
  ei ole koskaan 
tylsää.” 
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ALUKSI 

Pahvipyhättö,
pikselikirkko 

– kirkko tulee kotiin 

Oulunkylä juhlii 100-vuotis 
taivalta tänä vuonna. Seura 
kunta juhlii alueen ja asuk 
kaiden mukana. Oulunkylän 

seurakunta perustettiin vuonna 1919 ja 
toiminta käynnistyi 1921. Lisäksi vietäm 
me kymmenvuotisjuhlia – vuoden 2011 
alussa Oulunkylän ja Käpylän seurakunnat 
löivät hynttyyt, albat ja kirkkorakennukset 
yhteen ja aloittivat yhtenä seurakuntana. 

Juhlasuunnitelmia alueella on paljon, sa 
malla myös kysymysmerkkejä siitä, mikä 
on tämän vuoden aikana mahdollista to 
teuttaa missäkin muodossa. Juhlakahve 
ja ei ole vielä keitetty, mutta kuorot kyllä 
harjoittelevat jo digitaalisesti serenadeja 
ja onnittelulauluja. Erilaista valmistelua 
on käynnissä. Uskon, että tavalla tai toi 
selle voimme juhlavuotta viettää. Juhlaa, 
iloa ja hymyileviä kasvoja toden totta 
tarvitsemme aika ajoin. 

Tarvitsemme toisiamme myös ar-
jessa. Onneksi kirkko on enemmän kuin 
juhlapyhä tai kukilla koristettu kahvipöy 
tä. Kirkko on kuuntelemista ja tukemis 
ta, toistemme muistamista ja vaikkapa 
iltarukous läheisen puolesta. Kirkko on 
sitä, että rippikoululaiset tsemppaavat ja 
innostuvat, vaikka leirijärjestelyt muut 
tuvat. Tai sitä, että osallistutaan juma 
lanpalvelukseen netin kautta, jos emme 
voi livenä tulla yhteen. Kirkko on myös 
lepoa, lohdutusta ja luottamusta siihen, 
että Jumala on läsnä ja kanssamme juh 
lassa, arjessa, ilossa ja vaikeina hetkinä. 

Kirkko tulee koteihin monessa 
muodossa. Netin kautta striimattavien 
jumalanpalvelusten rinnalle on tulossa 
pahvinen rakennussarja. Miniatyyrimes 
tari Veli-Pekka Bäckman on tehnyt Ou 
lunkylän vanhasta kirkosta pienoismal 
lin mittakaavaan 1:300, ja Oulunkylän 
uudempi kirkko on parhaillaan tekeillä. 
Tulevien juhlallisuuksien yhteydessä 
saamme nämä jakoon. Sitä odotellessa 
toivotan antoisia lukuhetkiä tämän luku 
paketin parissa. 

Kestävyyttä kevääseen! 

Ulla Kosonen 
kirkkoherra 

U
lla

n 
ku

va
 S

ir
pa

 P
äi

vi
ne

n 

LUKUSUOSITUKSET 

Kaisa Heininen, 
kappalainen 

”Oman surun kanssa ammattilai-
nenkin on amatööri.” Tiiu Poh-
jolaisen kirjoittama Katariina 
Salmela-Aron haastattelu tuo uu-
den kiinnostavan näkökulman su-
ruprosessiin. Jutussa kuuluu myös 
hänen isänsä Arton ääni ja mielee-
ni tuli monta muistoa seurakun-
taneuvoston kokouksista, joissa
Salmelan pitkä kokemus Oulunky-
lästä ja kaupunkisuunnittelusta oli 
arvossaan! 

 

Minna Ainoa, 
viestijä 

Maunulalaisena jouluihmisenä
suosittelen Antti Nylénin ajassa 
kiinni olevaa saarnaa. Se avaa ovea 
ja ymmärrystä pääsiäiseen joulun 
kautta. Erityisesti tämä lause reso-
noi: ”Joulu on negatiivi, josta pää-
siäinen vedostetaan.” 
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ILOA 
ILTAPÄIVÄ-
KERHOSSA 
haastattelussa 
ohjaajat 
Ella-Liisa, Ebony 
ja Essi 

www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla 

@oulunkylanseurakunta 

@oulunkylanseurakunta @ogelinsrknuoret 

Oulunkylän seurakunta 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta.html.stx
https://www.facebook.com/oulunkylanseurakunta
https://www.instagram.com/oulunkylanseurakunta/
https://www.instagram.com/ogelinsrknuoret/
https://www.youtube.com/channel/UCnPpZVbHWQ0BU8CYB2I9lRw
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SAARNA 

Pääsiäinen on aina 
”Rakkaus on viimeinen valo jota puhutaan.” 

ANTTI NYLÉN teksti JARI HÄRKÖNEN kuva 

W alesilaisen runoilijan Dylan Thomasin 
säe on tarttunut monien mieliin siksi, 
että Marja-Leena Mikkola valitsi sen 
Thomas-suomennoksensa nimeksi vuon 
na 1990. Lause seisoo traagisena ja loh 

dullisena keskellä kolmiosaista runoa, jonka otsikko on ”Messu 
ilmahyökkäyksen jälkeen”. Ollaan keskellä 1900-luvun kauhuja, 
maailma on täynnä väkivaltaa. Ennen ”viimeistä valoa” pimeyttä 
tuntuu riittävän. Loppua sille ei todellakaan näy. Pimeyttä pu 
hutaan kaikkialla sujuvasti ja kantavalla äänellä. 

Olisi väärin sanoa Thomasia kristilliseksi runoilijaksi, mutta 
ei hän muutakaan ole. Runoilijoiden ja muiden kirjailijoiden 
annettava hengellisyydelle ja teologialle on usein hajamielistä, 
sameaa ja vaatimatonta, mutta ilman tällaisia piirteitä kris 
tinusko lakkaisi olemasta rukousta ja muuttuisi filosofiaksi tai 
sääntökirjaksi. Itselläni on tapana sovitella kristillisiin kehyksiin 
kaikkea, mikä mieleeni jää pyörimään. Kaikki ei tietenkään sovi 
niihin niin hyvin kuin tuo Thomasin kaunis lause. 

Luomiskertomuksen mukaan alussa oli sana. Vasta sen jälkeen tuli 
valo. Ja lopussakin valo on, jos luotamme runoilijan ”messuun”. 

Silloin valo on tullut yhdeksi sanan kanssa – sitähän ”puhu 
taan”. Pimeyden sanat ovat unohtuneet. 

Joulu ja pääsiäinen kuuluvat yhteen, mutta on syynsä siihen, 
miksi joulu on näistä kahdesta juhlasta suositumpi ja vietetym 
pi. Se ei herätä yhtä kovaa vastarintaa niissä, jotka eivät välittäisi 
kuulla Jeesuksesta mitään. Joulu on miellyttävä: enkeleitä ja 
tähti, aasi ja härkä, vastasyntynyt lapsi ja kolmen kuninkaan ku 
marrus. Joulu ei ole sisällykseltään kovin uskonnollinen. 

