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PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus

Vastarannan Kiiski

Rauhan TeRvehdys 110 vuOTTa | RT 2.3.1972 KOLuMnI | Kaisa Mäkelä-Tulander

Oikeaan johdattajat

Terho Miettisen ja Raija Pellin kirja Harhaanjohtajat 
on puheenaihe. Hienoa, jos kirja herättää kirkot itse-
tutkisteluun. 

Hengellisen yhteisön terveyden takeita on kehi-
tetty muun muassa näin: taloudellinen ja hengellinen val-
ta ovat erikseen, valitukset johtajista käsitellään puolueetto-
masti, salaisuuksia vältetään, sielunhoitaja on samaa suku-
puolta hoidettavan kanssa.

Haluaisin esitellä vielä yhden seurakunnan terveysmitta-
rin: lapset.

Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoi, että jos lapsi ym-
märtää hengellistä opetusta, se sopii myös aikuisille. Miehe-
ni kanssa havaitsimme, että lapsille soveltuva hartaus sovel-
tuu myös heille, joiden on vaikea keskittyä, ymmärtää mo-
nimutkaisia käsitteitä tai istua pitkään. Opin lasten mittaa-
van tilanteen turvallisuutta, ja aloin suunnitella tilaisuuksia 
lapsinäkökulmasta. 

Tilan on oltava kodikas, selkeä ja siinä pi-
tää päästä syrjään. Karismaattinen meno ei 
saa yltyä kaoottiseksi tai äänekkääksi. Kai-
kessa on oltava rajat. Tuomiot on jätettävä ja 
oltava arjessa kiinni.

Millaisiin tilaisuuksiin lapset haluavat tul-
la? Sellaisiin, joissa saa pitää hauskaa ja joi-
den pyhyys ei riipu istumalihaksista tai suun-
nitelmien noudattamisesta. Houkuttelevissa 
tilaisuuksissa on hyvä olla. 

Seurakunnissa ollaan maailmallisia suh-
tautumisessa lapsiin ja nuoriin. Pyhäkoulu on 
siksi, etteivät lapset häiritsisi. Lasten rooli on 
lapsityön piirissä tai aikuisten jumalanpalve-
luksen somisteena sen hetken kun he ovat hil-
jaa. 

Voi meitä! Raamatussa Samuel, Mirjam, 
Maria, Jeremia ja monet muut lapset ja nuoret 
toimivat opettajina ja profeettoina vaarallisis-
sakin tehtävissä.    

Kirjoittaja on  
Oulun Pelastusarmeijan kapteeni

”Millaisiin 
tilaisuuksiin 
lapset haluavat 
tulla?

Äiti, Jumalan kuva

”Jumalalla ei ole sukupuolta, 
mutta ihmisellä voi olla 
tarve liittää Jumalaan 
inhimillisiä piirteitä.

Pappina ja herätysliikkeen pe-
rustajana tunnetuksi tulleel-
le Lars Levi Laestadiukselle 
Jumala oli äiti. Huolenpitoon 
ja rakkauteen liittyvät ver-
tauskuvat kytkeytyivät hänen 

saarnoissaan nimenomaan äitiin. 
Useissa muissa kirkollisissa yhteyk-

sissä Jumalasta puhutaan isänä. Se nä-
kyy myös rukouksissa ja muissa sanava-
linnoissa. Sellaisia ovat esimerkiksi Tai-
vaan isä, Isä meidän tai Isä Jumala. 

Jumalalla ei ole sukupuolta, mutta ih-
misellä voi olla tarve liittää Jumalaan in-
himillisiä piirteitä. Myöskään äiti ei ole 
sukupuoli, vaan ”äitiys” on yhdistelmä 
sanoja, tekoja ja odotuksia.

Yhteistä vanhemmuudelle ja Jumalalle 
on se, että lapsen näkökulmasta katsottu-
na luottamus heihin on täydellistä. Kaikki 
muu voi pettää, mutta ei äiti, isä tai Jumala.

Kuva on kaunis mutta katteeton. Van-
hemmuus on inhimillistä, ja sellaisena 
se pitää hyväksyä. Sen sijaan jumaluus 
ei horju.

Kirkko on aina ylläpitänyt ja uudis-
tanut äitiyteen liittyviä myyttejä varsi-
naisten tehtäviensä ohessa. Sukupuoli-
roolien muuttuessa myös kirkko on rei-
vannut käsityksiään. Kohtuuttomat odo-
tukset ja toiveet vanhempia kohtaan eivät 

ole hyvä lähtökohta vuorovaikutukselle. 
Tämä viisaus näkyy nykyään puheissa ja 
piiloviesteissä: erilaisten elämäntapojen 
ja -valintojen äärellä pysähdytään kuun-
telemaan, ei opastamaan. 

Kirkko on elävä joukko erilaisia Ju-
malan kuviksi luotuja vanhempia ja van-
hempiensa lapsia.

P.S. Rauhan Tervehdys -lehti on uudistu-
nut. Tavoitteena on parantaa luettavuut-
ta ja kannustaa kaikkia vähintäänkin se-
lailemaan sivuja ennakkoluulottomasti. 
Muutoksen lähtökohta on ollut käytän-
nöllinen. Toimituksen työskentelytapaa 
ja työssä käytettävää tekniikkaa on kehi-
tetty. Samalla on kirkastettu myös ulko-
asua.

rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

aina viranpalveluksessa
Pappia saa tavoittaa millä 
keinoilla tahansa, tietenkin myös 
kotoa. Olen niitä vanhanaikaisia 
pappeja, jotka pitävät koko 
elämää viranpalveluksena. 
Sielunhoidollisissa asioissa saa 
soittaa yölläkin, vaikka yleensä nekin 
asiat voi selvittää valveilla ollessa. 
Seurakuntalaisilla on oikeus käyttää 
kaikkia keinoja tarvitessaan yhteyttä 
pappiin ja tulla puhuttelemaan siellä 
missä pappi liikkuu.

Kuitenkin välitön yhteys pappiin 
on parempi. Virkahuoneeni 
puhelimeen vastaa poissa ollessani 
sihteeri. Ilman anteeksipyyntöjä saa 
soittaa kotiin, sanoo tuomiorovasti 
Olavi Airas. 
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Augsburgin tunnustus -oratorio tuo uskonopit nykyaikaan

Kirkkomusiikkiteosten kantaesi-
tykset ovat harvinaisia. Sellai-
nen on kuitenkin luvassa he-
latorstaina, kun Kiimingin 
kirkossa kuullaan ensi kertaa 
Risto Ainalin säveltämä Au-

gsburgin tunnustus -pienoisoratorio. Suo-
menkielisen teoksen sanat ovat pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaaren käsialaa. 

Augsburgin tunnustus pohjautuu vuon-
na 1530 koottuihin luterilaisen uskontun-
nustuksen 21 artiklaan. Niissä määriteltiin 
se, miten luterilaisuus eroaa katolisuudesta. 

– Kirjoitin runomuotoisen tekstin kah-
deksan vuotta sitten osana teologian opin-
tojani. Sen tarkkuus alkuperäistekstiin 
liittyen on ollut tärkeää, vaikka teksti on-
kin runomuodossa, Satu Kreivi-Palosaa-
ri kertoo.

– Tänä reformaation merkkivuonna on 
tullut esille hyvin se, mistä luterilaisuus 
lähti liikkeelle, esimerkiksi Raamatun kes-
keisestä asemasta, Risto Ainali iloitsee.

Luterilaisuuden 
opit tutuiksi
Moni suomalainen luonnehtii omaa us-
koaan sanoen, että uskoo, muttei niin kuin 
kirkko opettaa. 

– Tiedämmekö kunnolla mitä kirkko 
opettaa tai tunnemmeko keskeisintä tun-
nustuskirjaa? Halusin kertoa sen uudella 
tavalla. Siksi tämä teksti on syntynyt, Krei-
vi-Palosaari perustelee. 

Muutama vuosi sitten hän antoi tekstit 
Ainalille. He ovat tehneet yhteistyötä aiem-
minkin, ja sen tuloksena on syntynyt muun 
muassa viisi pääsiäisaiheista laulua. 

Säveltäjä tarttui haasteeseen mieluusti. 
– Rakastan luterilaista kirkkoa ja Luther 

persoonana kiehtoo myös. Hänhän oli sä-
veltäjä, soittaja ja runoilija.

Musiikissa kuuluu 
säveliä menneestä
Tavoitteena oli saada aikaan musiikkiteos 
viimeistään reformaation merkkivuodek-
si, ja se onnistui. Viime syksynä alkoi kiih-
kein sävellysvaihe. Loppujen lopuksi nuot-
teja kertyi noin 60 sivua. 

– Risto on tehnyt todella ison työn sä-
veltäessään tunnin mittaisen teoksen, Sa-
tu Kreivi-Palosaari kiittelee. 

Teos on sävelletty seka- ja lapsikuorolle, 
sopraano- ja baritonisolistille. Säestysko-
koonpanossa ovat urut, viulu ja sello. Sä-
veltäjä luonnehtii tyylin olevan perintei-

nen. Kuulijan korva voi tavoittaa teokses-
ta myös jotain ennestään tuttua, sillä mu-
kana on myös keskiaikaista ja 1900-luvun 
sävelmistöä.

22 osaa sisältävä teos saa kantaesityk-
sensä Kiimingin kirkossa. 

– Minusta on todella hienoa, että se 
esitetään juuri Kiimingissä, joka on Ris-
ton kotiseurakunta, ja minäkin asuin siel-

lä pitkään perheineni. Mahtavaa on kuul-
la se myös rakkaaksi tulleessa Karjasillan 
kirkossa, Kreivi-Palosaari toteaa.

Elsi salovaara

Kantaesitys on helatorstaina 25.5. 
kello 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Sunnuntaina 28.5. kello 19 teos kuullaan 
Karjasillan kirkossa. 

Luterilaisuuden ytimessä
 ʝ Augsburgin tunnustuksen kantaesityksen johtaa kanttori Jarkko Metsänheimo. Esittäjinä ovat Kiimingin seurakunnan kamarikuoro, Tuike-kuoro ja tyttökuoro Satakielet. Soolo-osuudet laulavat 

baritoni Raimo Paaso ja sopraano Henna-Mari Sivula. Uruissa kuullaan Raakel Pöyhtäriä. Kuva on harjoituksista Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

”Reformaation merkkivuonna 
on tullut esille hyvin se, mistä 
luterilaisuus lähti liikkeelle.
Risto Ainali

 ʝ Teoksessa on 22 osaa, eli voidaan kantaatin sijaan puhua oikeastaan pienoisoratoriosta, säveltäjä 
Risto Ainali toteaa. Hän johtaa Karjasillan kirkon esityksen. Vierellä Satu Kreivi-Palosaari, jonka 
runomuotoiseen tekstiin Augsburgin tunnustuksesta teos pohjautuu.
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MUUT MEDIAT

IHMISIÄ | Eeva-Kaarina Sarastamo

Runoja äideille

Mahdetaanko koulujen juhlissa enää esittää runoja, 
miettii oululainen Eeva-Kaarina Sarastamo. Hän oli 
lapsena innokas esittämään runoja sekä lauluja. Ru-
noja hän esittää yhä mielellään. Parhaillaan hän tu-

tustuu paksuun nippuun runoja, joita viisi lausujaa esittää Kastel-
lin kirkossa äitienpäivänä. 

Sarastamo paneutuu aina teksteihin perusteellisesti: – Vähin-
tään pari viikkoa, koska haluan olla tekstien sisällä.

Muutama päivä ennen esiintymistä hän alkaa lukea tekstejä 
ääneen muun muassa tauotuksia ja painotuksia miettien.

Sarastamon omat runot syntyvät paperilapuille. Ne ovat aluksi 
rönsyileviä, tajunnanvirtamaisia tekstejä, joita kirjoittaja pikku-
hiljaa työstää tiiviimmiksi.

