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Kuukauden pääkirjoitus

Sitä vastoin Jeesus asetti Isän tahdon 
noudattamisen, kuuliaisuuden elämän-
sä ensisijaiseksi tavoitteeksi. Hän totte-
li Jumalaa sekä sanoin että teoin. Hän oli 
Isälle kuuliainen koko elämällään ja ole-
muksellaan. Elettyään täydellisen elämän 
– täysin synnittömän – Hän oli kelvollinen 
olemaan Vapahtajamme. Yhden ihmisen, 
Jeesuksen, kuoleman kautta maksettiin 
koko ihmiskunnan rikkomuksista. Se, että 
Jumala hyväksyi Jeesuksen uhrin, toi meil-
le anteeksiannon ja vapauden synnin val-
lasta.

Aadamin tottelemattomuus toi tuomion 
ja kuoleman, mutta Jeesuksen kuuliaisuus 
johti uuteen elämään kaikille, jotka usko-
vat häneen. Vapahtajamme kutsuu meitä 
kieltämään itsekkyydestämme nousevat 
halumme, elämään pyyteettömästi ja seu-
raamaan Häntä. Uskovan kuuliainen ja 
oikeamielinen elämä tuo Jeesukselle kun-
niaa ja on voimallinen houkuttelemaan 
muita Hänen luokseen.

Jumala antoi Aadamille ja Eevalle kaksi 
käskyä: ensinnäkin täyttää maa ja hallita 
sitä ja toiseksi olla syömättä tietystä puu-
tarhan puusta. He kuitenkin päättivät olla 
tottelemattomia. Näin heidän suhteensa 
Jumalaan katkesi ja heidän täytyi lähteä 
Eedenin puutarhasta.

Ensimmäisen ihmisparin tottelematto-
muus ei vaikuttanut vain heidän omaan 
elämäänsä, vaan sillä oli myös paljon laa-
jempia seurauksia: kaikki tulevat suku-
polvet kärsivät. Roomalaiskirjeen luvussa  
apostoli Paavali selittää miksi. Yhden ihmi-
sen, Aadamin, rikkomuksen kautta syn-
ti tuli maailmaan, turmelus ja kuolema 
tulivat koko ihmiskunnan osaksi. Koska 
Aadam oli ihmiskunnan pää, hänen totte-
lemattomuutensa vaikutti kaikkiin hänen 
jälkeensä syntyneisiin. Näin jokainen ihmi-
nen on taipuvainen syntiin, kääntymään 
pois Jumalasta haluten hallita itse omaa 
elämäänsä. 

Isän kuuliainen Poika

”…kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee 
niiden mukaan.”                Luuk. 6:46-49, RK

Kauko O. Uusila



Aluetoimipisteet
Kempele:
Kempele-opisto, Honkasen e 15 B, klo 18.15 
(Akatemian talo)
Ma 13.3. Heikki Kurki
Ma 27.3. Arto ja Mirjam Rukajärvi

Kiiminki:
Pe 3.3.  klo 18 Kris yjen yhteinen kokous 
Jäälin kaappelilla, mukana Rii a Koskinen 
Ma 20.3. klo 18 pienryhmä -ilta Meriläisellä,
Reinokuja 3, Kiiminki.
Ma 3.4. klo 18 pienryhmä -ilta Sirkka Kon sella
LLunkin e 6 B Jääli, vapaaehtoinen koleh    

Ylikiiminki:
Taisto ja Ou  Vähäaho 
p. 050 552 0461

Pudasjärvi:
Jouni Vikström 
p. 040 536 6750

RRantsila:
Pekka Törmä p. 050 090 9365, 
Hannu Partala p. 040 716 1042

A Hayati  20-vuotisjuhlakokou
Aaron Ibrahim ja muusikko Naser Musa, 19.03.2023 klo 11 

Vuosi 2023 on Avainmedia lähetysjärjestöllemme merki ävä merkkipaalu. Juhlimme Avainmedian Vuosi 2023 on Avainmedia lähetysjärjestöllemme merki ävä merkkipaalu. Juhlimme Avainmedian 
Al Hayat -kanavan kaksikymmenvuo sta uraauurtavaa medialähetystyötä muslimien parissa. 
Pienten alkujen päivistä Al Haya sta on tullut arvoste u maailmanlaajuinen vaiku aja, jonka 
välityksellä kymmenet miljoonat muslimit kuulevat evankeliumin joka vuosi ja kymmenet tuhannet 
raportoivat vastaano aneensa pelastuksen. Al Haya n juhla laisuuksia järjestetään kymmenellä 
paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Olemme tulossa Ouluuun 19.3. klo 11. Tervetuloa mukaan!