Pääsiäinen taas on väkivaltainen, outo ja kauhistuttava. ”Ihmi 
sen poika” tuomitaan, teloitetaan ja haudataan, ja kaiken päät 
teeksi tapahtuu ”ylösnousemus”. Mikä se on? Tätä tapahtuma 
sarjaa on vaikea ymmärtää. Puuttuu joulun kodikkuus. Ikään 
kuin pääsiäisaamu ei kertoisi mitään tästä meidän maailmas 
tamme. Kohtauksessa puhutaan kieltä, jota emme osaa. Emme 
tiedä ”viimeisestä valosta” mitään. 

Pääsiäisen tärkein sisältö on haudan tyhjyys. Kristinusko koh 
distuu johonkin, mikä on meille hyvin vierasta. 

Kuitenkin joulu ja pääsiäinen ovat käsitettävissä – ja vietettävis 
sä vain toistensa valossa. Jos ajattelee vähän tarkemmin, juuri 
lohdullisena pidetty joulu on kristillisessä vuosijärjestyksessä 
synkkä ja pessimistinen hetki, keväisen kolkko pääsiäinen taas 
iloinen ja toiveikas. Molemmat ovat tarpeen. Joulu on negatiivi, 
josta pääsiäinen vedostetaan. 

Avaimena on toinen joulupäivä. Jouluyönä Vapahtaja tulee 
maan päälle, mutta seuraavana päivänä hänen todistajansa ta 
petaan; tapaninpäivähän on ensimmäisen marttyyrin pyhän 
Stefanoksen juhla. Idylli vaihtuu yhdessä yössä väkivallaksi, 
jolla on yhteisön tuki. Ensimmäisen marttyyrin jälkeen muis 
tellaan Jeesuksen perheen pakolaisuutta ja ”viattomien lasten” 
kuolemaa. Tämä on ”joulun sanoma”, ja näin alkaa kirkkovuosi. 
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, valitettavasti. Väkivalta on 
tämän maailman kieli. 

Mutta pääsiäisenä järjestys onkin käänteinen: ensin pitkänper 
jantain Ei, sitten pääsiäisaamun Kyllä. 

Emme ehkä käsitä tuosta kosmisesta myöntösanasta paljonkaan. 
Sen aika on vasta ”viimeisenä”. Se on viimeinen sana kaikesta. 

Toisaalta minusta tuntuu että koko ihmiskunta, ei vain kristi 
kunta, pohjimmiltaan uskoo siihen, että lopussa on Hyvä. Jos 
me olisimme täysin varmoja siitä, että kaikki johtaa vain järjet 
tömään tuskaan ja kauhuun, miten me muka jaksaisimme tehdä 
päiviemme askareet, kasvattaa lapsemme ja hoitaa huonekas 
vimme, edes ajatella tulevaisuutta? Näköjään me jaksamme, 
yksi paremmin, toinen hädin tuskin. Yleisesti ottaen me jaksam 
me. Jaksamme odottaa. 

Dylan Thomasin säkeessä esiintyy myös ”rakkaus”. Kristityt ja 
muutkin ovat viljelleet tämän sanan pilalle. Se on mennyt imeläksi. 

Vastakohdan hahmottaminen voisi auttaa. Rakkauden vasta 
kohta ei ole viha. Viha on vain tunne, ja mikä tahansa tunne voi 
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olla oikeutettu tai ymmärrettävä, jopa tarpeellinen. Merkityksel 
lisiä ovat teot, joita tunteen vallassa tehdään. 

Rakkauskaan ei ole tunne, vaan tekoja. Sen vastakohta on vä 
kivalta. Molemmat ovat toimintaa. Ne on sidottu paikkaan ja 
aikaan; ne tapahtuvat yksitellen. Rakkauden teot ovat suoria, 
täsmällisiä ja usein työläitä ja epäkiitollisia. Ei merkitse mitään, 
jos väittää rakastavansa ”koko ihmiskuntaa”. Ja vastaavasti: jos 
haluaa tehdä kansanmurhan, on jokainen kansalainen erikseen 
murhattava. Kuten sanotaan, väkivaltaa – ja rakkautta – on 
maailmassa vain sen verran kuin niitä kerrallaan tehdään. 

Ei ole viisasta epäillä rakkauden voimaa tässä maailmassa, eikä 
Thomaskaan niin tee. Välittävät, hellät ja uhrautuvat teot ovat 
arkisia. Rakkaus on jo todellisuutta. Mutta ei myöskään pidä 
liikaa ihmetellä, mistä väkivalta johtuu, miksi sitä on. Sehän 
on kirjoitettu meidänkin yhteiskuntaamme varsin selvin 
sanoin. Parhaillaan Suomen valtio on kenenkään estämät 
tä hieromassa kauppoja hävittäjälentokoneista, hirvittä 
vistä murha-aseista, jotka maksavat kukaties yhtä paljon 
kuin Mäkitorpantien kaikki asunnot. Eläimiin ja villiin 
luontoon kohdistuva laillinen väkivalta ylittää kaiken 
normaalin ymmärryksen. Ei ole tarpeen pitkittää tätä 
luetteloa. Samasta hyväksytyn väkivallan todellisuudesta 
kertovat niin Stefanoksen kivitys kuin pitkänperjantain 
huutokin. Kyse on säännöstä ja laista, ei poikkeuksista. 

Ainoa todellinen poikkeus on pääsiäisen kirkkaus. 

Ehkä se ei kuitenkaan ole mitään ”yliluonnollista”. 
Keväinen aurinko saattaa olla sama asia, onhan Dylan 
Thomasinkin ”viimeinen valo” vain tavallista rakkautta. 

Kirkolliset juhlat ovat vain symboleita. Niiden ajankoh 
dat vuodenkierrossa on valittu dramaturgisin perustein. 
Ajalla ei ole merkitystä. Joulu on nyt, ei vain vuoden 
pimeimpänä aikana. 

Viimeinen sana kuitenkin sanottiin jo alussa, ja se oli Kyllä. 
Pääsiäinen on aina. 
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PAIMENSURUSURU

Pienissä keskusteluissa 
suuret asiat 

Oman surun kanssa jopa psykologian ammattilainen on amatööri. 
Sen tietää myös professori Katariina Salmela-Aro, 

joka menetti isänsä Arto Salmelan vuosi sitten keväällä. 

V iime keväänä Katariina 
Salmela-Aro oli käve-
lyllä kotikulmillaan Ou-
lunkylässä, kun hän näki 
liikehdintää omakotita-

lon pihalla. Pihamaan täytti mustiinpu-
keutunut saattoväki. Ulkosalla oli käynnis-
sä muistotilaisuus. Katariina Salmela-Aro 
kulki aidan toisella puolen hiljalleen, tark-
kaillen. Psykologia ilahdutti luova ratkai-
su, jolla muistotilaisuus oli poikkeusajoista 
huolimatta saatu järjestettyä. 