Miksi juuri runot viehättävät? Sarastamo vastaa omalla runol-
laan: Runo / sisäinen ääneni / se merkitsee kaikkea. Sarastamon 
runoja on julkaistu Oulu-opiston runoantologioissa. Hän haavei-
lee myös runojensa kokoamisesta omakustannekirjaksi.

Moni pitää runoja vaikeasti lähestyttävänä kirjallisuuden 
muotona. Kenen runoilijan tuotannolla kannattaisi aloittaa runo-
uteen tutustuminen? Tähän ei Sarastamon mukaan ole yksiselit-
teistä neuvoa.

– Kannattaa lukea monenlaisia runoja. Kun lukijan oma mie-
liala on linjassa sen kanssa mitä lukee, runous alkaa avautua. On-
neksi on monenlaisia kirjoittajia. Kokeilemalla omat suosikit löy-
tyvät.

Minna Kolistaja

Äitienpäivän runoilta Kerttu Kastellin, P. Mustapään 
ja Jaakko Haavion lyriikasta pidetään äitienpäivänä 14.5. 
kello 18.30–20 Kastellin kirkossa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

 ʝ Runo sopii vaikka äitienpäiväkorttiin, Eeva-Kaarina Sarastamo vinkkaa.

 ✢ Kirkko on koko yhteiskunnassa ihmisoikeus-
taistelija numero yksi. Olen positiivisesti 
hämmästynyt, että kirkossa luetaan kielteisiä 
turvapaikkapäätöksiä. Oikeaa kristillisyyttä on 
auttaa muitakin kuin kristittyjä.

Eivät he kuulu kirkkoon, mies huusi kirkossa 
turvapaikkapäätöksiä luettaessa. Meidän tulisi 
muistaa, että 7,5 miljardia ihmistä maailmassa 
ei kuulu Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon.

Kirjailija Jari Tervo Askel-lehdessä 5/2017

Teologiasta 
apua 
lääkärin 
työhön

Gynekologisten syö-
päsairauksien yli-
lääkäri, professori 
Ulla Puistola sa-
noo harrastavansa 
teologiaa. Hän lu-

ki teologisen tiedekunnan pääsy-
koekirjat muutama vuosi sitten, 
haki onnistuneesti opiskelemaan 
ja kehuu yhä valintakokeen kysy-
myksiä.

– Ihania kirjoja, ihania kysy-
myksiä, Puistola riemuitsee. 

Ammatinvaihtoa Oulun yliopis-
tollisen sairaalan lääkäri ei harkit-
se: valkoinen takki ei ole vaihtu-
massa mustaan työasuun eivätkä 
OYS:n käytävät kirkkosaleiksi.

Lääkärin on osattava
olla tukena
Puistola haluaa opinnoista itsel-
leen lisävalmiuksia nykytyöhönsä. 
Vaikka lääkäri tapaa osastoilla ai-
empaa harvemmin potilaita, koh-
taa hän sairastuneen leikkauksen 
jälkeen ja diagnoosin selvittyä.

Joskus lääkärin tehtävä on ker-
toa uutinen, jota sairastunut pel-
kää: toivoa paranemisesta on vain 
vähän tai ei lainkaan. 

Tieto on sairastuneelle usein 
shokki, ja lääkärin olisi pystyttä-
vä olemaan ihmisen tukena. Teo-
logian opinnot antavat Ulla Puis-
tolalle näihin hetkiin valmiuksia 
pitkän kokemuksen lisäksi.

– Kun on kerrottavana, että hoi-
dot eivät enää auta, lääkärilläkin on 
oltava voimia. Miten nämä tilan-
teet meillä itse kullakin ovat hal-
linnassa, siihen vaikuttaa mieles-
täni se, onko lääkäri selvillä omien 
sairauden ja terveyden kysymysten 
kanssa ja mitkä ovat arvomme. 

– Ja sekin, olemmeko mietti-
neet omaa kuolemaamme, Puis-
tola lisää. 

Kriittisyys ei ole
karkottanut uskoa
Kriittinen ajattelu kuuluu teolo-
gian opintoihin. Ulla Puistolalle 
kriittisyys sopii, sillä se laittaa ih-
misen tarkastelemaan todenteolla 
omaa jumala- ja kirkkosuhdetta. 

Puistolan näkemyksiä kriitti-

syys ei mullista. Jeesus ei ole pal-
jastunut huijaukseksi, hän sanoo 
hymyillen.

– Ihminen haluaisi hallita ja 
tietää kaiken, mutta totuus on se, 
että tietomaailmamme on säälit-
tävän suppea. 

– Kristinusko on minun suku-
polveni ihmisille ollut aina ole-
massa. Pidän mielelläni kirk-
koa esillä työyhteisössäni, vaik-
ka mustahuiviseksi mummuksi 
en ole ryhtynyt. 

– Elän reilusti omilla arvoillani, 
kristillisyys kuuluu niihin ja olen 
siitä onnellinen, Puistola sanoo.

Hartaus siirtää 
uuden asian pariin
Ulla Puistola on Oulun seurakun-
tien luottamushenkilö, hän toimii 
Tuiran seurakuntaneuvostossa ja 
seurakuntien yhteisessä kirkko-
valtuustossa.

Vaikka Puistolalla on sairaa-
lassa paljon työtä, seurakunta-
neuvoston kokouksiin hän ha-
luaa ennättää.

– Työ neuvostossa on mielekäs-
tä. Kun lopetan työt sairaalassa ja 
kiirehdin neuvostoon, siirryn sii-
hen maailmaan kokouksen alus-
sa olevan hartauden avulla. Nii-
den muutaman minuutin aikana 
keskityn vain siihen, mitä hartau-
den pitäjä sanoo. En ajattele sairaa-
laa, vaan olen korvat avoimina sil-
le, mitä tuossa hetkessä sanotaan.

– Tuo hetki on ihmeellisellä ta-
valla tehokas. Tuntuu kuin kaikki 
alkaisi sen jälkeen puhtaalta pöy-
dältä, vaikka takana on aamuvar-
hain alkanut työpäivä. 

Rakkaudelle pitäisi
sanoa kyllä
Luterilaisen kirkon piispat antoi-
vat keväällä uuden avioliittolain 
seurauksena ohjeistuksen, mitä 
lakimuutos tarkoittaa seurakun-
nissa. Muutamien seurakuntien 
kirkkoneuvostot ottivat käytän-
töihin kipakasti kantaa. 

Tuiran neuvostossa ei ole pui-
tu arvostelevasti Oulun piispan 
Samuel Salmen suosituksia. Ul-
la Puistolalla on selvä näkemys 

Lääkäri tarvitsee kaiken viisauden 
kertoessaan potilaalle huonoja uutisia,  
Ulla Puistola sanoo.
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samaa sukupuolta olevien pari-
suhteista. Hän sanoo kertovansa 
oman näkemyksensä mielellään 
myös seurakunnassa.

– Ihmisten rakkaus on otetta-
va kirkossa vastaan ja sille on an-
nettava hyväksyntä. Yhteiskun-
nassamme on niin paljon vihaa 
ja pahaa, joille on annettu tilaa. 
Miksi ei sitten anneta tilaa sille, 
että kaksi ihmistä haluaa pitää 
huolta toisistaan.

Sote haastaa
kirkon
Kirkko keskellä kylää on sanonta, 
mutta pitääkö sanaparsi Ulla Puis-
tolan mielestä enää paikkansa?

– Kirkko on enemmän reunal-
la kuin keskellä. Pidän harmillise-
na, että myös niin moni ikäisistä-
ni on jättänyt kirkon. En itse usko, 
että ihmisten eroamiset – tai liit-
tymiset – kirkkoon ovat aina niin 
viimeisen päälle harkittuja.  

– Jos yhä isompi joukko ihmisiä 
kääntää selkänsä kirkolle, tilalle tu-
lee tyhjää, joka täyttyy muista ar-
voista ja valinnoista. Ne eivät aina 

”Pidän mielelläni 
kirkkoa esillä 
työyhteisössäni, 
vaikka 
mustahuiviseksi 
mummuksi en ole 
ryhtynyt. 
Ulla Puistola
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GALLUP | Millaisia terveisiä kaikille äideille?

Toimitus vieraili viittomakielelle tulkatussa Hyvä tietää -luento-
tilaisuudessa Keskustan seurakuntatalolla.  

Teksti ja kuvat: Riitta HiRvonen
Tulkkaus: SiRpa Suomela

Te olette kaikki maailman par-
haita ihmisiä. Olen saanut omil-
ta kasvattajiltani kaiken tärkeän 
opin elämääni varten. Haluaisin 
antaa äideille puutarhan täydel-
tä ruusuja.  
Eija Metsämäki
Oulu

Äideille haluaisin antaa iloa ja 
aurinkoa sekä rakkautta eikä 
mitään ikävää. Nautitaan valos-
ta! Jos minulla olisi paljon rahaa, 
haluaisin antaa sitä äideille köy-
hissä maissa.
Ari Luttinen
Piippola

Äideille haluan toivottaa kaikkea 
parasta. Heille kuuluu punaisia 
ruusuja ja suklaakarkkeja. Lap-
sena tein omalle äidilleni kortte-
ja äitienpäivänä.
Jaani Ohtonen
Oulu

välttämättä tuo hyvää tullessaan.
Ulla Puistola arvioi, että ko-

huttu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistus tuo kirkkoa lähem-
mäksi sen paikkaa kylän keskellä.

– Ennakoin, että sote-uudistus 
säästää ennen kaikkea vanhusten 
ja vammaisten palveluista. Silloin 
tarvitaan kolmannen sektorin ja 
kirkon vapaaehtoistyön tarjoamia 
palveluja aiempaa enemmän. Us-
kon, että pyynnöt diakoniatyölle 
lisääntyvät. Kirkon rooli keskel-
lä kylää vahvistuu, kunhan se läh-
tee mukaan yhteiskunnan uusiin 
haasteisiin.

Ihmisen ei 
pitäisi jäädä yksin
Ulla Puistola arvostaa kirkon työ-
tä yksinäisten ja iäkkäiden hyväk-
si. Hän toivoisi, että kaikilla ihmi-
sillä olisi vierellään läheinen, kun 
lääkärillä on kerrottavana tieto 
vakavasta sairaudesta.

– Jos omaa läheistä tai ystävää 
ei ole, vierellä olijaksi olisi tärkeää 
löytää vapaaehtoinen esimerkiksi 
seurakunnasta.

– Jos tukena ei ole ketään, jou-
tuu ihminen taakan alle yksin. Tie-
to kuolemasta tuo usein mukanaan 
pohdinnan elämän tarkoitukses-
ta. Sitä ei kenenkään pitäisi joutua 
pohtimaan pelkästään yksin.   

Puistola pitää tärkeänä sitä, et-
tä seurakunnan työntekijöillä on 
aikaa kouluttaa vapaaehtoisia lä-
himmäisiksi.

– Tästä aiheesta ei pidä kir-
kossa vain puhua vaan esimies-
ten täytyy järjestää työntekijöil-
le aikaa ja mahdollisuuksia kou-
luttamiseen. 

Kun Puistolan oma työura sai-
raalamaailmassa aikanaan päät-
tyy ja vapaa-aikaa tulee lisää, toi-
voo hän silloin voivansa antaa ny-
kyistä isomman panoksen seura-
kunnan hyväksi.  

Riitta HiRvonen

 ʝ Gynekologisten syöpäsairauksien 
ylilääkärin, professori Ulla Puistolan 
työpäivät sairaalassa ovat työteliäitä, 
mutta Tuiran seurakuntaneuvostoon 
hän haluaa aina töiltään ennättää. 
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”Helatorstai alkaa 
kirkonkellojen 
soitannalla.

Helatorstaina järjestetään 
monenlaisia kokoontumisia
Seurakunnilla on 
tapahtumia toreilla  
ja kävelykadulla

Suomen 100-vuotisjuhla-
vuonna seurakuntia ja 
muita yhteisöjä on haas-
tettu luomaan helators-

taista uudenlaista monien juhli-
en kokonaisuutta. 
Kaikkia kirkkoja kutsutaan 
myös mukaan soittamaan kello-
ja 25. toukokuuta puolen päivän 
aikaan ja aloittamaan näin yhtei-
nen juhlinta.