Aaro Ibrahi



Perhetyö

Käsi pystyyn. Kuinka monessa perheessä 
sunnuntaiaamuna kaikuu: “Onko meidän 
pakko mennä?” Meillä välillä keskustellaan 
tästä jälkikasvun kanssa. Lapset voivat esi-
merkiksi sanoa, että siellä on tylsää! Ja tiedät-
kö mitä? Niin siellä voi ihan oikeasti heidän 
mielestään ollakin. Tylsää. 

Tylsyyttä voi kokea eri syistä. Seurakun-
ta ja lastentoiminta ei pysty kilpailemaan 
muiden viihdykkeiden kanssa. Meillä ei yksin-
kertaisesti ole resursseja tarjota maailman 
hauskinta toimintaa joka viikko. Vaikka huip-
puhetkiäkin on, viihde ei ole ensimmäinen 
päämäärämme. Toisaalta on lapsia, jotka 
luonnostaan tutkivat, lukevat ja kyselevät 
paljon hengellisistä asioista ja joiden kodeis-
sa keskustellaan syvällisesti uskosta ja elä-
mästä. Heille samat pyhäkoulukertomukset 
kymmenettä kertaa ovat tylsiä.

Jos perhe ei käy säännöllisesti seurakunnan 
kokoontumisissa, ne harvat hetket jolloin 
sinne tullaan voivat olla tylsiä, koska ystä-
vyydet ja yhteisöllisyys on löydetty jostain 
muualta. Jos uskon asiat eivät perheessä 
ole muutenkaan esillä, kodeissa ei rukoilla 
eikä lueta Raamattua, voi lasten mielestä 
olla ihan turhaa käydä seurakunnassa. Siitä 
on tullut irrallinen osa arkea. Heillä voi olla 
myös epäilyksiä Jumalasta tai kristinuskon 
todellisuudesta. Tässä tapauksessa “satu-
kirjojen” äärellä kokoontuminen on tylsää.

Ja totta kai olemme inhimillisiä emmekä aina 
jaksa ja halua lähteä liikkeelle. Keskustelin 
erään lapsemme kanssa asiasta ja annoin 
esimerkin arjen valinnoista, jotka eivät ole 
aina hauskoja, mutta jotka ovat hyväksi pit-
källä tähtäimellä, kuten ruokavalio ja liikunta.

Vaikka tätäkin juttua kirjoittaessani naker-
ran jäätynyttä piparkakkutaikinaa, pyrin 
tekemään syömisessä ja liikkumisessa pää-
töksiä, jotka ovat minulle hyväksi pitkällä 
tähtäimellä. 

Lapset ja nuoret eivät pysty ajattelemaan 
kovin pitkälle tulevaisuuteen, ja syy on nor-
maalia biologiaa. Aivojen etuotsalohko, joka 
säätelee ajatuksia ja tunteita, ei ole vielä 
täysin kehittynyt.  Toiminnan suunnittelu, 
pitkäjänteisyys, vaativat päättelyketjut ja 
abstrakti ajattelu ovat vasta kypsymässä. 
He tarvitsevat vanhemman apua ja ohjausta 
päätöksenteossa - ja heidän esimerkkiään.  

Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi 
Jerusalemiin pääsiäisjuhlille (Luuk. 2:41). 
Jeesus meni tapansa mukaan sapatinpäi-
vänä synagogaan (Luuk. 4:16), samoin kuin 
Paavali (Ap.t. 17:2). Viikko toisensa jälkeen 
he olivat kasvaneet ymmärtämään yhteen 
tulemisen merkityksen. Siitä tuli yksi tapa 
julistaa, että Jumala on elämäni tärkein asia.

Henna-Maria Tucker
Tahdon -tiimi jäsen

Onko seurakunnassa tylsää? 
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Nuorisotyö
 

Mitä uskovien yhteys ja seurakunta merkitsevät minulle?