”Hautajaiset ovat tärkeä osa kuolemaan 
ja menetykseen liittyvää suruprosessia. 
Jos hautajaisia ei järjestetä, surusta saat-
taa jäädä tärkeitä vaiheita käymättä läpi”, 
kasvatustieteen professori sanoo. 

TIIU POHJOLAINEN teksti ANTTI RINTALA kuvat 

”Toki jokaisen ihmisen tapa surra on 
omanlaisensa.” 

Ehkä ainoa suruprosesseja yhdistävä 
tekijä on, että menetyksestä toipuminen 
vie paljon aikaa. 

Isänsä, monien tunteman oulunkyläläis-
vaikuttaja Arto Salmelan, Katariina 
Salmela-Aro menetti viime vuoden hel-
mikuussa. 

”Hautajaiset 
ovat keskeinen osa 

suruprosessia.” 

Hautajaiset järjestettiin karkauspäivänä 
Oulunkylän vanhassa kirkossa. 

”Ajankohta sopi mielestäni isälle hie-
nosti. Hän ei mitenkään pyrkinyt ole-
maan keskitien kulkija.” 

Hautajaisia Katariina Salmela-Aro 
ehti suunnitella yhdessä isän kanssa. Isä 
sai itsensä näköiset hautajaiset, joissa ei 
esimerkiksi mainittu ylösnousemusta. 

”Isällä oli vahvat mielipiteet. Hän oli 
puhunut niistä myös kirkkoherra Ulla 
Kososen kanssa, joka oli hyvin tavoitta-
nut isän toiveet.” 

Diplomi-insinööri Arto Salmela ei ol-
lut uskonnollinen ihminen, mutta seura-
kunta oli hänelle tärkeä sekä kulttuurises-
ti että yhteisön kannalta. 

Juuri ennen koronapandemian alkua jär-
jestettyihin hautajaisiin saapui kirkontäy-
deltä läheisiä ja ystäviä. 

”Vanhan kirkon ovelta jatkui har-
maapäisten miesten jono pitkälle Silta-
voudintielle.” 

Katariina Salmela-Aroa on isän kuoleman 
jälkeen ehtinyt lohduttaa tieto siitä, että 
hautajaiset pystyttiin järjestämään ennen 
kuin koronapandemia sulki maan. 

”Olen sittemmin miettinyt, kuinka 
tärkeitä toiset ihmiset ovat. Erityisesti 
kriisin keskellä yhteisöstä ja läheisistä saa 
turvaa.” 

Siksikin hän pohtii, minkälaisia koke-
muksia mahtaakaan ihmisille muodostua 
nyt, kun esimerkiksi hautajaisten ja muis-
totilaisuuksien osallistujamäärää on jou-
duttu pandemian vuoksi rajaamaan tiu-
kasti. Salmela-Aron äänestä kuulee yhtä 
lailla isänsä menettäneen tyttären kuin 
psykologian tutkijan huolen. 

Isä ei jäänyt suremaan 
Arto Salmela sai diagnoosin vaikeasta sai-
raudesta loppuvuodesta 2018. Katariina 
Salmela-Aro oli isänsä mukana vastaan-
otolla. ”Saimme heti kuulla, ettei paran-
nuskeinoa ole. Mainittiin, että elinaikaa 
olisi jäljellä ehkä vuosi.” 

Isä ei jäänyt suremaan. ”Hän koetti 
elää elämäänsä tavalliseen tahtiin.” 

Sairauteen mahtui monenlaisia vaiheita 
ja useita sairaalajaksoja. Viimeiset kym-
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menen päivää Arto Salmela oli omasta 
vaatimuksestaan nimenomaan Suursuon 
sairaalassa. Se sijaitsi lähinnä lapsia ja 
lapsenlapsia. 

Arto Salmelalla oli sairaalassa oma 
huone, jonne läheiset onnistuivat raken-
tamaan hyvän ilmapiirin. Paljon hoidosta 
oli omaisten vastuulla: 

”Isältä oli ruokahalu mennyt, eikä 
hän kyennyt itse syömään. Tarjotin vain 
tuotiin sängyn viereen. Me läheiset sitten 
häntä syötimme.” 

Vuotta myöhemmin Katariina Salme-
la-Aro miettii potilaita ja läheisiä, jotka 
ovat nyt samassa tilanteessa. Läheiset ei-
vät pääse osastoille. 

”Miten osastoilla selvitään, kun omai-
set eivät ole paikalla?” 

Läheisen raskas rooli 
Jo vuoden 2020 alussa tytär oli tiedus-
tellut hoitavalta lääkäriltä isän mahdol-
lisuutta palliatiiviseen hoitoon. Saatto-
hoidon kriteerit eivät silloisen sairaalan 
hoitotiimin mukaan täyttyneet. 

Roolista, jossa läheinen joutuu taiste-
lemaan surun ja pelon ja omaisen lähesty-
vän kuoleman keskellä myös läheisen hoi-
dosta ja kivunlievityksestä, Salmela-Aro 
on järkyttynyt. 

”Kyllä meillä Suomessa on vielä pal-
jon hoitopoluissa kehitettävää.” 

”Toivoisin, ettei sureva omainen jou-
tuisi taistelemaan toisen hoidon eteen.” 

Katariina Salmela-Aro toki ymmärtää, 
että lääkärin ensisijainen tehtävä on yl-
läpitää elämää ja hoitoa. Mutta sitä hän 
ei ymmärrä, että hoitojen lopettamispää-
töksestä kertominen jätettiin omaisten 
kontolle. 

”Kaikista vaikeinta minulle oli mennä 
kertomaan isälle, että hoidot lopetetaan. 
Ne olivat elämäni raskaimmat 50 metriä. 
Muistan reitin, jota pitkin kävelin lääkä-
rin luota isän huoneeseen. Mietin, miten 
minä sanani asetan. Huoneessa hoitohen-
kilökunta poisti laitteita, mutta ei kerto-
nut isälle miksi.” 

Isän elämän viimeisiin viikkoihin mah-
tui myös kauniita hetkiä. Sairaalahuo-
neen ikkunasta näkyi vilaus luontoa. Sinä 
vuonna kevät teki tuloaan varhain. 

”Isälle linnut olivat tärkeitä. Niitäkin 
me seurailimme lasin takaa.” 

Katariina Salmela-Aro on kiitollinen 
ajasta, jonka sai viettää isän kanssa sai-
raalassa. 

”Se aika on minulle merkityksellinen, 
ja isä opetti minulle paljon. Kävimme kes-
kusteluja pienistä jutuista, mutta sanoi-
hin sisältyi suuria asioita.” 

Surunauhan kaipuu 
Jälkikäteen tyttärestä tuntuu isän ikään 
kuin antaneen ohjeita suruprosessiin. Isä 
nousee mieleen linnuista. 

”.. ja puista. Ja luonnosta. Ja yhteis-
kunnallisista asioista. Kotiseudustamme 
Oulunkylästä. 

