot),  klo 19 nuor-
tenilta Lääköllä. Su 2.4. klo 
13 seurakuntapäivä ry:llä. Ke 
5.4. klo 19 ompeluseurat La-
holla. Päiväkerhot tiistaina, 
keskiviikkona ja torstaina klo 
17 alkaen ry:llä.

Nuortenillat
ti 4.4. klo 17 Pulkkilan seurakuntatalossa

ke 5.4. klo 17 Rantsilan srk-talon Nuppulassa
to 6.4. klo 17 Kestilän kerhokodissa

ti 11.4. klo 17 Piippolan seurakuntakodissa
ke 12.4. klo 17 Pyhännän srk-talon kerhotilassa

Yhdessäoloa, teetä ja tekemistä. Rippikoululaisille 
merkintä! Isosia odotellaan mukaan:)

Iltakirkko 2.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

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 to 30.3 kylän pinnassa olevien lumijo-
kisten kotien ovilla. Kaikki rippikoululaiset osallistu-
vat tähän keräykseen ja lisäksi vapaaehtoisia voi tulla 
avuksi. Keräysinfo alkaa srk-talolla klo 17.30 ja lippai-
den kanssa lähdetään liikkeelle n. klo 18. Lisäksi Salen 
edessä on mahdollisuus osallistua keräykseen ainakin 
to 30.3 klo 15–17 välisenä aikana.

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! 

srk-kodissa. Pulkkila: Stel-
lat torstaisin klo 15.15 srk-
talossa. Pyhäntä: Lapsikuo-
ro torstaisin klo 17.30 srk-ta-
lossa. Mieskuoro to 6.4. klo 
19 srk-talossa. Rantsila: Ve-
teraanikuoro keskiviikkoisin 
klo 11, Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 ja Kappelikuo-
ro keskiviikkoisin klo 18.30 
srk-talossa. 

Rauhanyhdistys: Pulkki-
la: Pyhäkoulu su 2.4. klo 12 
ry:llä. Seurat su 2.4. klo 19 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 
2.4. klo 16 ry:llä. Teuvo Aho 
ja Onni Timlin. Lauluseu-
rat ke 5.4. klo 18.30 Eliisa 
ja Raimo Liukolla. Rantsila: 
Myyjäiset pe 31.3. klo 18.30 
ry:llä. Tyrnävän ry.

Ehtoollisavustajakoulutus
keskiviikkona 5.4. Pulkkilan seurakuntatalossa.

Klo 17.30 kahvitarjoilu.
Klo 18 koulutus alkaa.

Ehtoollinen on seurakuntaa yhdistävä 
ja rakentava sakramentti.

Koulutus on kaikille avoin, olitpa sitten 
nykyinen ehtoollisavustaja tai kiinnostunut 

tulevaisuudessa toimimaan avustajana.
Koulutukseen osallistuminen ei velvoita 

ehtoollisavustajan tehtävään.
Opetuksesta vastaavat Jonne Pirkola ja 

Hanna Vapaavuori.

Lue juttu Seitsemän naista ristillä -teoksesta s. 12.  Näyttelijöinä 
on hailuotolaisia naisia: Anna-Liisa Piekkola, Kaarina Taskinen,  
Iiris Poukkanen, Pirkko Mattila, Sanna Sipilä, Tiina Lapola ja Tanja 
Turtiainen. Teos esitetään Karjasillan kirkossa lauantaina 1.4. klo 19.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

A nn e - Mar ia  Haa p a la
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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!

Voiko kuka tahansa 
perustaa kirkon?

Suomeen syntyy koko ajan uusia rekisteröityjä uskon-
nollisia yhdyskuntia. Vuonna 2000 niitä oli 49, vuoden 
2015 loppuun mennessä jo 110. 

Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola, voi-
ko kuka tahansa perustaa kirkon ja nimittää sille johtajat?
Uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisen yhdyskunnan 
voi perustaa vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä. Yhdyskun-
nan nimi ei saa olla harhaanjohtava ja sen pitää erottua muis-
ta, aikaisemmin rekisteröidyistä yhdyskunnista. 

Johtajien nimityksistä ei ole mitään säädöksiä, joten ne voi-
vat kutsua johtajiaan halutessaan vaikka piispoiksi. 