Muhoksella pyhää keskellä ar-
kea vietetään torilla. Ohjelmaa 
on luvassa kello 12 alkaen noin 
parin tunnin ajan. 

Reilun puolen tunnin mittai-
sessa kansanlaulukirkossa mu-
siikkina on tuttuja kansanlau-
lumelodioita, joihin runoilija ja 
kirjailija Anna-Mari Kaskinen 
on tehnyt uusia sanoituksia. 

Päälle juodaan kirkkokah-
vit. Tiedossa on lisäksi huuto-
kauppa, jonne yksityishenkilöt 
voivat lahjoittaa huutokaupat-
tavaa. Tuotto ohjataan Yhteis-
vastuu-keräykselle. Torilla myös 
lauletaan virsiä sekä keväisiä lau-
luja.

– Tällainen keväinen seura-
kunnan tapahtuma torin kate-
tulla lavalla järjestetään nyt en-
simmäistä kertaa, sanoo kirkko-
herra Jouni Heikkinen.

Torilla tavataan myös Tyr-
nävällä: kello 10 siellä pidetään 
messu, jonka yhteydessä on isos-
ten työhön siunaus. 

– Messun jälkeen seurakunta 
tarjoaa seurojentalolla ilmaisen 

lounaan. Sen jälkeen torilla on 
vielä ohjelmaa kello 14 saakka se-
kä lapsille että aikuisille, kertoo 
vt. kirkkoherra Outi Pohjanen.

Liminkaan puolestaan on 
kutsuttu koolle 50 vuotta sitten 
konfirmoituja. Helatorstai, hel-
luntai ja juhannus olivat aika-
naan yleisiä konfirmaatiopäiviä. 

– Näitä tapaamisia olemme 
järjestäneet vuodesta 1988 läh-

tien, sanoo Limingan kirkko-
herra Ilkka Tornberg.

Kävelykatu Rotuaarilla Ou-
lussa helatorstaina järjestettävä 
messu on reformaation merkki-
vuoden päätapahtuma Oulussa. 
Messun toimittaa hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi ja messussa 
jaetaan myös ehtoollinen.  

Ennen ja jälkeen messun 
kuullaan musiikkia, messun jäl-
keen tarjotaan munkkikahvit .

Oulun kirkoissa ei järjestetä 
helatorstain aamuna tai päivällä 
muita jumalanpalveluksia. 

Messubussit kulkevat Kiimin-
gistä, Haukiputaalta ja Tuirasta. 
Oulun Avaran taivaan alla -ta-
pahtumasta kerrotaan lisää si-
vulla 16.

minna KoliStaja 

 ʝ Oulussa ja Tyrnävällä pidetään ulkona messu, Muhoksella 
kansanlaulukirkko ja yhteislaulutilaisuus.
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Eettisyys huomioon

Joukko Oulun kirkkovaltuu-
tettuja jätti huhtikuun lo-
pussa aloitteen, jonka mu-
kaan eettiset perusteet tulisi 

ottaa mukaan Oulun seurakun-
tayhtymän hankintaohjeisiin. 

Aloitteen allekirjoittajat, 18 
valtuutettua eri valitsijaryhmis-
tä, pitävät tärkeänä sitä, että kir-
kossa noudatetaan eettisiä valin-
taperusteita. 

– Seurakuntayhtymät ovat 
isoja ja siksi niiden hankintava-
linnoilla on merkitystä. Volyy-
meilla on mahdollista vaikut-
taa, tähdentää aloitteen allekir-
joittaja, kirkkovaltuutettu Hilk-
ka Haaga.

Haagan mukaan ihmiset ovat 
aiempaa tietoisempia siitä, että 
kuluttajien – olivatpa he yksityi-
siä kansalaisia tai organisaatioita 
– valinnoilla on vaikutusta sekä 
ympäristön tilaan että ihmisten 
ja eläinten hyvinvointiin. 

– Nykyään monen hyödyk-
keen ja palvelun alkuperää sekä 
eettisyyttä myös valvotaan mo-
nella tavalla. Sitä tekevät kan-
sainväliset organisaatiot sekä ko-
timaiset elimet. 

Laatu on myös 
tärkeä kriteeri
– Seurakuntayhtymän hankin-
noissa käytetään kaikkia han-

kintalain tarjoamia mahdolli-
suuksia vertailla ja tehdä han-
kintoja. Hankintalain mukaan 
hankinnan valintaperusteena 
käytetään aina kokonaistalou-
dellista edullisuutta. Se tarkoit-
taa  hankintayksikön kannalta 
hinnaltaan halvinta, kustannuk-
siltaan edullisinta tai hinta-laa-
tusuhteeltaan parasta tarjousta, 
yhtymän vt. lakimies Kristiina 
Harjuautti sanoo. 

– Mutta pelkkä halvin hinta 
ei tarkoita – toisin kuin yleisesti 
luullaan – halvinta ja huonointa, 
vaan halvinta ja parasta. Laatuta-
so varmistetaan asettamalla tar-
jouspyyntöön tietyt vähimmäis- 
ja laatukriteerit, jotka tarjoajan 
on ehdottomasti täytettävä. 

Kirkkohallituksen talous-
osaston lakimies Mikko Täh-
känen toteaa, että kirkossa ei 
ole tehty tarkkaa kartoitusta 
siitä, miten vastuullisuuskysy-
mykset tai eettisyys on huomi-
oitu seurakuntien hankintaoh-
jeistuksissa.

– Hankintalaki huomioi tiet-
tyjä eettisiä näkökohtia. Esimer-
kiksi yrityksen johtohenkilöiden 
syyllistyminen tiettyihin rikok-
siin on pakollinen poissulkemis-
peruste tarjouskilpailussa.

Riitta HiRvonen

Oulun kirkkovaltuutetut puuttuivat  
aloitteella hankintojen eettisyyteen.

 ʝMuun muassa kaakaon viljelyyn liittyvistä epäkohdista on puhuttu paljon 
julkisuudessa. 

Kansainvälisellä työllä tuki
Seurakunnat 
tukevat uskollisesti 
avustustyötä 
ulkomailla.

Seurakuntien kansainvä-
linen työ lähetysjärjestö-
jen ja Kirkon Ulkomaa-
navun kautta jatkui vah-

vana viime vuonna.  Järjestöille 
osoitettu taloudellinen kanna-
tus oli vuosikymmenen kol-
manneksi paras.

Vuoden 2015 tulos oli poikke-
uksellisen suuri, sillä seurakun-
nat reagoivat avokätisesti halli-
tuksen kehitysyhteistyömäärä-
rahoihin kohdistuviin leikkauk-
siin. Yhdessä kirkolliskokouksen 
antaman lisämäärärahan kanssa 
järjestöjen ulkomaisessa työssä 

tehdyt supistukset jäivätkin pe-
lättyä pienemmiksi.

Suomen Lähetysseura ja Suo-
men Pipliaseura saivat viime 
vuonna seurakuntien talousar-
vion määrärahoista aiempaa pie-
nemmän tuen.  Lähetysseuran 
varatoiminnanjohtaja Rolf Stef-

fansson kertoo, että he ovat olleet 
asiasta yhteydessä seurakuntiin.

– Seurakuntien jakoperusteet 
avustuksissa ovat muuttuneet, 
ja kirkon yhteisövero-osuuden 
poistumisen vuoksi jaettavaa on 
aiempaa vähemmän, Steffansson 
sanoo. 

Suomen Pipliaseuran toimin-
nanjohtaja Markku Kotila tote-
aa, että noin 40 000 euron vähe-
neminen avustuksissa on heille 
iso raha, mutta ei näe muutoksel-
le mitään dramaattisista selitystä.

– Muutos tuen määrässä me-
nee normaalin vaihtelun sisäl-
le. Mitään trendiä en näe asias-
sa tässä vaiheessa, Kotila sanoo.

Taloudellisen kannatuksen li-
säksi seurakunnat pitävät tiiviis-
ti yhteyksiä kansainvälisen työn 
työntekijöihin.

Riitta HiRvonen
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”Volyymeilla  
on mahdollista 
vaikuttaa.

VÄLIVUOSI, ALANVAIHTO, OMAA AIKAA?

UUSI SUUNTA AIKUISKOULUTUKSELLA!
Viriketoiminnanohjaaja 
mm. huovutus, kudonta, ompelu

Työtoiminnanohjaaja
mm. metalli-, koru- ja puutyöt
Käsityöntekijän ammattitutkinto 
kierrätysteema
Sisustus- ja korjausrakentaja
mm. sisätilojen rakentaminen ja korjaus, 
märkätilat, suunnittelu, myyntityö
Sisustusalan ammattitutkinto 
yrittäjyyspainotteinen

Hannele Siekkinen, 044 7692334, 
hannele.siekkinen@jedu.fi  

- Lähiopetusta 2-3 pv/kk
- Koulutukset alkavat syksyllä 2017
- Kesto noin 1,5 vuotta

- Majoitusmahdollisuus

JATKUVA HAKU! 

HAE PIIPPOLAAN!

www.jedu.fi

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

Muhos
Valtatie 9  

0400 399 486

Liminka
Linnukkatie 2 

0400 399 679 

Tyrnävä
Joonaantie 4 C 1 
0400 399 466

Päivystys ja neuvonta 24h : 0400 399 466 

Jaa iloa
merkkipäivänäsi

Perusta 
merkkipäiväkeräys:

020 7127 256*

suomenlahetysseura.fi/
merkkipaiva

*Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 
8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. ja soitettaessa matkaviestinverkon 
liittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/517, voimassa 1.1.2017-31.12.2019, 
myönnetty 22.9.2016, Poliisihallitus. 
Kerätyt varat käytetään vuosien 2017–2019 Suomen Lähetysseuran 
ulkomaantyöhön.

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

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

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:
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”On tärkeää 
pitää huolta 
työntekijöiden 
jaksamisesta.

Jukka Kolmonen
seurakuntapastori, Tuiran seurakunta

Kuka olet ja ketkä kuuluvat perheeseesi?
Jukka Kolmonen ja perheeseeni kuuluu tällä hetkel-

lä vaimo ja enää viisi lasta. 
Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

Kesällä hölkkään ja talvella hiihdän. Lisäksi olen ai-
ka innokas matkailija ja luen aina tilaisuuden tullen.
Kerro työhistoriasi pääpiirteittäin.

Olen ollut yrittäjänä vuodesta 1982 lähtien. Yrityksiä 
on ollut useita, joista viimeisimmän eli kuntosaliketjun 
myimme vaimoni kanssa lapsille tänä vuonna. Päätoi-
minen yritysjohtajuus päättyi vuonna 2004. Seurakun-
tapappina olen ollut kohta kymmenen vuotta. Oman vi-
ran ohella olen toiminut myös vankilapappina. 
Millainen suhde sinulla on kirkon herätysliikkeisiin? 

Erinomainen. Tulen mielestäni hyvin toimeen kaik-
kien herätysliikkeiden kanssa. Ne ovat kirkon rikkaus. 
Itsekin kuulun vanhoillislestadiolaisuuteen.
Mitkä ovat vahvuutesi papin työssä ja kirkkoherrana? 

Omasta mielestäni olen helposti lähestyttävä, joka 
elää tässä hetkessä. Kirkkoherra on seurakunnan johta-
ja. Uskon kokonaisuuksien hahmottamisen olevan vah-
vuuteni, jolloin myös taloudelliset seikat huomioidaan. 
Seurakuntaa ei kuitenkaan johdeta kuin yritystä. Olen 
toiminut sivutoimisesti työhyvinvoinnin kouluttajana. 
Näin ollen ihmisten johtaminen on läheistä. On tärkeää 
pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta. Sen vuoksi he 
tarvitsevat paljon tukea työssään. Esimiehellä on aina 
oltava aikaa alaisilleen.
 Millainen rooli vapaaehtoisilla on johtamassasi 
seurakunnassa? 