Ja koska kunnioitan hänen tekemi-
siään, huomaan että haluan jatkaa samo-
jen yhteiskunnallisten ja oman yhteisön 
asioiden parissa.” 

Vaikka ihminen olisi kuinka korkeasti 
koulutettu psykologian tutkija, professo-
ri, oman surun kanssa ammattilainenkin 
on amatööri. 

Isän kuolemasta on kulunut nyt vuosi. 
Katariina Salmela-Aro on käynyt läpi 
isänsä kalentereita. Hän tietää, että suru 
vaatii aikaa. 

”Kun menettää oman vanhempansa, 
oma näkökulma elämää kohtaan muut-
tuu. Isän kuolema on pannut miettimään 
omia arvojani ja pohtimaan, mitkä asiat 
ovat minulle tärkeitä.” 

Katariina Salmela-Aro olisi valmis palaut-
tamaan entisajan surunauhat käyttöön. 

”Ulkoinen merkki voisi viestiä muille, 
että nyt sureva ihminen ei toimi täysipai-
noisesti. Surunauhan kaltainen symboli 
viestisi esimerkiksi työyhteisölle, ettei 
tehtävistä pysty suoriutumaan kuten ta-
vallisesti. Kun sille surulle on pakko jät-
tää tilaa.” 
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PAIMENSURU
ILTAPÄIVÄKERHO 

Iltapäiväkerhossa
ei ole koskaan tylsää 

Oulunkylän seurakunnan iltapäiväkerhon ohjaajat 
Ella-Liisa, Ebony ja Essi viihtyvät lasten kanssa. 

SALKA teksti ANTTI RINTALA kuvat 

I ltapäiväkerhon ohjaajan työ on monipuolista ja vauhdi-
kasta puuhaa, kertovat ohjaajat Ella-Liisa, Ebony ja Essi. 
Heidän mukaansa työssä oppii paitsi työskentelemään 
lasten kanssa, myös kantamaan vastuuta ja olemaan 
kärsivällinen. 

Ebony korostaa tunteiden merkitystä työn tekemisessä: ”Jokainen 
lapsi käsittelee ja ilmaisee tunteensa todella eri tavoin”, hän pohtii. 

Ohjaajana työskentely ei ole yksitoikkoista puurtamista, vaan 
päivän mittaan tapahtuu koko ajan monenlaista. Suurin osa työ-
ajasta toki kuluu lasten kanssa puuhaillessa. 

Essin mukaan työn antoisia puolia on se, että se on helposti 
muokattavissa oman näköiseksi. ”Työ on ajoittain haastavaa 
mutta erittäin palkitsevaa”, tiivistää puolestaan Ella-Liisa näke-
myksiään työstä. 

Essi, Ella-Liisa ja Ebony päätyivät ohjaajan työhön eri reittejä 
pitkin. Ebonyn polku tähän työhön lähti liikkeelle seurakunnan 
toimintaan osallistumalla, mutta Essi ja Ella-Liisa puolestaan 
aloittivat harjoittelun tai sijaisuuden myötä. 
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PAIMENSURU 
PASI 

Ohjaajat ovat huomanneet lapsissa eroja heidän 
suhtautumisessaan koronaepidemiaan. Suurin 
osa lapsista on ymmärtänyt pitää turvavälejä 
ja muutenkin huolehtia hygieniasta aikaisem-
paa enemmän. Ohjaajien mukaan lapset ovat 
tottuneet hyvin epidemian aiheuttamiin käy-
täntöihin. Lapset ovat jopa hyötyneet joista-
kin näistä muutoksista, kuten siitä, että pääse-
vät useammin ulos. Viettäessään aikaisempaa 

enemmän aikaa ulkona he ovat rauhallisempia 
sisätiloissa. 

Essi kertoo myös hyvin valaisevan tosiasian eka-
luokkalaisista. ”Ekaluokkalaisille kaikki koronasta 

johtuvat toimet on ihan normaaleja, koska he eivät ole 
olleet koulussa tai iltapäiväkerhossa ennen koronaa.” 

Lapset ovat joskus yllättäviä, ja niin on iltapäiväkerhon oh-
jaajien työkin. Päivät eivät koskaan ole keskenään täysin saman-
laisia. Varsinkin ruokailu on monen mieleen. ”Välipalalla ei ole 
ikinä hiljaista”, kertoo Ebony. 

Toimittaja Salka, 16 v. lukiolainen ja viime kesän 
Oulunkylän seurakunnan kesäsuntio 

HAASTATELTAVAT 
Ella-Liisa, 20 v. Veräjälaakson iltapäiväkerhon ohjaaja 
Ebony, 20 v. Oulunkylän kirkon iltapäiväkerhon ohjaaja 
Essi, 22 v. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Veräjälaakson 
iltapäiväkerho-ohjaajana ja Oulunkylän kirkon 
perhekerhon ohjaaja 

Kohtaamisfillari 
Pasi 
Kohtaamisfillari Pasi liikennöi 
kesän 2020 aikana 8 kertaa, 
ja koronaturvallisia kohtaamisia 
kertyi yhteensä 184. 

F illarin pyöriä pitivät liikkeessä diakonia-
työntekijöiden lisäksi papit ja kanttorit 
vaihtelevilla kokoonpanoilla. Sade- ja myrs-
kypäivät peruuttivat suunnitelluista aje-
luista 4 kertaa. Media huomioi Pasin liik-

keet 2 kertaa: Kirkko ja kaupunki -lehti julkaisi uutisen 
ja Svenska Yle teki radiohaastattelun. Koska Pasi on 
hiljainen kaveri, haastatteluosuudet hoidettiin henki-
löstön voimin. 

”Ensi kesänä 
taas kohdataan! ” 

2020
8184 42
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KIUKKU 

Kun päreet palaa 
Tietokirjailija ja perhepsykoterapeutti Heli Pruuki tuntee kiukun. 

Hän muistuttaa, että niin lapsen kuin aikuisen kiukku on aina reaktio jostakin. 
Kiukun takana voi kurkistaa yhtä lailla väsymys, 

pelko kuin vaikka koronatilanteen pitkä kesto. 

H eli Pruukin viime
vuonna ilmestyneessä
satukirjassa Prinsessa  
ja herne nenässä pienen  
lapsen kiukkua kuvataan  

tulivuorena ja sen purkauksena.  Anita  
Polkutien kuvittamassa kirjassa kiukku  
kuplii kirjan nuoren päähenkilön vatsassa  
kuin lähestyvä tulivuorenpurkaus.  

Laavan jyrähtävä singahtelu maan uu-
menista on oiva vertaus kiukun kuvaami-
seen. Sitähän kiukku on; jostakin syystä 
purkautuva räjähdys, joka sinkoaa ilmoil-
le laavan sijasta yleensä ilkeitä sanoja tai 
ikäviä tekoja. Tulivuorenpurkaus ei koske 
vain uhmaikäistä lasta, kiukku on koko 
ihmiselämän mittainen seuralainen, yksi 
aggressiotunteistamme. 