Tehdäänkö ev.lut. kirkossa yhteistyö-
tä uusien uskonnollisten yhdyskun-
tien kanssa?
Ekumeeniset yhteydet ovat aktiivi-
simpia vakiintuneiden kirkkokuntien 
kanssa. Yleisintä on yhteistyö niin sa-
nottujen vapaiden suuntien, ortodoksi-
kirkon seurakuntien ja katoliseen kir-
kon kanssa.  

Millaisia asioita kannattaa huomioida, jos on kiinnostunut 
jonkun uskonnollisen yhdyskunnan toiminnasta?  
Kannattaa pyrkiä hahmottamaan yhteisön historiallinen ja 
organisatorinen tausta. Valtaosalla on juuret jossakin kan-
sainvälisessä yhteisössä tai liikkeessä. Kannattaa selvittää, on-
ko taustalla jokin muualla maailmassa toimiva kirkkokunta 
tai uskonnollinen johtaja. 

Toiseksi on hyvä selvittää, miten yhteisö suhtautuu niihin, 
jotka eivät jaa heidän uskonkäsityksiään.  Kolmanneksi kan-
nattaa tutustua siihen, millaisia elämäntapaan liittyviä ihan-
teita ja sääntöjä yhteisö asettaa jäsenilleen

Mitä voi tehdä, jos näkee asioita, joita ei pidä laillisina tai 
muuten oikeina?
Jos havaitsee merkkejä väärinkäytöksistä tai rikollisesta toi-
minnasta, on syytä ottaa yhteys viranomaisiin. Usein syrjin-
nän ja hengellisen väkivallan osalta tilanteet ovat kuitenkin 
monitulkintaisempia. Epäselvissä tapauksissa on hyödyllistä 
kääntyä asiantuntijoiden, esimerkiksi Uskontojen uhrien tu-
ki ry:n tai Ihmisoikeusliiton puoleen. Myös yhdenvertaisuus-
valtuutettu antaa neuvontaa ja auttaa syrjintäepäilyjen selvit-
tämisessä.

REBEKKA NAATUS

Uskonnollisen 
yhdyskunnan 
voi perustaa 
vähintään 20 
täysi-ikäistä 
henkilöä.

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.

Ajattelin, että olisi hyvä 
opetella hiljentymään 
rukouksessa. Kun huo-

masin Rauhan Tervehdykses-
sä ilmoituksen Hiljaisen ruko-
uksen tilaisuudesta Luukkaan 
kappelissa, päätin mennä sin-
ne. Tilaisuus oli lauantaina 18. 
maaliskuuta.

Päivän aikana kristillistä 
rukousperinnettä sotkettiin 
buddhalaisilla elementeillä, 
joita en käy tässä luettelemaan. 
Miksi ihmeessä kirkkoon tuo-
daan sellaista? 

Raamatun Vanha testa-
mentti on annettu meille opik-
si. Kun israelilaiset sekoittivat 

uskonsa elävään Jumalaan epä-
jumalien palvontaan, he jou-
tuivat vaikeuksiin. He hävisivät 
sotia ja joutuivat pakkosiirto-
laisuuteen. Pääsivät toki takai-
sin, mutta joutuivat sitten mo-
nien kansojen sekaan ja vasta 
nyt ovat palaamassa. Kaikki tä-
mä tapahtui epäjumalien pal-
vonnan takia.

Kun hyväksymme Kristuk-
sen sovitustyön omalle kohdal-
lemme, etäisestä Jumalasta tu-
lee meille rakastava Isä. Yhte-
ys Luojaan ei enää ole etäinen. 
Mantran toistelu ei tulisi mie-
leenkään, kuten kurssilla neu-
vottiin.

Tilaisuuden tauolla eräs 
henkilö sanoi haluavansa tu-
tustua muihin uskontoihin.  
Kun on päässyt tuntemaan oi-
kean rahan, ei mielestäni vää-
rennös enää kiinnosta. Näin on 
myös uskontojen laita. 