Nyt tärkeää, mutta tulevaisuudessa taloudellisten re-
surssien vähetessä entistäkin merkityksellisempää. Hei-
tä tulisi ottaa monipuolisesti seurakunnan työhön.
 Suomen laki on sallinut maaliskuun alusta alkaen 
samaa sukupuolta olevien avioliitot, ja ev.lut. kirkos-
sa keskustellaan parasta aikaa siitä, pitäisikö kirkon 

pysytellä nykykäytännös-
sä, luopua vihkioikeudesta, 
siunata samaa sukupuolta 
olevien liitot tai alkaa vih-
kiä samaa sukupuolta olevia 
pareja. Millainen linja kir-
kon pitäisi mielestäsi ottaa? 

Parasta olisi pysytellä ny-
kykäytännössä, joka on Raa-
matun mukainen. En kui-
tenkaan pidä mahdottoma-

na luopua vihkioikeudesta.
Kuinka pitäisit yllä 18–30-vuotiaiden kirkkosuh-
detta ja kutsuisit heitä mukaan toimintaan? 

Tuo ikä on ehkä kaikkein aktiivisinta aikaa, eikä mo-
netkaan koe seurakuntaa läheiseksi. Kastekodeissa vie-
raillessa on hyvä tilaisuus kutsua perheitä mukaan. Las-
tenkerhot, päiväkahvit ja vastaavat luontaiset kohtaa-
mishetket voivat aktivoida nuoria mukaan toimintaan. 
Kuorolaulu on myös kirkkoon kutsuvaa.
Mikä oli unelma-ammattisi lapsena? 

Pappi. Leikin jumalanpalveluksia kotona. Laitoin 
tuolin puukantisen sängyn päälle ja sieltä saarnasin 
isän Rakentajan kalenterin johdolla. Lopuksi luin ul-
komuistista uskontunnustuksen.
Mitä haluaisit kysyä vastaehdokkaaltasi? 

Miksi haluat Tyrnävän kirkkoherraksi?
Teemu Isokääntä: Haluan työskennellä kotiseura-

kunnassani ja useilta tahoilta minua on pyydetty vir-
kaa hakemaan. Koen, että minulla on virkaan vaadit-
tava osaaminen ja näky ikärakenteeltaan poikkeuksel-
lisen nuoren seurakunnan kehittämisestä.

Esittelyssä 
Tyrnävän kirkkoherraehdokkaat

El
si

 S
al

ov
aa

ra

Tyrnävän kirkkoherraa voi 
äänestää ensi viikosta alkaen
• Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 21.5. kello 10 

alkavan jumalanpalveluksen jälkeen Tyrnävän kirkossa 
ja päättyy kello 20.

• Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa (Mankilantie 1) maanan-
taista perjantaihin 15.–19.5. joka päivä kello 9–18. 
Ennakkoon voi äänestää myös 

• maanantaina 15.5. Temmeksen seurakuntatalolla 
(Petäjäsuvannontie 2) kello 14–18 ja perjantaina 19.5. 
Tyrnävän S-Marketissa (Vanhatie) kello 14–18.

• Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on niin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakko-
äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakkoäänestysviikon aikana kotonaan. 
Kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle on toimitettava 
kirjallisesti tai puhelimitse (044 7372610) kirkkoherran-
virastoon perjantaihin 12.5. kello 16 mennessä. 
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on 
saatavana kirkkoherranvirastosta.

”Vahvuuteni on 
sitoutuminen 
seurakuntaan ja 
seurakuntalaisiin.

Teemu Isokääntä
vs. kappalainen, Tyrnävän seurakunta

Kuka olet ja ketkä kuuluvat perheeseesi?
Olen Teemu Isokääntä (41 v.), tyrnäväläinen per-

heenisä ja pappi. Perheeseeni kuuluvat vaimo Hen-
na-Leena sekä lapset Lauri, Paavo, Anni-Reeta ja Ant-
ti. Lemmikkeinä meillä on kissat Lalli ja Orpo sekä 
dreeverin pentu Kiri.
Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? 

Soitan kitaraa yksin ja ystävien kanssa, metsästän, 
sienestän, retkeilen sekä pyrin liikkumaan mahdolli-
simman monipuolisesti. 
 Kerro työhistoriasi pääpiir-
teittäin.

Kirkollinen työhistoriani al-
kaa Pattijoen seurakunnasta, jos-
sa toimin kerhonohjaajana, iso-
sena, leiri-isäntänä, nuorisotyön-
harjoittelijana sekä kesäteologina. 
Helsingin opiskeluvuosina olin 
Helsingin tuomiokirkossa siivo-
ja-vahtimestarina sekä seurakun-
tayhtymällä projektivastaavana. 
Pappisvihkimyksen (2001) myötä tie vei Parkanoon 
seurakuntapastoriksi ja Tyrnävälle (2003) kappalai-
seksi. Vuonna 2008 siirryin Centria-ammattikorkea-
kouluun Ylivieskaan Raudaskylälle teologisten ainei-
den lehtoriksi, eli toimin kirkon kasvatuksen opettaja-
na. Marraskuusta 2016 olen ollut Tyrnävän seurakun-
nan vs. kappalainen.
Millainen suhde sinulla on kirkon herätysliikkeisiin?

En ole minkään herätysliikkeen jäsen, mutta tun-
nen kyllä eri liikkeiden teologian. Ystäviä minulla on 
miltei kaikkien liikkeiden piiristä. 
Mitkä ovat vahvuutesi papin työssä ja kirkkoherrana?

Vahvuuteni on sitoutuminen seurakuntaan ja seu-
rakuntalaisiin. Olen helposti lähestyttävä ja sitä haluan 
olla tasapuolisesti kaikille. Monipuolinen kirkon työn 
kokemus ja osaaminen ovat vahvuuteni.
 Millainen rooli vapaaehtoisilla on johtamassasi 
seurakunnassa?

Ajatteluni lähtee siitä, että seurakunta rakentuu seu-
rakuntalaisista, joten yhdessä toimivat seurakuntalai-
set ovat toiminnan ydintä. 
 Suomen laki on sallinut maaliskuun alusta alkaen 
samaa sukupuolta olevien avioliitot, ja ev.lut. kirkos-
sa keskustellaan parasta aikaa siitä, pitäisikö kirkon 
pysytellä nykykäytännössä, luopua vihkioikeudesta, 
siunata samaa sukupuolta olevien liitot tai alkaa vih-
kiä samaa sukupuolta olevia pareja. Millainen linja 
kirkon pitäisi mielestäsi ottaa?

Linjan tulee olla sellainen, että sen perustelut kestä-
vät sekä teologisesti että ihmisoikeuksien näkökulmas-
ta. Valmista vastausta minulla ei vielä ole.
Kuinka pitäisit yllä 18–30-vuotiaiden kirkkosuh-
detta ja kutsuisit heitä mukaan toimintaan?

Järjestän tilanteita, joista turha pönötys on karsittu 
pois ja ihmisillä on mahdollisuus olla mukana aidos-
ti omana itsenään.
Mikä oli unelma-ammattisi lapsena?

Kummisetäni oli palomies, joten sepä se.
Mitä haluaisit kysyä vastaehdokkaaltasi?

Miten ajattelit yhdistää keskeiset luottamustehtäväsi 
Oulun kaupungissa Tyrnävän kirkkoherranviran kanssa? 

Jukka Kolmonen: Olen kova tekemään hommia ja 
mielestäni osaan delegoida. Sanassa sanotaan: ”Jolla on 
virka, hän ottakoon siitä vaarin.” Viranhoito on tär-
keämpää. Luottamushommia voi tarvittaessa vähentää.
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”Soittamisesta tulee 
myös energiaa 
loppuviikkoon.
Essi Meriläinen

 c���䀃䤟� Sinisessä punavalaassa soittavat Perttu Utriainen (vas.), Juho Uhre, Janina Tihinen, Krista Hanhisuanto sekä Essi 
Meriläinen. Bändiin kaivattaisiin vielä kitaristia.

Gospelia rennosti
Nuorten bändissä 
voi kokeilla 
musiikkiharrastusta.

Haukiputaan Wirk-
kulassa, Kirkon-
niemen vanhassa 
kansakoulussa, 
tunnelma on iloi-
nen. Seurakun-

nan nuorten musiikkiryhmä on 
aloittelemassa harjoituksiaan.

Sininen punavalas -nimisen 
gospelbändin nuorilla on edes-
sään reilun viikon päästä 19. tou-
kokuuta Veisu-messun säestys.

Hyvä mahdollisuus
testata harrastusta
– Tänne saa tulla kokeilemaan. 
Mikäli soittaminen ei heti suju, 
voi olla soittamatta. Tämä on hy-
vä paikka aloittaa soittoharras-
tus, Haukiputaan seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Katri Haa-
pakorva kertoo.

Mukaan voivat tulla kaik-
ki bändisoitosta kiinnostuneet 
kunhan laulamisesta tai soitta-
misesta osaa alkeet.  

Toimintaan voi lähteä mu-
kaan myös kesken kauden. Mi-
käli harrastus ei tunnukaan 
omalta jutulta, voi joukosta ha-
lutessaan lähteä pois. 

Nuorten mukaan bändiin ha-
lutaan useimmiten jäädä.

– Täällä saa hyvät naurut. 
Soittamisesta tulee myös energi-
aa loppuviikkoon, Essi Meriläi-
nen, 16, kertoo.

Nuorten iltojen
kautta mukaan
Vuosien varrella bändissä on ol-
lut lukuisia kokoonpanoja. Ny-

kyisistä soittajista moni on pää-
tynyt mukaan nuorten iltojen tai 
isosleirien myötä.

– Soittelin nuorten illassa, 
kun nuorisotyönohjaaja Katri 
ehdotti, että tulisin mukaan bän-
ditoimintaan. Se nappasi heti. 

– Ryhmässä olen oppinut pal-
jon laulutekniikkaa ja soittamista, 
parisen vuotta bändissä musisoi-
nut Janina Tihinen, 17, kertoo.

– Olin kuullut bändistä mo-
nilta. Tulin tänne katsomaan 
ja sillä tiellä ollaan, kolmisen 
vuotta bändissä mukana ollut 

rumpali Perttu Utriainen, 17, 
kertoo. 

 
Mokailla saa
vapaasti
Bändin harjoitukset eivät ole 
liian vakavahenkisiä. Treeneis-
sä nauretaan paljon, eikä pientä 
mokailua katsota pahalla. 

– Täältä saa hyvän fi iliksen. 
Huomaan myös kehittyväni, Ja-
nina iloitsee.

– Tänne on helppo tulla ei-
kä tarvitse miettiä, millainen 
on tai miltä näyttää. Treeneihin 
voi tulla vaikka verkkareissa, Es-
si kertoo.

Mukaan tulemista ei kanna-
ta jännittää, vaikka ei tuntisi ke-
tään entuudestaan. Harjoituksis-
sa saa uusia ystäviä, nuoret va-
kuuttavat.

Tuttuja lauluja
ohjelmistossa
Bändin ohjelmisto koostuu pää-
asiassa Nuoren seurakunnan vei-
sukirjasta eli monelle tutun Pu-
naisen laulukirjan kappaleista. 
Toisinaan harjoituksissa käy-
dään läpi virsiä, gospelia sekä 
muuta musiikkia. 

Sininen punavalas säes-
tää kerran kuussa pidettävässä 
nuorten Veisu-messussa. Bändi 
on mukana myös muissa seura-
kunnan nuorten tapahtumissa. 

– Seurakunnan tapahtumiin 
on usein pienempi kynnys läh-
teä säestämään. Samalla saa var-
muutta esiintymisestä, Haapa-
korva kertoo.