Pruuki ei ole ainoastaan satukirjan teki-
jä. Teologian tohtori on myös perhepsy-
koterapeutti ja tuottelias tietokirjailija,
joka työskentelee Lasten ja nuorten kes-
kus ry:n kehittämis- ja jäsenpalveluiden 
johtajana. Kiukusta hän tietää paljon;
satukirjan lisäksi Pruukilta ilmestyi viime 
vuonna myös yhdessä Päivi Nurmen 
kanssa kirjoitettu Vanhemman kiukku-
kirja. Erityisesti naisen suuttumusta ja
aggressiosta nousevia tunteita Pruuki on 
puolestaan käsitellyt teoksessa Vihainen 
nainen yhdessä  Terhi Ketola-Huttu-
sen kanssa. 

Tiedusteltaessa Heli Pruukilta, onko kiu-
kussa mitään hyvää, tämän ääni vallan 

 
 

 

 

 

 

TIIU POHJOLAINEN teksti ANTTI RINTALA kuvat 

kohoaa innostuksesta. Hän tietää kiukus-
sa olevan paljon positiivista. 

”Kiukku on ihmiselle välttämätön voi-
ma”, Pruuki sanoo. 

”Sen avulla voimme asettaa rajoja it-
semme ja maailman väliin. Kiukku auttaa 
meitä sanomaan napakasti ’Ei’ tai ’Kyl-
lä’. Kiukun suoman energian ja voiman 
avulla ihminen esimerkiksi osaa lähteä 
huonosta ihmissuhteesta tai työpaikasta”, 
hän täydentää. 

”Aika moni gradu tai muu vastaava pon-
nistus on saatettu valmiiksi silkan api-
nanraivon voimalla.” 

Kiukku on reaktio johonkin 
Kiukku on reaktiotunne. Ja reaktioista 
nousevat tunteet välittävät kokijalleen 
tärkeitä viestejä. 

”Mikään tunne ei ole sinällään hyvä tai 
paha, vaan normaali osa ihmisenä ole-
mista.” 

Heli Pruuki muistuttaa, että kiukku-
kin on eettisesti täysin neutraali tunne. 
Sitten on aivan eri asia, minkälaisia tekoja 
tulee kiukun vallassa tehneeksi. 

Pruuki neuvoo kiukun kokijaa pysähty-
mään ja kuulostelemaan omaa tunnet-
taan. Hyviä kysymyksiä itselle esitettä-
väksi ovat: Mitä minä tunnen? Mistä tämä 
tunne tuli? Mistä minä loukkaannuin? 
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Pienellä lapsella kiukun ylenpalttinen 
runsaus liittyy aivojen kehittymisen ja 
identiteetin muodostumisen vaiheeseen. 
Yhtä lailla kiukku kumpuaa reaktiona nä-
lästä, väsymyksestä, sylin kaipuusta tai 
kurjasti sujuneesta hoitopäivästä. 

Lapsi ei pysty hallitsemaan tunteitaan, 
vaan tarvitsee niihin aikuisen avukseen. 

Myös korona voi kiukuttaa 
Yksi jos toinen on alkanut tuntea harmi-
tusta, suuttumusta tai vaikka sitä kiuk-
kua pitkittyvän korona-ajan ja poikkeus-
olojen tähden. Tilastojen ohella lasten, 
nuorten ja perheiden kasvava oireilu ja 
lisääntynyt huonovointisuus näkyvät 
myös Pruukin työssä. 

Voisiko koronakiukkua tarkastella kuin 
tulivuorenpurkausta? 

Pruuki neuvoo pysähtymään ja tut-
kimaan tunnetta mahdollisen kiukun tai 
suuttumuksen alla. Mitä haavoittuvia 
tunteita kiukun alta löytyy? Kiukuttaako 
poikkeusajoissa sittenkin kaipaus? Suru? 

”Aikuisenkin on hyvä 
pyytää lapselta 

anteeksi, kun kuppi 
on mennyt nurin.” 

Ikävä? Pettymys väliin jääneistä tapahtu-
mista? Yksinäisyys? Menetys? Menetyk-
sen pelko? 

Itseltään – ja toki myös läheisiltään – voi 
kysyä, mikä tässä pelottaa. Mihin olen 
pettynyt? Minkälaisia kauhukuvia poik-
keusajat minussa nostattavat? Ketä kai-
paan? 

Kun kysymyksiä pohtii ja kykenee ja-
kamaan toisten kanssa, on helpompi saa-
da epämääräisen ajan aiheuttamaa pahaa 
oloa itsestään pois. 

”Paha olo, kiukku, viha ovat yleensä oirei-
lua jostakin”, Pruuki muistuttaa uudem-
man kerran. Hän kannustaa jakamaan 
surua, harmia ja pettymystä kiukun alta 
yhdessä muiden kanssa. 

Kurahaalariraivarit 
Selitystä, ettei aikuinen voi omalle luon-
teelleen tulistuessaan yhtään mitään, 
Pruuki ei usko. 

”Ei se nyt niin ole. Aivan kuten kasva-
tamme vuosien ajan lapsia vastuulliseen 
toimintaan, myös aikuisen pitää ottaa 
vastuuta käytöksestään.” 

Helppoa se ei kuitenkaan aina ole. 
Kenellekään. 

> 
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KIUKKU

Rauhallisuutta voi oppia, sitä voi treena-
ta. Usein Pruukin ensimmäinen neuvo 
aikuiselle on, että tämä opettelee olemaan 
vihaisena tekemättä mitään. Kiukun 
noustessa pintaan voikin sulkea silmän-
sä, hengähtää syvään ja antaa ajatusten 
viedä hetkeksi vaikka mielikuvamatkalle 
omaan lempimaisemaan. 

Lapsen kiukutellessa tämä herkästi lähe-
tetään omaan huoneeseensa. ”Mutta mitä 
lapsi voi yksin huoneessa oppia?”, Heli 
Pruuki kysyy. ”Ei ainakaan rakentavaa 
tunteiden käsittelytapaa.” 

Pruukin missiona on, että oppisimme 
yhdessä elämään vaikeiden tunteiden 
kanssa. 

Miten oppia, että on oikeus olla vihai-
nen, mutta ei ole oikeutta tehdä mitä ta-
hansa ollessaan vihainen? Kun se on vai-
keaa aikuisellekin, miten sen voi opettaa 
lapselle? 

”Lapselle raivokohtaus on aina kaaostila.” 
Pruuki alleviivaa, miten kiukussa on lap-
sella kyse valtavan suuresta tunteesta, 
joka on viemässä kokijansa mukanaan. 
Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä tär-
keämpää on, että aikuinen kykenee pysy-
mään rauhallisena. 

Aikuisen säilyttäessä malttinsa lapsi 
kokee, että hänellä on oikeus olla lapsi, 
joka raivoaa. Ja lähellä on aikuinen, joka 
kestää lapsen suuren tunteen. Kun tilan-
ne on ohi, lapsi ja aikuinen voivat yhdessä 
miettiä, miten kiukkua saa purkaa. 