Olen saanut löytää kallisar-
voisen helmen, enkä halua hu-
kata sitä. Matt. 13:45–46: "Tai-
vasten valtakunta on myös täl-
lainen. Kauppias etsi kaunii-
ta helmiä. Kun hän löysi yhden 
kallisarvoisen helmen, hän myi 
kaiken minkä omisti ja osti sen.”

EEVA VÄISÄNEN
Oulu

Kallisarvoista helmeä ei pidä sotkea väärään rahaan
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Palautetta Risto Wotschken kolumnista

Luin verkkolehdestä Rauhan 
Tervehdyksen 10 /2017 ko-
lumnin, jonka on kirjoitta-

nut Oulun Vapaaseurakunnan 
pastori Risto Wotschke. 

Kolumnin viesti on häm-
mentävä: Wotsche kirjoittaa 
naisesta, joka on useita kerto-
ja pyytänyt rukoilemaan pa-
ranemista mielenterveyson-
gelmastaan. Kirjoittajan mie-

lestä tämä nainen on arvokas 
seurakunnalle vahvan uskon-
sa vuoksi.

Pastori ei kerro, onko hän 
keskustellut naisen kanssa. On-
ko hän tietoinen naisen saa-
masta ammatillisesta avusta, 
hoidosta tai lääkityksestä? On-
ko pastori ohjannut naista psy-
koterapiaan?

Toki sairaan puolesta on hy-

vä rukoilla. Mutta sielunhoi-
don kannalta pastorin menet-
tely herättää monia kysymyk-
siä: on kuin pastori käyttäisi 
hyväkseen naisen riippuvuutta.

KIRSTI AALTO
eläkkeellä oleva 

sairaalasielunhoidon 
johtaja ja rovasti, 

Helsinki

Hiljaisessa rukouksessa 
opetellaan tuntemaan 
Jumalan läsnäolo arjen 

keskellä. Lepotila-päivässä tu-
tustuttiin kristillisen mietiske-
lyn eri tapoihin. 

Aamupäivällä tutustuttiin 
keskittävään rukoukseen, jos-
sa käytettiin rukoussanaa Ma-
ranata (arameaa, tarkoittaa 
”Herramme, tule!”) ja iltapäi-
vällä Lectio divina -rukouk-
seen Psalmin 25 äärellä. 

Maranata löytyy Paava-
lin kirjeestä 1. Korinttilaisil-
le 16:22. Tämä lyhyt rukous-
lause on liittynyt ehtoolliseen 
viettoon, ja se on tarkoittanut 
sekä Jeesuksen toista tulemis-
ta että Jeesuksen läsnäoloa eh-
toollisessa.

Rukoussana auttaa rukoi-
lijaa keskittymään rukouk-
seen, ja sitä voi toistaa mieles-
sään keskittyessään rukouk-
seen. Rukoilija voi havainnoi-
da ajatuksia, mielikuvia ja tun-
teita, joita hänessä nousee esiin 
rukouksen aikana. Rukoussa-
na voi myös palauttaa keskit-
tymisen rukoukseen, jos mieli 
alkaa vaeltaa.

Rukoussanaa voi käyttää, 
kun siitä on apua ja luopua sii-
tä, kun se ei enää ole tarpeen. 

Hiljainen rukous on kris-
tikunnan vuosisatoja vanhaa 
perintöä. Meditaatio tunne-
taan useiden uskontojen piiris-
sä, mutta kristilliseksi sen tekee 
Raamatun Sana. 

Kolmiyhteinen Jumala it-

se vaikuttaa rukoukseen meis-
sä. Rukous alkaa ja päättyy kel-
lon soitolla, jotta löytäisimme 
levollisen tilan Jumalan äänen 
kuuntelemiseen. 

Mietiskelevä, kontemplatii-
vinen rukous on yksinkertai-
nen, mutta ei helppo tapa ru-
koilla. Siksi rukousryhmän tu-
ki voi olla merkittävä. Aposto-
li Paavalin sanoin: ”Jumala ei 
kylläkään ole kaukana yhdes-
täkään meistä. Jumalassa me 
elämme, liikumme ja olemme. 
Apt. 17:28.” 

SAIJA KRONQVIST
kasvatuksen hiippakuntasihteeri

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

NIILO PESONEN
kirkkoherra, Tuiran seurakunta

Vastaus Eeva Väisäselle