Muistan, kuinka pienenä seurakunnan joulu-
juhlassa uskovien yhteyden merkitys koros-
tui minulle, kun koko seurakunnan kesken 
olimme kokoontuneet yhteen juhlimaan Jee-
suksen syntymää. Ilmassa oli iloa, ja kaikki 
riemuitsivat yhdessä. En tietenkään silloin 
ymmärtänyt, mitä se merkitsi, mutta näin 
jälkeen päin olen saanut huomata, kuinka 
tärkeä rooli sillä onkaan elämässäni.

Uskovien yhteys merkitsee minulle ihania 
ystäviä, joiden kanssa saan elää uskoani 
todeksi. Heidän kanssaan saamme yhdessä 
ylistää Jumalaa ja kasvaa uskossa. Uskovien 
yhteys merkitsee minulle lisäksi hyväksy-
vää ja avointa ilmapiiriä, jossa saan olla oma 
itseni ja tuntea kuuluvani joukkoon. Uskovien 
ystävien kanssa saamme rukoilla yhdessä 
ja sillä tavoin lähentyä sekä toistemme että 
Jumalan kanssa. Uskovien yhteys ruokkii 
omaa uskon elämääni, ja se kantaa hedel-
mää arjen keskellä.

Seurakunta on minulle paikka, jossa olen 
saanut kasvaa pienestä lähtien sekä ihmi-
senä että uskossa. Olen jo pienestä asti 
käynyt seurakunnassa ja saanut oppia siellä 
valtavasti uusia asioita.

Seurakunnassa uskovien välinen yhteys 
korostuu minulle erityisesti sukupolvien 
välisenä yhteytenä. Mielestäni on todella 
hienoa, että seurakunnassa eri sukupolvet 
saavat kokoontua yhteen ylistämään ja kuu-
lemaan Jumalasta.

Koen, että olen saanut oppia seurakun-
tamme ihmisiltä todella paljon. Esimerkiksi 
lapset omalla innokkuudellaan ja vilpittö-
myydellään inspiroivat minua ja vanhempi 
sukupolvi puolestaan on omien elämän-
kokemustensa kautta opettanut minulle 
todella paljon. Toivon, että saan myös itse 
omalla toiminnallani olla positiivisena vai-
kutuksena yhteisöön.

Seurakunta merkitsee minulle paikkaa, jonne 
voin tulla millaisella mielellä tahansa ja sieltä 
saan aina iloa ja lohtua vaikeisiinkin päiviin. 
Seurakunta on myös paikka, jossa saan käyt-
tää omia kykyjäni palvelemiseen ja samal-
la kehittyä näillä osa-alueilla. Seurakunta 
on turvallinen paikka kokeilla uusia taito-
ja muun muassa palvelemalla, ja olen sitä 
kautta saanut oppia paljon itsestäni. On 
hienoa huomata, kuinka yhdessä voimme 
saada paljon aikaan, kun jokainen voi käyt-
tää omia vahvuuksiaan yhteisen tarkoituk-
sen hyväksi. Seurakunta on ihana yhteisö, 
jossa saamme yhdessä toimia, iloita, surra 
ja ennen kaikkea rakastaa.

Minna Ebeling
Nuorisotiimi 



Keitä olemme?
Toimintamme rakentuu mm. vapaaehtoistoiminnasta, kuntou avasta 
ja palkkatuetusta työtoiminnasta, ruoka-avusta, kerhotoiminnasta, 
koulutuksista sekä seurakunnan laisuuksista. Arvoinamme ovat kris -
llisyys, lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen au aminen, paikallinen kehit-
täminen ja yhteistyö, kierrätys, ekologisuus ja monikul uurisuus. 
Teemme yhteistyötä seurakunnan, Oulun kaupungin, SPR:n sekä 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

Maaliskuussa alkaa jo kevät poltella rinnassa. 
On kevätpäiväntasaus ja kesäaikakin alkaa. 
Pitenevät päivät ja valon lisääntyminen 
antavat puh a ja energiaa. Tekee mieli si-
sustaa, vaihtaa verhoja ja saada ko in 
jotain pientä uu a ja kaunista. Poikkeapa 
Lähiksellä ja löydät kaikenlaista mukavaa 
ja edullista ja edullista kevätko isi. 

Olet tervetullut!