Lapsen kiukkuraivareiden ääressä tah-
too itse kultakin mennä toisinaan kuppi 
nurin. ”Se on ihan normaalia. Olisi kui-
tenkin hyvä, jos aikuinen löytäisi tilan-
teeseen empatian.” Viiden lapsen äiti 
Heli Pruuki haastaa vanhempia ottamaan 
”haalariraivareiden” työkaluiksi hellyyttä, 
myötätuntoa, huumoria. 

Aikuinen voi tyynnyttää mieltään 
vaikka ajatuksella, että tämäkin lattialla 
huutaminen kuuluu kasvamiseen: ”Olen 
tehnyt kaiken oikein, siinä se lapseni nyt 
kehittyy”. 

On Pruuki neuvonut aikuisasiakkaitaan 
jossain tilanteessa nostamaan vastame-
lukuulokkeet tyynesti korville. Huumo-
rin avulla lapselle voi vaikka kertoa, ettei 
nyt kestä tämän meteliä. Tärkeintä on, 
että kiukuttelevaa lasta ei hylätä. Aikui-
sen tehtävänä on toimia turvasatamana, 
joka ei mene lapsen kiukusta rikki. 

Ihmiselämään ehtii mahtua hurja mää-
rä suuria, voimakkaita tunteita, mut-
ta jokainen niistä menee ajallaan ohi. 
”Mitään pahaa ei välttämättä tapahdu, 
vaikka kiukun tunne olisi kuinka suuri. 
Yhdessä siitäkin selvitään”, Heli Pruuki 
lohduttaa. 

”Kiukku on 
ihmiselämän 

mittainen 
seuralainen.” 

JÄIKÖ KIUKKUILTA 
NÄKEMÄTTÄ? 
Jos et päässyt mukaan Heli Pruu-
kin pohjustamaan Kiukkuiltaamme 
tammikuussa, tallenteen pääse kat-
somaan vielä jälkikäteen. 

Pyydä linkki sähköpostilla: 
erika.herala@evl.fi 

ETÄILTA: RIITTÄVÄN 
HYVÄ VANHEMMUUS 
Tiistaina 13.4.2021 klo 18-19 
Oulunkylän seurakunnan YouTu-
be-kanavalla vietetään perheiden 
etäiltaa. Äiti, perheterapeutti, si-
jaisvanhempi Heidi Kaipio puhuu 
riittävän hyvästä vanhemmuudesta. 
Kysymyksiä aiheeseen liittyen voit 
laittaa jo etukäteen sähköpostilla 
erika.herala@evl.fi tai viestillä nu-
meroon 050 436 3598. 

/Oulunkylän seurakunta 
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a) tykkään kaikesta vauhdikkaasta
b) tykkään kuunnella erilaisia asioita
c) tykkään oppia uusia asioita

a) haluan voittaa kaikessa
b) haluan olla mukana kaikissa  
     erilaisissa jutuissa
c) olen valmis jakamaan ajatuksiani  
     ja pohdintojani

a) mitä enemmän tulee hiki, sen parempi
b) mitä enemmän nauran, sen parempi
c) mitä enemmän oppii itsestään uutta, 
     sitä parempi

a) tykkään uida ja saunoa
b) tykkään erilaisista sketseistä ja vitseistä
c) en hirveästi pidä mistään  
     vauhdikkaasta meiningistä

a) olen aamuihminen
b) olen iltaihminen
c) pidän eniten keskipäivästä 

a) tykkään osallistua leikkimielisiin  
     kilpailuihin
b) tykkään osallistua leikkeihin,  
     jossa kaikki voittaa
c) tykkään osallistua kaikkeen,  
    jossa ei tarvitse kilpailla

a) riparille otan mukaan lenkkarit
b) riparille otan mukaan mukavat vaatteet
c) riparille otan mukaan  
    muistiinpanovälineet

Riparin päätteeksi haluan, että:
a) olen voittanut mahdollisimman 
     monta erilaista skabaa 
b) olen tutustunut uusiin ihmisiin 
     ja kuulun porukkaan
c) olen oppinut paljon uutta itsestäni, 
     sekä maailmasta

RIPARI

Riparitesti
Oulunkylän seurakunnassa järjestetään tänä vuonna seitsemän rippikoulua. 
Rippikoulussa voi tutustua paremmin omaan itseensä, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. 
Mikä riparilla sinua houkuttelisi eniten? Oulunkylän isonen Hanna Flink teki testin, 
jonka avulla pääset testaamaan,  mikä olisi riparilla sinun lempipuuhaasi!

 
HANNA FLINK JA JOHANNA ELO teksti HANNA FLINK kuvat

Mikä olisi riparilla 

      lempitekemisesi
Ympyröi sinua parhaiten vastaava kohta (a, b, tai c)
ja lopussa saat tietää mikä on lempitekemisesi riparilla.

Jos vastasit 
    eniten:

Lempitekemisesi on ehdottomasti skabat 
ja koppipallon pelaaminen. Skaboissa 
kisaillaan muita raamisryhmiä vastaan 
ja kerätään pisteitä. Koppipallo on maa-
ilman paras pallopeli, toivottavasti näh-
dään riparilla pienen kisailun merkeissä!

Viihdyt parhaiten iltaohjelmissa ja läh-
det mukaan yhteisiin ja ryhmäyttäviin 
leikkeihin. Olet valmis seuraamaan isos-
ten sketsejä ja nautit yhteisistä lauluhet-
kistä veisukirjan kanssa. 

Viihdyt parhaiten raamiksissa, jossa pää-
set isosryhmässä jakamaan ajatuksia ja 
mielipiteitä, sekä keskustelemaan mie-
lenkiintoisista aiheista. Raamiksissa opit 
paljon uutta maailmasta sekä itsestäsi.RIPARIEN KUULUMISIA 

@ogelinsrknuoret
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Tilin kohokohdista löydät esimerkiksi 
riparinohjaajien esittäytymisiä.

käy kurkkaamassa Ogelin 
nuori seurakunta –YouTubesta video: 
Isoset kertovat erilaisista leiripakkaajista.

                  youtu.be/nClVrpZ4xf4

https://www.instagram.com/ogelinsrknuoret/
http://youtu.be/nClVrpZ4xf4


 
 

  
   

 

  

 
 

STRIIMI 

Henri tuo seurakunnan 
kohtisohvallesi 

Sunnuntain sanajumalanpalvelus ei siirry kirkosta kotiin pelkällä pyhällä hengellä 
– työssä on striimitiimin lisäksi runsaasti tekniikkaa. 

HENRI LOIKKANEN teksti ANTTI RINTALA kuvat 

T erve vaan! Olen Henri Loikkanen, aloitin si-
viilipalveluksen Oulunkylän seurakunnassa jou-
lukuussa 2020. Koulutukseltani olen teologian 
maisteri. Työnkuvani koostuu yleisen seurakun-
tatyön lisäksi osallisuudestani ”striimitiimiin”. 