Bändi jää kesätauolle Vei-
su-messuun jälkeen. Harjoituk-
set jatkuvat Wirkkulassa 30. elo-
kuuta.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI
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Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

www.facebook.com/parempiavioliitto/

Tervetuloa
Levi Cross -parisuhdeleirille 29.7.–5.8.2017

ja lapsille mukava loma LiveLoveLevi -leirillä

Kaikki leiritiedot, tiedustelut ja ilmoittautuminen
www.parempiavioliitto.fi

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

HAUTAUSPALVELUJA

MYYDÄÄN HAUTAKIVIÄ

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

 c���䀃䤟� Bändin ohjelmisto koostuu 
pääasiassa Nuoren seurakunnan 
veisukirjan kappaleista.
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”Nyt tuntuma voi  
olla se, että 
vain ääripäät 
keskustelevat.
Juhani Lavanko

Väsähdys iski

Kun Rauhan Tervehdys 
selvitti huhtikuussa 
Oulun seudun pap-
pien kantaa samaa 
sukupuolta olevien 
kirkolliseen vihkimi-

seen, haastateltavaksi löytyi ho-
moparien vihkimistä puoltava 
seurakuntapastori. 

Huomattavasti vaikeampaa 
oli houkutella juttuun perintei-
sen avioliittokäsityksen kannat-
tajaa. Pyyntöjä lähetettiin usei-
ta, mutta aika loppui kesken: 
halukasta haastateltavaa ei löy-
tynyt.

Lääninrovastia, kirkkoherra 
Juhani Lavankoa kiville karah-
taneet haastattelupyynnöt eivät 
hämmästytä. Pikemminkin hän 
pitää vaikenemista ymmärrettä-
vänä. 

Papit odottavat
rauhassa
Lavanko arvioi, että enemmis-
tö papeista haluaa odottaa tällä 
hetkellä avioliittoasiassa rauhas-
sa kirkolliskokouksen päätöstä. 
He kokevat, ettei ratkaisu ole lo-
pulta heidän päätäntävallassaan. 

– Avioliittoasia ei ole myös-
kään kaikkien ykkösintressi pu-
huttaessa siitä, mihin itse kukin 
haluaa aktiivisesti vaikuttaa. Jo-

kainen valitsee itselleen tärkeät 
asiat.

– Pappien keskuudessa on sel-
västi kyllästymistä koko avioliit-
tokeskusteluun. Aihe on herkkä, 
sen suhteen ei haluta revitellä, 
jotta loukkauksilta vältyttäisiin.

Lavanko arvioi myös, et-
tä oman mielipiteen kertomista 
julkisuudessa voi hidastaa pelko 
tulla leimatuksi pitkiksi ajoik-
si pelkästään tämän yhden asian 
kautta.

– Ihmiset ajattelevat tulevai-
suuttaan. Mitä avioliittoasiasta 
sanot nyt, siitä näkemyksestä si-

nut muistetaan vuosien perästä. 

Kurjaa
vaikenemista
Voisiko haluttomuuteen kertoa 
näkemystään lehden palstoil-
la vaikuttaa myös se, että aina-
kin sosiaalisessa mediassa mieli-
piteiden vaihto saa herkästi jopa 
aggressiivisia piirteitä? 

Kirkon väkeä sosiaaliseen me-
diaan kouluttava helsinkiläinen 
pastori, tuottaja Jan Ahonen ei 
syyttäisi haluttomuudesta so-
mea, mutta myöntää, että kirkos-
sa saatetaan potea tällä hetkellä 

mielipideuupumusta tai ainakin 
mielipidepessimismiä.

– Monella on mennyt usko sii-
hen, että mielipiteellään voi vai-
kuttaa mihinkään. Itse olen kiel-
täytymisestä hämilläni ja pahoil-
lani. Jos vuoropuhelua ei asiassa 
käydä, lopullinen ratkaisu avio-
liittokeskustelussa tuntuisi pääl-
le liimatulta.

Myös Lavanko pitää hyvä-
nä, että avioliittoasiasta keskus-
tellaan, mutta hän toivoisi esil-
le enemmän rauhallisia ja mo-
nipuolisia näkökulmia kuin 
tiukkoja, lukkoon lyötyjä mie-
lipiteitä. 

– Nyt tuntuma voi olla se, että 
vain ääripäät keskustelevat kes-
kenään ja sellaisessa melskeessä 
monikaan ei halua olla mukana. 

Riitta HiRvonen

 ʝ  Lääninrovasti Juhani Lavanko

Pappien keskuudessa saatetaan potea tällä hetkellä 
mielipideuupumusta

 ʝ Toimittaja, pastori Jan Ahonen 
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Avioliittokeskustelu 
jatkuu 
kirkolliskokouksessa
Aloite avioliittokäsityksen laajen-
tamisesta etenee kirkolliskokouk-
sessa perustevaliokunnan käsitel-
täväksi. Lisäksi yleisvaliokunta 
antaa aloitteesta lausunnon. 

Perustevaliokunta valmistelee 
aiheesta mietinnön.  Mietinnön ja 
lausunnon valmistuttua niitä kä-
sitellään kirkolliskokouksen täys-
istunnossa.

Kirkolliskokouksen edustajan 
tekemä aloite esittää, että kirkol-
liskokous päättää ryhtyä valmis-
telemaan tarvittavia muutoksia 
kirkon avioliittokäsityksen laajen-
tamiseksi myös samaa sukupuolta 
olevia pareja koskevaksi. 

Aloitteessa todetaan, että pe-
rinteisellä tavalla avioliittoon suh-
tautuville tulisi turvata mahdolli-
suus olla ja toimia kirkossa. Siinä 
korostetaan, etteivät erilaiset nä-
kemykset avioliitosta saisi jakaa 
kirkkoa.

Utsjoki saa 
tarvittaessa
lisää rahaa
Kirkolliskokous on myöntänyt 
kirkkohallitukselle luvan ylittää 
tarvittaessa kuluvan vuoden ta-
lousarviossa avustuksiin varatut 
määrärahat Utsjoen seurakunnan 
tukemisessa. 

Päätöksen taustalla on edusta-
ja-aloite, jossa esitetään, että Uts-
joen seurakunnan toimintaa tuet-
taisiin taloudellisin erityisjärjes-
telyin. 

Seurakunta on ajautunut ta-
lousvaikeuksiin Karigasniemen 
kappelin rakentamishankkeen 
kustannusten ylityttyä. 

Utsjoen seurakunta on ainoa 
saamelaisenemmistöinen seura-
kunta Suomessa.

Talousvaikeuksien vuoksi  
Utsjoen ja Inarin seurakuntien 
välillä on vireillä yhdistymis-
prosessi.

Uusi kahvila aloittaa 
seurakuntatalolla
Uusi Kuppi teetä kaikille -kah-
vila on avoinna Oulussa Keskus-
tan seurakuntatalossa torstaisin ja 
sunnuntaisin kello 16–21.

Kahvilassa kehitetään keino-
ja tukea maahanmuuttajia Suo-
messa. 

Toiminta on jatkoa maahan-
muuttajien mielenosoitukselle 
Rotuaarilla ja Oulun torilla. 

Kahvilaan ovat kaikki terve-
tulleita juomaan teetä, juttele-
maan ja viettämään aikaa kanta-
suomalaisten ja maahanmuutta-
jien kanssa. 

Cup of tea with me- coffee hou-
se will be open every Thursday 
and Sunday from 4 to 9. 

You are all welcome to have 
cup of tea and talk with us. In cof-
feehouse we will make plans for 
future too.

Osoite on Isokatu 17. 
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 14.5.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa 
pohditaan millaista on elää 
kahden maan kansalaisena; 
tämän maan ja Taivaan kodin. 
Pyhäkoulun pitää lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Anu Hannula 
Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
Sunnuntaina 21.5.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Auli Kipinä Oulun 
seurakuntien sairaalalapsityös-
tä. Hän kertoo Liisa-tytöstä, jo-
ka pohtii iltarukouksensa sanoja. 
Sen saman rukouksen hänen 
äitinsäkin oli lausunut pienenä 
iltaisin. 
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi 
Sunnuntaina 14.5.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
pohditaan millaista on elää 
kahden maan kansalaisena; 
tämän maan ja Taivaan kodin. 
Pyhäkoulun pitää lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Anu Hannula 
Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta. 
Sunnuntaina 21.5.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Auli Kipinä Oulun 
seurakuntien sairaalalapsityöstä. 
Hän kertoo Liisa-tytöstä, joka 
pohtii iltarukouksensa sanoja. 

Sen saman rukouksen hänen 
äitinsäkin oli lausunut pienenä 
iltaisin.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempe-
leen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta. 
 
Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  
Sunnuntaina 14.5. klo 10 juma-
lanpalvelus Oulunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toinen 
lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista 
perjantaihin klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18. 
Sunnuntaina 14.5.
Klo 10 jumalanpalvelus 
Mäntyharjun kirkosta.
Sunnuntaina 21.5.
Klo 10 jumalanpalvelus Temppe-
liaukion kirkosta Helsingistä.
 
YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.05 ja uusintana maanan-
taisin kello 11. 
Sunnuntaina 14.5.
Klo 10 Sulasolin Laulu- ja 
soittojuhlien jumalanpalvelus 
Hämeenlinnan torilla. 
Sunnuntaina 21.5.
Klo 12 Suvivirsikirkko. Turun 
Kirkkopäivien ekumeeninen 
päätösmessu.

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot 
ja pääkirkkojen nettiradiot 

verkossa: www.oulunseurakunnat.
fi/verkkokirkko
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Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 11.5. klo 18 Opiskelijapiste
Su 14.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 äitienpäiväjuhla. 
Vierailijoina Frälsningsarmen Norrtäljen osaston johtajat 
Veikko ja Maria Anttila 
Ma 15.5. klo 13 Maanantaikerho
Ti 16.5. klo 10.30 hartaus, klo 10.30-13 taukopaikka-kahvila

Su 21.5. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ti 23.5. klo 10.30 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila

Ke 17.5.klo 19.00  
Sanan ja Rukouksen ilta

Su 21.5.klo 11.00 Keskustelutilaisuus
Ke 24.5.klo 19.00  

Sanan ja Rukouksen ilta
Su 28.5.klo 11.00 Jumalanpalvelus, 

Gideon vierailu
Ke 31.5.klo 19.00  

Sanan ja Rukouksen ilta
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 14.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
La 20.5. klo 19 Nuotioretki Pilpasuolle.
Su 21.5. klo 16:30 Sananjumalan
palvelus, saarna Vesa Pöyhtäri.

To 11.5. klo 19 Israel-ilta, Pekka Tuominen, Ilkka Vakkuri, Rafi Shimon, 
musiikki, Maruska Lindeman. Pe 12.5. klo 19 Helmi (nuortenilta), Jussi Kor-
honen. Su 14.5. klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, Haaveet, Outi Huczko-
wski & Lea Väyrynen, MIB, Aino Ruuska ja Jippii-lauluryhmä, kakkukahvit. 
Ke 17.5. klo 18 Varkki-ilta. To 18.5. klo 19 Evankeliumi-ilta, evankelista 
Rene Laulajainen. 25.-28.5. Varkkileiri Koppanassa. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Herättäjän päivä: to 25.5. klo 13.00 (Huom. aika!) messu Piippolan 
kirkossa ja seurat seurakuntakodissa
Siioninvirsiseurat: su 14.5. klo 14.00 seurakuntakodin alasalissa Rova-
niemellä, ti 16.5. klo 18.30  Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, 
Utajärvi, to 18.5. klo 18.00 Kerttu ja Vilho Weissenfeltillä, Karintie 16 
D 14, Liminka, ti 23.5. klo 18.00 makkaranpaistoa ja seurat Koortilan 
toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos, to 25.5. klo 18.00 Sepän 
seurat Yli-Iin kirkossa, to 25.5. klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8, 
pe 28.5. klo 18.00 Maire ja Mikko Puhakalla, Kauppatie 50, Pudasjärvi, 
su 28.5. klo 18.00 Mirjan ja Maunon tuvalla, Siikasavontie 2, Ruukki 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 13.5. klo 19 VALO – ilta. Su 14.5. klo 16 
Jumalanpalvelus , Katja Castillo, Pasi Mark-
kanen, The Elders. Lastenkokoukset ja Seimi. 
Ke 17.5. klo 17 Soppakirkko. Ke 17.5. klo 18 
Suoraan sydämiin – sanoin ja sävelin, Rene 
Laulajainen. To 18.5. klo 12 Päiväpiirin kevät-

kauden päätös. La 20.5. klo 19 VALO – ilta. Su 21.5. klo 11 Lähetysju-
malanpalvelus, Hannu Orava, Ulla Ingman – Ronkainen ja Pete Ronkainen, 
Outi-Mari Karppinen. Lastenkokoukset ja Seimi. Su 21.5. klo 16 Valittu, 
vainottu kansa – sanoin, sävelin ja kuvin, Ulla Ingman – Ronkainen ja 
Pete Ronkainen. Ma 22.5. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille Ke 24.5. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Yrjö Kemppainen, Pirjo Orava, Pasi & co. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 13.5. klo 11 Soppaa ja Evankeliumia 
Ma 15.5. klo 16 Majakka - kahvio. Ti 16.5. klo 18 Majakka-ilta
Ma 22.5. klo 11 Majakka – kahvio. Ti 23.5. klo 18 Majakka – ilta 
Tervetuloa!