KKansainvälistä naistenpäivää vietetään 
keskiviikkona 8.3. ympäri maailmaa. 
Nyplingin käsityöryhmä vie ää päivää 
mukavas  yhdessä rupatellen käsitöi-
den ääressä. Toivotamme teille kaikille 
oikein hyvää ja iloista naistenpäivää! 
Ilahduta sinäkin äi ä, vaimoa, ty öystä-
vää, tytärtä, kvää, tytärtä, kaveria, anoppia, työtoveria 
tai itseäsi rakkaudella leivotuilla herkuil-
la, pienillä muistamisilla ja yhteisellä 
ajalla.

Helluntailähetys ry
“Anna hyvän kiertää”

Helluntailähetys ry
Uusikatu 78 
toiminnanjohtaja: 
Niina Garoës 
niina.garoes@ohl.fi
p. 040 748 8550

Lähis-myymäläLähis-myymälä
Uusikatu 78 
(sisäpiha)
vastaava ohjaaja: 
Nina Uusila
nina.uusila@ohl.fi
p. 045 112 6460
AAvoinna: 
ma-pe klo 10-17

Tule mukaan! 
Haluatko palvella 
vapaaehtoisena muita 
ihmisiä sekä Jumalaa? 
Tule mukaan Hellun-
ttailähetys ry:n toimin-
taan!

Lahjoita
Otamme vastaan 
sinulle ylimääräiseksi 
jääneitä tavaroita myy-
mälöissä ja myös joka 
sunnusunnuntai ennen 
jumalanpalvelusta. 



Päivä pitenee ja yhä useammin aurinko 
näy äytyy taivaanrannalla. Maaliskuu tuo 
mukanaan myös kaivatun hiihtolomaviikon. 
Odotamme hyviä ulkoilusäitä, mu a ilta-
hetkessä tai lumituiskun yllä äessä on 
mukava rentoutua hyvien kirjojen, musiikin 
tai elokuvien parissa. Tervetuloa Toppila 
CCenteriin tutustumaan valikoimiimme! 
Siellä voit tehdä löytöjä niin ulkoiluun kuin 
muuhunkin ajanvie oon. Siuna ua kevään 
odotusta kaikille asiakkaille, lahjoi ajille, 
vapaaehtoisille ja työntekijöillemme. 

Maaliskuun ohjelma 
Viikkotoiminta 
Maanantai  17.00 SPR:n elintarvikejakelu        Toppila-Center 
            (pari oman viikon maanantaisin) 
Tiistai    18.00  Yhteiskris ilinen rukousilta      Majakka
            (Karhuemot, Sirpa Erho) 
TTorstai   17.00  Ty ökerho               Majakka
Perjantai  18.00  (parillinen viikko) Toppila-ilta    Majakka

Tapahtumat
La 11.3.   klo 11  Soppaa ja Evankeliumia       Majakka
Ke 29.3.   klo 17  Kahvikirkko                Uusikatu 78  
         

Oulun Helluntailähetys ry, Uusikatu 78, 90120 Oulu, puh. 040 560 0584.
                               Paakakatu 2 (Meri-Toppila), 90520 - Oulu  

TTyöpaja Cykkelissä valmistuu viikoi ain 
ajokuntoisia polkupyöriä kierrätyspyö-
ristä. Jokaiselle myydylle polkupyörälle 
annamme 1 kuukauden takuun. Työpaja 
on samalla kuntou avan toiminnan 
paikka, jossa yli 50 henkilöä vuosi ain 
saa ohjausta kahdelta ohjaajalta.

Tervetuloa asioimaan!

Asiakaspalvelu puh. 
040 0722 600

Kysy paikkoja ohjaajalta, 
040 748 8550

Toppila-Center 
myymälä
Paakakatu 2
vastaava ohjaaja
Eija Kaakinen
eija.kaakinen@ohl.fi
p. 043 211 3777.p. 043 211 3777.
Avoinna: 
ma klo 10-15

-pe klo 10-17  

Cykkeli 
Paakakatu 2
vastaava ohjaaja:
JJukka Nummikoski
jukka.nummikoski@ohl.fi
p. 040 143 7000
Avoinna:
ma-pe klo 9-16

Majakka 
Paakakatu 3
KKokoontumispaikka 
Meri-Toppilassa, missä 
järjestetään laisuuksia, 
ryhmiä ja kahviotoimintaa. 
Vuokraamme Majakkaa 
yleishyödylliseen käy öön.