Tiimin tehtävänä on tuottaa videosisältöä verkkoon. Lähetämme 
esimerkiksi jokaisena sunnuntaina jumalanpalveluksen suorana 
Oulunkylän kirkolta YouTube-kanavallamme. Jos olet katsonut 
lähetyksiämme sunnuntaisin, on hyvin todennäköistä, että minä 
olen tuolloin ollut kykkimässä kameran takana. 

Striimaaminen on hommana yllättävän monipuolista. Varsinai-
sen lähetyksen lisäksi siihen kuuluu paljon valmistelua, tiedotta-
mista, välineiden kuljettamista, neuvottelua ja ongelmanratkon-
taa. Onneksi on hyvä porukka, jonka kanssa saa tehdä yhdessä 

töitä! Vaikka kuinka hyvin valmistelee, niin eteen voi tulla myös 
yllättäviä tilanteita lähetystilanteessa: tekniikka voi takkuilla ja 
joskus järjestelyitä joudutaan muuttamaan lennosta. 

Koen striimaamisen antoisana ja mielenkiintoisena prosessina. 
Se on loputon työnsarka, jossa kaikkea voi kehittää eteenpäin. 
Kuvakulmat, grafiikat, mikrofonien sijoitukset; moni asia ratke-
aa vain kokeilemalla, mikä toimii ja mikä ei. Hommassa motivoi 
myös se, että näin poikkeusaikana pystymme tiiminä tuomaan ju-
malanpalvelukset suoraan ihmisten koteihin koronaturvallisesti. 

Uskon, että verkkoon tuotettu materiaali tulee pysymään osana 
seurakunnan toimintaa muodossa tai toisessa poikkeusolojen jäl-
keenkin. Kuten seurakuntatyötä yleensäkin, myös striimausta teh-
dään ihmisille. Kaikenlainen palaute on siis aina tervetullutta! 
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”Kuten seurakuntatyötä yleensäkin, 
myös striimausta tehdään 

ihmisille.” 

STRIIMAUS 
tarkoittaa internetin välityksellä 
suoratoistettua ääntä ja kuvaa, 
joka lähetetään reaaliaikaisesti. 
Sunnuntain ja kirkollisten juhla-
pyhien jumalanpalvelukset suo-
ratoistetaan Helsingin hiippa-
kunnan ohjeistuksen mukaisesti, 
muut verkkolähetykset voidaan 
nauhoittaa etukäteen ja lähettää 
tallenteina. Näin toimitaan esi-
merkiksi muskareiden ja tanssi-
tuokioiden kanssa. 

HENRIN 
STRIIMAUKSEN 
TARVIKELISTA 
•  konkkamikrofoni x 2 
•  mikrofonijohto x 2 
•  kamera x 2 
•  audiotallennin 
•  valopaneeli 
•  teline x 6 
•  jatkojohto x 2 
•  tietokone 
•  puhelin x 2  
 (yhdistetään kameroihin) 
•  usb -porttitelakka 
•  virtajohdot x 3 
•  teippiä 
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KONSERTIT 

PE 2.4. KLO 15 
MISERERE 
Musiikkia pitkäperjantain sanoman ää-
rellä. Katja Mäkiö, mezzosopraano ja
Sanni Antikainen, cembalo esittävät mm. 
G. F. Händelin, Albert Beckerin ja J. S. 
Bachin musiikkia sekä Iina Katilan kan-
taatin virrestä Vieraalla maalla kaukana 
1600-luvun tyyliin. Kuvaus ja äänitys Ou-
lunkylän kirkosta; tuotanto Henri Loikka-
nen ja Katja Mäkiö. 
 
SU 4.4. KLO 15 
OLKOON JUHLAMME 
LOPPUMATON 
Riemullista pääsiäismusiikkia esittävät
sopraano Margit Tuokko sekä kanttorit
Mikko Helenius ja Katja Mäkiö. Ohjelmas-
sa mm. spirituaaleja sekä W. A. Mozartin  
Halleluja motetista Exsultate, jubilate! Ku-
vaus ja äänitys Käpylän kirkosta; tuotanto  
Henri Loikkanen ja Katja Mäkiö.  

Konsertti on vapaasti katsottavissa Ou-
lunkylän seurakunnan YouTube-kanaval-
la ja halutessasi voit tukea lahjoituksellasi 
Yhteisvastuukeräyksen kautta ikäihmisiä 

 

 
 

Suomessa ja maailmalla. 

JUM ALANPALVELU KS ET 

Pääsiäisen striimaukset lähetetään Oulunkylän kirkosta. 
Liity seuraamme YouTubessa ja Teams-kirkkokahveilla! 

Pääsiäisen konsertit  
ja jumalanpalvelukset 

Liity seuraamme Oulunkylän seurakunnan YouTube-kanavalla,
 jossa jumalanpalvelukset ja konsertit ovat katsottavissa sinulle sopivana ajankohtana. 

Kirkkokahvit järjestetään Teamsissa, liittymislinkin löydät 
Facebookista sekä nettisivuiltamme. 

SU 4.4. KLO 10 
LENSI MAAHAN ENKELI 
1. pääsiäispäivän jumalanpalveluksen
toimittavat pastori Raivo Savik, kanttorit 
Mikko Helenius ja Maija Pesonen-Karei-
nen. Teknisestä tuotannosta vastaavat 
Henri Loikkanen ja Johanna Elo. 

Tervetuloa Teams-kirkkokahveil-
le pastori Erika Heralan seurassa oman 
kahvikupposen kera! Liittymislinkin löy-
dät FB- ja nettisivuiltamme. 

MA 5.4. KLO 10 
YLÖSNOUSSEEN ASKELISSA 
2. pääsiäispäivän jumalanpalveluksen toi-
mittavat pastori Taija Kaipainen, kanttori 
Maija Pesonen-Kareinen ja Musiikkikou-
lu Virtuksen nuoret muusikot. Teknisestä 
tuotannosta vastaa Henri Loikkanen. 

 

EHTOOLLINEN 
Katso nettisivuiltamme ajantasainen tieto ehtoollisen 
vietosta kirkoissamme. Yksityisestä ehtoollisenvietosta 
voit tiedustella numerosta 050 3804 103. 

TO 1.4. KLO 18 
KÄY YRTTITARHASTA 
POLKU 
Kiirastorstain jumalanpalveluksen toimit-
tavat pastori Johanna Elo ja kanttori Mik-
ko Helenius. Teknisestä tuotannosta vas-
taavat Henri Loikkanen ja Harto Hållman.  

PE 2.4. KLO 10 
OI RAKKAIN JEESUKSENI 
Pitkäperjantain jumalanpalveluksen toi-
mittavat pastori Veli Pelkonen, Kaari-
ensemblen laulajat Miia Penttinen ja Lo-
viisa Hynninen sekä kanttori Katja Mä-
kiö. Teknisestä tuotannosta vastaavat
Henri Loikkanen ja Kaisa Heininen. 