Su 21.5. 2017 klo 16  
Huoltoasemalla 
Aihe: ”Alussa Jumala loi” 
Opetuspuhe: Mika Pouke 
Musiikki ja todistus: Teemu Lindelä
Juonto: Kaikkoset
Oulun seudun Uusheräys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Oulun Lähetysseurakunta
www.oulunlahetyssrk.com

Hallituskatu 36

Rene Laulajaisen konsertti  
la 13.5. klo 18.00.
Suomi 100 v. juhlakokous  
su 21.5. klo 16.00.
Olet sydämellisesti tervetullut!

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

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

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

YHDISTYKSET

MUUT SEURAKUNNAT

PALVELUJA 
 TARJOTAAN

Oululaiset puhallinorkes-
terit kiipeävät kauppa-
keskus Valkean kesäka-

dun lavalle 12. toukokuuta, jol-
loin vietetään valtakunnallista 
puhallinmusiikkipäivää. 

Mukana on kuusi orkesteria, 
muun muassa tuore SM-kilpai-
lun kakkossijan voittanut Spiri-
to sekä 60-vuotistaivaltaan juh-
liva Tervakaupungin puhaltajat. 

Orkestereita kuullaan seuraa-

vasti: Oulun seurakuntien, kon-
servatorion ja Oulu-opiston or-
kesterit Primo esiintyy kello 16, 
Spirito kello 16.20 ja Virtuoso 
kello 16.40.

Vaskiveikkojen esiintyminen 
alkaa kello 17. Kello 17.30 kaikki 
orkesterit soittavat yhdessä Fin-
landia-hymnin.

Tervakaupungin puhaltajat 
nousevat lavalle kello 17.40 ja vielä 
kello 18 kuullaan Teekkaritorvia.

Puhallinmusiikkipäivänä 
kuusi orkesteria lavalle 
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SANAN AIKA

Jeesus rukoili puolestamme. Hän 
haastaa myös etsimään Jumalan py-
hyyttä arjessa. Pyhyyttä arjessa on 
kaikki se, mitä tapahtuu luonnolli-
sesti osana jokapäiväistä elämää. 

Hyvä ajatus toisen ihmisen puolesta 
ja huokaisu ovat arkista rukousta lähim-
mäisen hyväksi. Toisen ihmisen auttami-
nen, mahdollisuus lepoon, tiukka keskus-
telu tai itsensä haastaminen voivat olla ar-
jen pyhyyttä. 

Mielikuvissa taivaan kansalaisuus yh-
distyy helposti yksittäisten kristittyjen 
elämään tai tapaan toimia. Arjen pyhyyt-
tä on se, että käännetään katse yksilöstä 
suureen joukkoon yksilöitä. 

Tästä näkökulmasta ensi sunnuntain 
kirkkovuoden aihe taivaankansalaisuus 
näyttäytyy hyvin värikkäänä, monipuo-
lisena ja elävänä. Ei ole olemassa yhtä ai-
noaa arkista tapaa elää ja toimia kristit-
tynä. Jeesus itse opetti, että jokainen on 
tervetullut Jumalan lapseksi. Hän ei aset-
tanut ulkoisia esteitä tai ehtoja eikä hy-

väksynyt käsitettä kieli- tai kulttuuri-
muuri.

Edelleenkään kenelläkään meistä ei ole 
toisia ulossulkevaa yksinoikeutta taivaan 
kansalaisuuteen tässä ja nyt. Jumalan ar-
mo on tarjolla kaikille. Myös hänelle, joka 
saa katseen kääntymään katuun ja oman 
mielen muljahtelemaan, kun vastaantule-
va jumalankuva haastaa oman.

Tätä samaa sanomaa armosta tarvitaan 
erityisesti tänä päivänä. Taivaan kansalai-
sen käytökseen eivät kuulu kovat sanat ja 
toisia loukkaava armoton puhe. Toisen ih-
misen mitätöinti vie väärään suuntaan. 

Tällaisella toiminnalla mennään hel-
posti alaspäin, kuten työpaikkani seura-
kuntatalon hissi ilmoittaa automaattiää-
nellä mennessäni alimpiin kerroksiin.  

Jeesus sovitti syntimme ja rukoili puo-
lestamme. Hän on se avain, joka saa his-
siäänen sanomaan: olet menossa ylöspäin.

Maire Kuoppala
Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan 

nuorisotyöntekijä

Jokainen on tervetullut

Häämusiikki kaikuu Karja-
sillan kirkossa perjantaina 
12. toukokuuta kello 18, 

kun Oulun seurakuntien kant-
torit esittelevät vihkitilaisuuteen 
sopivaa musiikkia. 

Esimerkiksi suositut Toivo 
Kuulan, Felix Mendelssohnin, 
Erkki Melartinin, Richard Wag-
nerin ja Edward Elgarin hää-
marssit soivat tilaisuudessa. Lisäk-
si lauletaan vihkitilaisuuteen sopi-
via virsiä ja esitellään yksinlauluja.

Karjasillan kanttorin Riit-
ta Piipon mukaan kirkkohäihin 
sopii monenlainen musiikki, jos 
vihkiparin toivomus on hääpa-
rille tärkeää ja merkityksellistä, 

eivätkä sanat ole uskonnon vas-
taisia. 

– Eräs sulhanen oli kosinut, 
kun radiossa oli samanaikaises-
ti soinut Scorpionsin Send Me 
an Angel. Hääpari toivoi laulua 
osaksi vihkitilaisuutta. Minusta 
tarina oli kaunis ja kappale otet-
tiin ilman muuta mukaan. Eihän 
kaikkia häämarssejakaan ole sä-
velletty alun perin kirkkomusii-
kiksi, Piippo toteaa. 

Häitä suunnittelevien parien 
lisäksi myös muut häämusiikis-
ta kiinnostuneet ovat tervetul-
leita tilaisuuteen. Häämusiikkiin 
voi tutustua osoitteessa: www.ou-
lunseurakunnat.fi/haat. 

Häämusiikki tutuksi Kirkkojen pihoille puita 
Vaikka tietäisin, että maail-

manloppu tulee huomen-
na, istuttaisin tänään ome-

napuun. Näin kerrotaan Martti 
Lutherin sanoneen. 

Reformaation 500-vuotis-
merkkivuoden tunnus on ome-
napuu. Se viittaa toivoon, 
kasvamiseen ja tule-
vaisuuteen. Kolme 
oululaista seurakun-
taa osallistuu puide-
nistutustalkoisiin ja 
istuttaa puita kirk-
kojensa läheisyyteen 28. 
toukokuuta Luomakun-
nan sunnuntain mes-
sun yhteydessä.

Oulunsalossa istutetaan ome-
napuu kuvaamaan hengen hedel-
miä, joita ovat Raamatun mukaan 
esimerkiksi rakkaus, ilo, rauha, 
kärsivällisyys ja ystävällisyys.

Kiimingissä istutetaan kaik-
kiaan viisi puuta. 

Tuiran seurakunnassa 
istutetaan kolme puuta: 

Tuiran kirkon pihal-
le, Pyhän Luukkaan 
kappelin pihalle ja 
Pyhän Tuomaan kir-

kon pihalle. 
Tuirassa istutetaan 

omenapuun sijaan poh-
joisen oloihin sopivia 

havupuita.

Taivaan kansalaisena 
maailmassa
Kehotus cantate (= laulakaa) sekä 
sen pohjana oleva psalmi 98 kytke-
vät tämän pyhän vahvasti pääsiäis-
ajan ”iloisten” sunnuntaiden ket-
juun. Seurakunta kulkee Voittajan 
jäljissä totuudessa ja rakkaudessa 
kohti täydellistä iloa taivaassa. 
Pyhän Hengen johtamina kristityt 
saavat jo nyt elää taivaan kansalai-
sina maailmassa.

Sunnuntai 14.5.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 98:2-9
 ʍ 1. lukukappale: Jes. 32:15-20
 ʍ 2. lukukappale: Room. 8:9-11
 ʍ Evankeliumi: Joh. 17:6-10

Joh. 17: 6-10
Jeesus rukoili ja sanoi:
”Minä olen ilmoittanut sinun 
nimesi niille ihmisille, jotka valitsit 
maailmasta ja annoit minulle. He 
olivat sinun, ja sinä uskoit heidät 
minulle. He ovat ottaneet omak-
seen sinun sanasi ja tietävät nyt, 
että kaikki, minkä olet minulle an-
tanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, 
minkä olet puhuttavakseni antanut, 
minä olen puhunut heille, ja he ovat 
ottaneet puheeni vastaan. Nyt he 
tietävät, että minä olen tullut sinun 
luotasi, ja uskovat, että sinä olet 
minut lähettänyt.
Minä rukoilen heidän puolestaan. 
Maailman puolesta minä en 
rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet 
minulle antanut, koska he kuuluvat 
sinulle. Kaikki, mikä on minun, on 
sinun, ja mikä on sinun, on minun, 
ja minun kirkkauteni on tullut 
julki heissä.”

Ps. 98: 2-9 
Herra näytti, että hän on meidän 
pelastajamme,
hän osoitti vanhurskautensa  
kansojen nähden.
Hän muisti Israelin kansaa,
osoitti jälleen laupeutensa ja  
uskollisuutensa.
Maan ääretkin saivat tietää,
että Jumalamme pelasti meidät.
Maa, kohota Herralle riemuhuuto!
Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja 
soittakaa!
Ylistäkää Herraa harpun sävelin,
soittakaa ja laulakaa!
Vaskitorvin ja oinaansarvin
kohottakaa ylistyksenne Herralle, 
kuninkaalle!
Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoon maa, juhlikoot sen  
asukkaat!
Taputtakoot virrat käsiään,
yhtykööt vuoret niiden iloon Herran 
edessä,
sillä hän tulee ja tuo maailmaan 
oikeuden.
Hän hallitsee maanpiiriä  
vanhurskaasti,
tuomitsee kansoja oikeuden  
mukaan.
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Havahduin eräänä 
päivänä siihen, et-
tä olen 37-vuotias. 
Ei lapsettomassa-
kaan elämässä ole 

mitään vikaa, mutta halusin ai-
nakin yrittää saada lapsen. On-
neksi Suomessa annetaan hedel-
möityshoitoja myös yksinäisille 
naisille. 

Miesystävän kanssa oli ollut 
puhetta perheen perustamisesta, 
mutta mies ei perustelluista syis-
tä halunnut lisää lapsia. Hän ei 
kuitenkaan halunnut estää Tii-
naa yrittämästä. Niinpä he ero-
sivat ystävinä.

Mahdollisuus 
mielessä jo vuosia
Aivan uusi ajatus äitiys ilman 
parisuhdetta ei Tiinalle ollut.  

– 90-luvulla luin jutun nai-
sesta, joka oli käynyt Yhdys-
valloissa hedelmöityshoidoissa. 
Muistan, kuinka vaaleahiuksi-
nen nainen hymyili onnellisena 
kuvassa yhdessä kahden vaalea-
tukkaisen poikansa kanssa.