Tilinumero: IBAN: FI80 5740 5820 0075 35

Viitenumerot:
1009 Ko maantyö
1012 Ulkomaantyö (lähetystyö)
1067 POLTE - nuorisotyö
1096 Lapsi- ja varhaisnuorisotyö, Royal Rangers -par otoiminta
1083 1083 Kansainvälinen työ
1025 Kirkkorakennuksen saneeraus

Muista aina käy ää viitenumeroa. Viitenumero 1009 kohdistuu yleiseen toimintaamme.

Milloin viimeksi olet päivi ännyt yhteys etosi seurakunnan rekisteriin? Ota yhtey ä pastoreihin! 

Seurakunnan tilitiedot

Yhteystiedot

Kirjamyyntipiste auki joka sunnuntai 
Tervetuloa!

Pasi Markkanen
seurakuntapastori 
p. 045 138 4040
pasi.markkanen@ohsrk.fi

Juan Cas llo
seurakuntapastori 
p. 045 870 7240
juan.cas llo@ohsrk.fi

Päivi Tuokkola
lähetystyöntekijä

        h ps://paivinhuippujajatasankoja.wordpress.com
nuorisopastori

Maaliskuu 2023Seurakuntainfo



Viikko 9
Ke 1.3.   klo 19 Rukousilta
      puhe Pasi Markkanen      
      juonto Ilmari Jorma
      musiikki Jari Virtanen 
To 2.3.   klo 12 Päiväpiiri
PPe 3.3.   klo 18 Kipinä (varhaisnuortenilta)
La 4.3.   klo 19 Polte (nuortenilta)
Su 5.3.   klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus
      puhe Kauko Uusila      
      juonto Juan Cas llo      
      musiikki Teemu Hynynen & Bändi 

Viikko 10 
MMa 6.3.  klo 11 Sykarin kaivolla (naisille)
Ke 8.3.   klo 19 Rukousilta
      puhe Hannu Orava 
      juonto Marjut Väihkönen 
      musiikki Timo Herronen 
To 9.3.   klo 12 Päiväpiiri
Su 12.3.  klo 11 Jumalanpalvelus
                               puhe Pasi Markkanen
              juonto Sanna Kokko
              musiikki Saana Eskelinen
                klo 16 Iltakirkko
                 puhe Patrick Tucker
               juonto Kelvey Marden
        musiikki Juan Cas llo

Jumalanpalvelus striimataan livenä Youtuben 
ja ne sivun välityksellä. Saarnan voi 
kuunnella myös jälkeenpäin ne sivujemme 
kau a:
www.ohsrk.fi/live-arkisto.

English transla on available during all 
Sunday services.

Viikko 11
Ke 15.3.   klo 19 Rukousilta
                   puhe Teemu Hynynen
         juonto Pasi Markkanen
         musiikki Jouko Annala   
To 16.3.   klo 12 Päiväpiiri
PPe 17.3.   klo 18 Kipinä (varhaisnuortenilta)
La 18.3.   klo 19 Polte (nuortenilta)
Su 19.3.   klo 11 Jumalanpalvelus 
         puhe Aaron Ibrahim 
                juonto Juan Cas llo
         musiikki Uusikatu   
                 klo 16 Iltakirkko
              puhe Juan Cas llo
       juonto Venla Keisu
       musiikki Samuel Halonen 
      
Viikko 12
Ma 20.3.  klo 11 Sykarin kaivolla (naisille)
Ke 22.3.   klo 19 Rukousilta
              puhe Jouna Nousiainen
        juonto Lea Kaijankoski
        musiikki Vesa Asikainen
To 23.3.   klo 12 Päiväpiiri
Pe 24.3.   klo 18 Kipinä: Superpark
La 25.3.   klo 19 Polte (nuortenilta)
Su 26.3.   klo 11 Jumalanpalvelus 
              puhe Ulla ja David Dahlen 
                 juonto Anne ja Petri Ojala
        musiikki Kuoro 
       ja Ulla Rasinkangas
                 klo 16 Iltakirkko
       puhe Pasi Markkanen
       juonto ja musiikki Juan Cas llo

ViikViikko 13
Ke 30.3.   klo 19 Rukousilta
       puhe Mirjam Rukajärvi
       juonto Arto Rukajärvi
       musiikki Toni Lehmuslähde

Maaliskuun ohjelma