 

/Oulunkylän seurakunta 

PÄÄSIÄINEN 
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”Katso: ihminen!”
 Joh. 19:5 

K ristus, kulje kanssamme 
kohti uutta. Anna aske-
leidemme olla sinun as-

keleitasi. Käsiemme sinun käsiäsi. 
Sinä kannoit kuormamme, auta 
meitä kannattelemaan toisiamme. 
Sinulta vietiin kerran kaikki – ole 
lähellä meitä, jotka olemme joutu-
neet luopumaan. 

Kristus, kulje kanssamme kohti 
uutta. Tule meitä vastaan naapu-
rissa, apua antavassa ja tarvitse-
vassa. Sinun kasvosi ovat ostarin 
nuoren kasvot, bussikuskin kas-
vot, opettajan ja hoitajan kasvot. 
Minun kasvoni. Lähetä meidät 
toimimaan sinun käsinäsi. Näke-
mään ihminen. 

Kristus, kulje kanssamme koh-
ti uutta, jota emme vielä tunne. 
Lohduta surevia, rohkaise arkoja. 
Luotamme hyvyyden voimaan. 

Aamen. 
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DIAKONIA 

Diakoniasta apua 
KIRKON KUVAPANKKI/JUUSO WESTERLUND kuvituskuva 

V iimeisen vuoden olemme eläneet poikkeusaikaa koronapandemian keskellä. 
Osalle poikkeusaika on mahdollistanut rauhoittumisen kiireisestä elämästä 
tärkeimpien asioiden äärelle. Monille se on kuitenkin tuonut yksinäisyyttä, 
muutoksia taloudelliseen tilanteeseen, epävarmuutta työelämässä, terveyson-
gelmia tai haasteita ihmissuhteissa. 

Myös Koskelassa tapahtunut surmatyö on ravistellut yhteisöämme. Uutisten seuraaminen on 
saattanut järkyttää turvallisuudentunnetta ja nostaa esiin ahdistusta. Jokainen meistä käsitte-
lee mielessään tämän kaltaisia asioita eri tavalla. Voimakkaillekin tunteille on hyvä antaa oma 
tilansa ja käydä ne läpi. Niiden jakaminen toisen kanssa tuo helpotusta. Toivo paremmasta 
löytyy usein yhteydessä toiseen ihmiseen, eikä haasteisen keskelle tarvitse jäädä yksin. 

OULUNKYLÄN SEURAKUNNASSA TOIMII 
VIISI DIAKONIATYÖNTEKIJÄÄ 

Elisa Anna Tarja Anna Laura 
Hapuli Hiekkataipale Lindfors Handroo Lindroos 

Jos kaipaat 
keskusteluapua  

tai apua taloudellisen 
tilanteen selvittämises-
sä, voit ottaa yhteyttä 
diakonian neuvontaan 

ja ajanvaraukseen 
tiistaisin ja torstaisin 
klo 10–12 numerosta 

09 23405318. 

Meillä on 
mahdollisuus 

kohdata ihmisiä 
kasvotusten  

koronaturvallisuus 
huomioon ottaen, 
mutta palvelemme 

myös puhelimitse tai 
verkkotapaamisissa. 

Toimintamme on täysin 
luottamuksellista. 

Tarvittaessa 
autamme  

oikean palvelu-
verkoston löytämisessä 

ja toimimme 
aktiivisessa yhteistyössä 

sosiaalitoimen, 
Kelan ja järjestöjen 

kanssa. 
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ATERIA 

MIELI RY:N 
VALTAKUNNALLINEN 

KRIISIPUHELIN 
vastaa 24/7 numerossa 

09 2525 0111 

EVANKELIS-
LUTERILAISEN KIRKON 

PALVELEVA PUHELIN 
vastaa joka ilta 

klo 18–24 numerossa 
0400 221180. 

MAHDOLLISUUS 
MYÖS CHATTIIN 
Kirkon keskusteluapu 

evl.f/kirkonkeskusteluapu 

 ”Jos kaipaat 
keskusteluapua tai 
apua taloudellisen 

tilanteen 
selvittämisessä, 

voit ottaa 
yhteyttä.” 

Noutoateriat 
Voimme tarjota pieniä kohtaamisia 
ja edullista ruokaa, vaikka yhdessä 
syömiseen ei toistaiseksi ole mahdollisuutta. 

irkolta saat vapaaehtoista maksua vastaan mu-
kaasi joko lämpimän aamupuuron tai aterian. Ja-
kopaikat ovat esteettömiä. Jonotus tapahtuu ul-

kona, muistathan jonottaessa turvavälin ja maskin! Rasian 
ja kassin hävikkiruokaa varten saat kirkolta mukaan. 

Oulunkylän kirkko 
Noutopuuro maanantaisin klo 10.00–11.30, 
jaossa myös hävikkiruokaa. 
Vapaaehtoinen maksu 1 €. 

Salaam-noutoateria torstaisin klo 12.00–12.45. 
Vapaaehtoinen maksu 1–10 € 
Kirkon Ulkomaanavun hyväksi. 

Käpylän kirkko 
Vegaaninen noutokeitto keskiviikkoisin klo 16.30–17.30, 
jaossa myös hävikkiruokaa. 
Vapaaehtoinen maksu 1 €. 

LISÄTIEDOT: 
projektikoordinaattorit 
Anna Handroo p. 09 2340 5383 tai 
Anna Hiekkataipale p. 09 2340 1003. 

K
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http://evl.fi/kirkonkeskusteluapu
https://16.30�17.30
https://12.00�12.45
https://10.00�11.30


Yhteisvastuu

Eri syistä  johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomes-
sa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellises-
sa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on 
vielä korostanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen 

tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä 
Suomessa ja maailmalla.

Lahjoita Oulunkylän seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen 
osoitteessa yhteisvastuu.fi/oulunkyla tai 
MobilePay-numeroomme 83817. 

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi 
seurakuntamme viitenumero 308430. 
Yhteisvastuun pankkitilit ovat:
Aktia   FI82 4055 0010 4148 41
Nordea   FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki  FI14 5000 0120 2362 28

Kiitos lahjoituksestasi!

#enitenyllättiköyhyys     #yhteisvastuu2021  

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla 

@oulunkylanseurakunta

@oulunkylanseurakunta @ogelinsrknuoret

Oulunkylän seurakunta 
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LEHDEN TOIMITUS Ulla Kosonen, Minna Ainoa ja Kaisa Heininen Jani Käsmä ILME www.kasma.fi KANSIKUVA Antti Rintala 
SISÄLLYSLUETTELON KUVAT Antti Rintala, lukuun ottamatta Antti Nylenin kuva, jonka on ottanut Jari Härkönen, kuvituskuva Helmi Sirola.

https://www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta.html.stx
https://www.facebook.com/oulunkylanseurakunta
https://www.instagram.com/oulunkylanseurakunta/
https://www.instagram.com/ogelinsrknuoret/
https://www.youtube.com/channel/UCnPpZVbHWQ0BU8CYB2I9lRw
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