Vuosituhannen alussa Tii-
na näki televisiosta keskuste-
luohjelman, jos-
sa haastateltiin he-
delmöityshoidot lä-
pi käynyttä naista. 
Sukusolujen lah-
joittaja halusi pysyä 
tuntemattomana. 

– Nainen oli har-
kinnut perheeseen 
toistakin lasta, mut-
ta laki ehti muuttua 
niin, että siitä eteen-
päin lapsilla oli täy-
si-ikäisenä oikeus 
saada tieto sukuso-
lujen lahjoittajasta. 
Hän päätti olla yrit-
tämättä toista lasta, koska lapset 
olisivat olleet eri asemassa: toinen 
olisi voinut saada tiedon biologi-
sesta isästään, toinen ei.

Haastattelu teki niin suuren 
vaikutuksen, että Korkiakoski 
otti yhteyttä ohjelman tekijöi-
hin ja pääsi juttelemaan haas-
tateltavan kanssa pitkään pu-
helimessa. Tuolloin Tiinalla oli 
ikää kolmekymmentä vuotta. 
Hänellä ei ollut vakituista pa-
risuhdetta, muttei vielä kiiret-
tä äidiksikään.

Kolme lasta 
viidessä vuodessa
Tehtyään päätöksen yrittää lap-
sen saamista Tiina hankkiutui 
klinikalle, kävi esitutkimuksis-
sa psykologin haastatteluineen 
ja pääsi hedelmöityshoitoihin. 
Hoitohenkilökunta kertoi he-
ti alkuun, että odotettua lasta ei 
ehkä tulisi.

– Minun olisi kannattanut 
tulla paria vuotta aikaisemmin. 
Hedelmällisyys laskee voimak-
kaasti 35 ikävuoden tienoilla.

Tilastoista huolimatta hoi-
dot tepsivät, ja pian esikoinen 
ilmoitti tulostaan. 

– Jo kun olimme tyttären 
kanssa synnytyslaitoksella aloin 
miettiä, miten nopeasti voisin 
tulla uudelleen raskaaksi, Tiina 
naurahtaa.

Ikä painoi, sillä esikoisen syn-
nyttyä hän oli 38-vuotias. Parin 
vuoden päästä syntyi kuitenkin 
poika ja jälleen parin vuoden 
päästä toinen poika. 

– Olen käynyt hoidot läpi 
kahdesti ja tuloksena on kolme 
muksua. Minulla on todellakin 
syytä olla kiitollinen.

Toive päästä 
lähemmäksi isovanhempia
– Kun ilmoitin lähipiirille, että 
minulle on tulossa kolmas lapsi, 
tyttäreni kummitäti sanoi, että 
nyt olet kyllä itsesi liemeen saat-
tanut, Tiina naurahtaa.

Kolmen lapsen yksinhuolta-
jana arki ei tosiaan ole helpoim-
masta päästä. 

– Vaikka se onkin klisee, niin 
tenavat ovat kuitenkin vain ly-
hyen ajan niin pieniä, että hei-

tä pitää tauotta hoi-
taa, nostella ja kan-
niskella.

Tiina on työs-
kennel ly t v uo-
sia opettajana Sa-
takunnassa. Tär-
keimmät tukijou-
kot ovat Raahessa 
asuvat vanhem-
mat, lasten mum-
mu ja vaari. Opin-
tovapaata on jäljel-
lä vielä reilu vuosi. 
Tavoitteena on ke-
mian opettajan pä-
tevyys biologian ja 

maantieteen lisäksi. 
– Koetan lukea tentteihin il-

taisin, kun olemme kotiutuneet, 
lapset on syötetty ja he ovat tyy-
tyväisiä ja puuhailevat omiaan. 
Mutta yleensä jollakulla tulee 
pian jotain asiaa äidille. 

Opintovapaan jälkeen hän 
toivoo löytävänsä uuden työn 
lähempää lasten isovanhempia.

Voimabiisi 
auttaa arjessa
Vuodet, joina saattoi keskittyä 
vain itseensä, tuntuvat kaukai-
silta.

– Aiemmin matkustelin pal-
jon, ja pystyin elvistelemään kier-
täneeni maapallon reppu selässä. 
En kuitenkaan vaihtaisi nykyistä 
tilannetta entiseen elämääni.

Toki parisuhde ja toinen ai-
kuinen arjessa voisi Tiinan mu-
kaan olla ihan hyvä juttu. Mut-
ta oikea ihminen pitäisi kohdata 
oikeaan aikaan. Ainakaan tyt-
tärellä ei tunnu olevan mitään 
mahdollista isäpuolikandidaat-
tia vastaan.

”Olen käynyt hoidot 
läpi kahdesti ja 
tuloksena on 
kolme muksua. 
Minulla on 
todellakin syytä 
olla kiitollinen.
Tiina Korkiakoski

Kuusi vuotta sitten Tiina Korkiakosken 
oli tehtävä valinta: jättäisikö hän tutun ja 
turvallisen seurustelusuhteen vai luopuisiko 
unelmasta tulla äidiksi. 
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– Yhtenä päivänä hän totesi yht-
äkkiä: Äiti, kyllä sinä voit vielä jon-
kun miehen saada. Onhan se kiva 
tietää, etten ole hänen mielestään 
ihan kulahtanut, Tiina nauraa.

Jonna Tervomaan Minä toivon 
on Tiinan voimabiisi. 

– Kuuntelin sitä paljon nuo-
rimmaista odottaessani. Vielä-
kään en pysty kuuntelemaan si-
tä kyynelittä. 

Kappale auttaa hetkinä, joi-
na pyykkivuori tuntuu vyöryvän 
päälle, tiskipöytä on täynnä likai-
sia astioita ja jokainen tenava kai-
paa huomiota. Silloin, kun tuntuu, 
että yksi käsipari ei tahdo riittää.

Isänpäivälle 
omat perinteet
Lasten kanssa on puhuttu erilai-
sista perheistä.

– Tytär ei ollut kahta vuotta-
kaan, kun hän kysyi, missä mei-
dän isi on. Hän oli varmaankin 
nähnyt päivähoidossa lastaan 
hakevia isiä. Kerroin hänelle, että 
meidän perheessä ei ole isiä, mut-
ta on vaari ja kummisetiä. 

Isänpäivää Tiina on juhlistanut 
ostamalla joka vuosi jonkinlaisen 
työkalun. 

– Haluan, että lapset näkevät 
pienestä pitäen, että nainenkin 
voi tehdä miehisiä asioita. 

Lasten biologinen isä on suo-
malainen lahjoittaja, jonka henki-
lötiedot lapset voivat halutessaan 
saada täysi-ikäisinä. 

Tiina kertoo ajattelevansa su-
kusolujen lahjoittajaa oikeastaan 
vain isän- ja äitienpäivinä, mut-
ta kiitollisuudella. Hän ei mie-
ti, minkä näköinen tämä on, mi-
tä tekee työkseen tai onko hänel-
lä muita lapsia. Hän on lahjoitta-
ja, jonka henkilöllisyys voi selvitä 
joskus, jos lapset niin haluavat.  

Ravintolaan koko
perheen voimin 
Äitienpäivälle ei ole muodostunut 
isänpäivän tavoin vissejä perintei-
tä. Sellainen voisi tulevaisuudes-
sa olla vaikka äitienpäivälounaal-
le meneminen. 

– Olisihan se kiva päästä jos-
kus valmiiseen pöytään. Ystä-
väperheen kanssa olemmekin 
suunnitelleet yhteistä ravintola-
reissua.

Jokainen lapsiperhearkea elä-
nyt tai seurannut tietää, että ko-
vin tarkkaan aikataulutettuja 
suunnitelmia ei kannata tehdä. 

– Suurin haaste on siinä, että 
onnistuisimme olemaan tiettyyn 
aikaan jossain, Tiina naurahtaa.

Totaalisessa yksinhuoltajuu-
dessa on yksi hyvä puoli: ei tar-

vitse joustaa tai tehdä kompro-
misseja. Siinäkin on kääntöpuo-
lensa. 

– Jos tekee huonon ratkaisun, 
voi vain katsoa peiliin. 

Kuuden vuoden takaista rat-
kaisua ei ole tarvinnut katua. 

ELSI SALOVAARA

Laki voimassa 
pian 10 vuotta
• Suomen hedelmöityshoito-

laki astui voimaan 1.9.2007. 
Sen mukaan hedelmöitys-
hoitoja voidaan antaa 
avio- ja avopareille sekä 
naispareille ja itsellisille 
naisille. 

• Lain mukaan luovuttajien 
on annettava henkilötieton-
sa Valviran ylläpitämään 
luovutusrekisteriin, josta 
lapsella on oikeus saada 
luovuttajan henkilötiedot 
täytettyään 18 vuotta. 

• Vuosittain hedelmöitys-
hoitoja aloitetaan Suomes-
sa noin 14 000 ja 17–18 pro-
senttia hoidoista johtaa 
lapsen syntymään. 

Äidiksi 
vaikka 
yksin

 c������ Tiina Korkiakoski käy lasten kanssa usein luontoretkillä ja leikkipuistoissa.

 c������ "Minä rakastan äitiä". Arjessa äiti on lasten tärkein ihminen. Isän 
henkilöllisyyden he saavat selville aikuisena niin halutessaan. 

 c������ Tiina Korkiakoski halusi yrittää äidiksi tulemista vaikka yksin. Viiden vuoden aikana hän on saanut kolme lasta sukusolujen luovuttajan avulla. 

Ku
va

t:
 S

an
na

 K
ro

ok

13RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 16  |  11.5.2017



14 RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 16  |  11.5.2017

Rotuaarilla 25.5.2017
Klo 11.30 Urkupreludi

Urkureina Péter Marosvári ja Lauri-Kalle Kallunki.

Klo 12 Helatorstain messu
Messun toimittaa Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi, ja siihen kuuluu ehtoollinen.  

Urkurina Juha Soranta.  

Avustajina Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro, 
Ortodoksiseurakunnan lauluryhmä, Katolisen 

seurakunnan musiikkiryhmä ja Oulun  
seurakuntien kanttorikuoro.

Klo 13 Kirkkokahvit ja musiikkimatinea
Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro,  

johtaa Kaisa Säkkinen.

Pohjankartanon yläasteen kuoro, musiikin  
valmennus ja johto Henna-Mari Sivula. 

Tule laulamaan Suvivirttä! 
Lapsille jaetaan ilmapalloja.

Oulun ev.lut. seurakuntien kirkoissa ei järjestetä muita 
jumalanpalveluksia päivällä. 

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. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka il-
ta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päi-
vinä klo 01 saakka. Operaattori veloittaa puhelus-
ta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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, 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: Niko Veijo 
Olavi Norrback. 
Haukipudas: Elias Eino Oli-
ver Niskala.
Karjasilta: Leo Stefanos 
Banduvakis, Samuel Manolis 
Banduvakis, Meea Julia Huo-
tari, Alvar Johannes Lutti-
nen, Luna Eden Pekkala, Ee-
meli Urho Ilmari Piittinen, Ii-
na Maria Putkonen, Eva Ro-
sa Raudaskoski, Saana Olga 
Amanda Sormunen, Minja 
Inna Inkeri Tuppurainen.
Kiiminki: Sanni Riitta Hele-
na Korhonen, Karlos Oliver 
Eronen.
Oulujoki: Aatu Matti Iiva-
ri Hanhela, Iina Sofia Kemp-
painen, Eemi Veikko Her-
manni Kokko, Miisa Melissa 
Leinonen, Leevi Markus Sa-
muel Liuska, Juuli Ester Tuu-
lia Parkkinen, Ronja Saga So-
fia Päivärinta, Aino Liisa Ma-
tilda Värttö.
Oulunsalo: Karlo Vilhelmi 
Koskelo, Tomas Simeon Moi-
lanen, Viola Sara Sofia Rä-
met, Aamos Elliot Korkia-
koski.
Tuira: Aleksi Tapani Alamar-
timo, Saaga Isabelle Homa-
nen, Lia Isla Susanna Lauri, 

Leikkaa talteen!

Aatu Valtteri Miettinen, Ur-
ho Aatos Niiranen, Kerttu Ju-
lia Karoliina Savela, Iiro Ee-
mil Johannes Stenberg, Os-
kari Veikko Johannes Sääskö.

Vihityt
Karjasilta: Valtteri Johannes 
Leskelä ja Marjukka Elviira 
Karsikas, Jussi Pekka Pirttisa-
lo ja Tiina Elsa Maria Similä.
Kiiminki: Paavo Topias Hen-
rik Kallunki ja Elina Marjaa-
na Illikainen.
Tuira: Petri Mikko Savela ja 
Heljä Maarit Juupaluoma.

Helatorstaina 25.5. 
kello 12 messua 
vietetään Oulus-
sa Avaran taivaan 

alla, Rotuaarilla. Messu on 
reformaation merkkivuo-
den päätapahtuma Oulussa 
ja siihen kutsutaan mukaan 
kaikkia oululaisia. Mukana 
on myös Martti Luther, to-
sin vain pahvisena.

Messun toimittaa Ou-
lun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi. Rotuaarilla 
jaetaan myös ehtoollinen.

Noin tunnin kestävän 
messun jälkeen tarjolla on 
munkkikahvit.

– Paikkana Rotuaari on 
oululaisille tuttu ja tärkeä. 
Avaran taivaan alla -mes-
sussa halutaan kunnioittaa 
reformaation perintöä tuo-
malla messu kansan keskel-
le, kertoo Oulun tuomioro-
vasti Satu Saarinen.

– Lutherin mukaan kris-
tinuskon sanoman tuli ol-
la kaikkien ulottuvilla. Hän 
uudisti jumalanpalvelus-
ta vaihtamalla latinan kan-
sankieleen ja tuomalla mes-
suun yhteisen virsilaulun. 
Olemme valmistelleet Ro-
tuaarin messua nämä pe-
riaatteet mielessä, Saarinen 
sanoo.

Tuomiorovasti toivoo 
juhlan kutsuvan mukaan 
myös uusia oululaisia: 

Helatorstaina vietetään messua 
Rotuaarilla – avaran taivaan alla  

Menot Oulun seurakunnissa 11.–24.5.2017

– Lutherille yksi tärkeä 
periaate oli lähimmäisen-
rakkaus ja sen toteuttami-
nen arjessa. Meitä kutsu-
taan suhtautumaan armol-
lisesti itseemme ja toinen 
toisiimme. Toivon, että tä-
mä luterilainen myötätun-
non periaate näkyisi juhlas-
sa myös vieraanvaraisuu-
den asenteena tänne muu-
alta saapuneita kohtaan. 

Ennen messua kuullaan 
urkupreludi, urkureina Pé-
ter Marosvári ja Lauri-
Kalle Kallunki.

Messussa avustavat 
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoro, Oulun orto-
doksinen katedraalikuoro, 
Oulun katolisen seurakun-
nan musiikkiryhmä ja Ou-
lun seurakuntien kanttori-
kuoro. Urkurina messussa 
on Juha Soranta. 

Messun jälkeen musiik-
kimatineassa esiintyvät 
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoro sekä Pohjankar-
tanon yläasteen kuoro.

Messubussikyytejä on 
järjestetty Kiimingin-, 
Haukiputaan ja Tuiran seu-
rakunnista. Aikatauluista 
on tietoa osoitteessa www.
oulunseuraukunnat.fi ja 
tässä lehdessä.

Erityisen huonon sään 
sattuessa messu pidetään 
Oulun tuomiokirkossa.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 11.5. klo 19
katolisessa kirkossa,
Liisantie 2. Toimittaa 

Donbosco Thomas 
ja ekumeeninen työ-
ryhmä. Kirkkokahvit.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eira Maria 
Hukkanen 67, Helvi Amanda 
Istukaissaari 88, Aino Maria 
Annikki Itkonen 86, Ari Pert-
ti Henrik Mård 50, Johanna 
Katariina Rasinkangas 19, 
Pirjo Leila Helena Sipola 70.
Karjasilta: Martti Aulis Lah-
denperä 82, Mikko Antero 
Mäkäräinen 68.

Oulun seurakuntayhtymän palveluyksiköiden 
uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen
tiistaina 30.5. kello 15 Oulun tuomiokirkossa. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös siunattavien 
työkaverit ja läheiset. Siunaamistilaisuuden jälkeen 
tarjotaan kahvit Keskustan seurakuntatalon ruokasali 
Kanelissa. Tervetuloa!

Oulujoki: Leevi Olavi Alajak-
ku 70.
Tuira: Hilkka Mirjami Enojär-
vi 76, Anna-Liisa Haipola 85, 
Marge Kaarina Höglund 88, 
Veikko Johannes Jokilehto 
92, Taimi Esteri Kaarlela 88, 
Eeva Elisabet Kerttula 90, Aili 
Hilkka Päivikki Leinonen 89, 
Tiivi Ellen Melamies 94, Toimi 
Olavi Nissinen 92.
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pe–su 1.–3.9. 
Hinta 20 €
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.oulunseurakunnat.fi

Nuorten Telttaleiri 
Rokualla

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

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 14.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen ja 
avustaa Anna-Mari Heik-
kinen. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lä-
hetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. Äitienpäivän kak-
kukahvit ja ruusut Van-
hassa pappilassa.

Hiljaisuuden rukoushetki su 
14 ja 21.5. klo 18–19 Keskus-
tan srk-talo.
Torstain raamattupiiri to 
18.5. klo 13–14 Rovastinsali, 
Asemakatu 6.
Messu su 21.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Salla Autere ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula, Tuomiokirk-
ko-kuoro.
Messu su 21.5. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Sal-
la Autere. Kanttorina Miikka 
Lehtoaho.

Kaatuneitten 
muistopäivän juhla 

su 21.5. klo 16–19 
Keskustan srk-talon 

Isossa salissa. 

Tervetulosanat juhlaan 
tuo tuomiorovasti 
Satu Saarinen ja 

juhlapuheen pitää 
emeritus tuomiorovasti 

Matti Pikkarainen. 
Omat tervehdyksensä 
juhlaan tuovat myös 

Oulun kaupunki, 
Puolustusvoimat ja 
veteraanijärjestöt. 
Juhlaan pyydetään 

saapumaan 
juhlapuvussa ja 

kunniamerkit rinnassa. 

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. Pe-

likahvilasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän. Ke-

vätkauden viimeinen kerta 19.5. Syyskaudella jatke-

taan taas perjantaisin 18.8. alkaen

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Pyhä tanssi on liikettä ja hiljaisuutta, rukoilemista koko keholla.  
Yksinkertaiset askeleet johdattelevat niin pyytämään 

kuin kiittämäänkin. 
Tanssi ei ole esittävää, vaan painottuu jokaisen tanssijan 

omaan matkaan ja kokemukseen.
Askeleissa mukana koulutetut pyhän tanssin opettajat 

Riikka, Satu ja Päivi. 

Tule sellaisena kuin olet, aiempaa tanssikokemusta et tarvitse. 
Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Tervetuloa!

Tanssin toukokuu Tuomiokirkossa
Pyhää tanssia sunnuntaisin 7.5., 14.5., 21.5. ja 28.5.  

klo 15–16.30 Oulun Tuomiokirkossa

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 11.5. 
ja 18.5. klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. Vankilasta vapautu-
ville tai vapautuneille, päihde-
ongelmien kanssa kamppaile-
ville ja heidän läheisilleen. 
Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma 15.5. ja 22.5. klo 
9–11 p. 044 3161 419, tai käy-
mällä paikanpäällä Keskus-
tan srk-talossa. 
Diakonian aamu ti 16. ja 
23.5. klo 9–11, Keskustan srk-
talo. Työttömien ja vähäva-
raisten maksuton aamupa-
la on tarjolla kello 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu ke 17. ja 24.5. 
klo 11–12 Keskustan srk-talo. 
Ruokailun hinta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 11.5. klo 13–14.30. Van-
han Pappilan lähetyspiiri ko-
koontuu lähetyksen ja raa-
matun hengessä kauniissa 
pappilan miljöössä. 

Kauneimmat 
Suvilinnun laulut 

torstaina 18.5. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 

Laulamisen ilo ja auttamisen helppous yhdistyvät 
nyt Suvilinnun laulujen äärellä. 

Kevätmyyjäiset 
12.5. klo 10–15 Intiössä. 
Tervetuloa ostamaan 
kauniita käsitöitä ja on-
nittelukortteja äideil-
le ja valmistuville. Mah-
dollisuus myös ruokai-
luun sekä kahvitteluun. 
Myyjäisten tuotto me-
nee lähetystyön hyväksi.

Musiikkitilaisuudet
Seniorien laulupiiri pe 19.5. 
klo 10–11, Keskustan srk-talo. 
Seniorien laulupiiri on kaikil-
le avoin yhteislaulutilaisuus, 
johon kaikenikäiset laulajat 
ovat tervetulleita. Laulupii-
rissä lauletaan erilaisista lau-
lukirjoista. Kevään aikana 
opetellaan erityisesti uusia 
virsiä virsikirjan lisävihkosta.

Taustatarinaklubi 
– Olli PA 
sunnuntaina 21.5. klo 16 
Vanhassa pappilassa.
Taustatarinaklubi on 
aloittava uusi laulun-
tekijäklubi, jossa joka 
kuukausi vaihtuva artis-
tivieras johdattaa kuu-
lijat lauluihinsa. Keikat 
ovat kaikille avoimia se-
kä ilmaisia. Taustatari-
naklubin hostina toimii 
Iina Palokangas ja klu-
bin tuottaa Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta. 
Toukokuussa pääsemme 
kuulemaan Olli PA:n ta-
rinoita oulun murteella. 
Pitkän linjan rap-artisti 
Olli PA eli Tommi Torvi-
koski julkaisi kolmannen 
sooloalbuminsa "Oman 
Pihan Porukasta" loka-
kuussa 2015. Albumilta 
lohkaistu "Paperikup-
peja" -single pyöri ahke-
rasti mm. YleX:n ja Bas-
son taajuuksilla ja albu-
mi loisti myös YleX:n vii-
kon albumina.

Caritas Forum
to 18.5. Valhe ja totuus mediassa 
  Viestintäpäällikkö, Rauhan Tervehdyksen 
  vt. päätoimittaja Rebekka Naatus

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Lastenpäivät on tarkoitettu 
7–10-vuotiaille oululaisille 
(2007–2010 syntyneille).
Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä 12.6.–13.7.2017 
välisenä aikana klo 10–15, 
paitsi juhannusaattona.
 

LASTENPÄIVÄTLASTENPÄIVÄT
2017

Ensimmäisen viikon olemme Kastellin kirkolla (Töllin-
tie 38), jonka jälkeen siirrymme Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen (Hiihtomajantie 2).

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy 
muun muassa ohjattua toimintaa, 
leikkejä, askartelua, pelaamista 
sekä hartaushetkiä. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista.

Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@evl.fi

Kevätmyyjäiset 
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Kevätkonsertteja Kiimingissä
 
la 13.5. klo 19 Poikakuoro Pohjantähdet ja tyttökuoro 
Illusia kevätkonsertti srk-keskuksessa, johtaa Olli Heik-
kilä ja EevaMaija Sorvari.
ke 17.5. klo 19 On kaunis synnyinmaamme –kuorokon-
sertti srk-keskuksessa, Kiimingin ja Karjasillan kirkko-
kuorot, johtaa Sari Wallin ja Juha Soranta, Ruskakööri, 
johtaa Risto Ainali, lauluryhmä Vanamot.
su 21.5. klo 14 Laula kevättä! Kiimingin nuorisokuo-
ro ja Satakielet-tyttökuoro esiintyvät srk-keskuksessa, 
myös yhteislaulua! johtaa Ulla Metsänheimo, säestää 
Jarkko Metsänheimo.
to 25.5. klo 19 Augsburgin tunnustus-oratorion en-
siesitys srk-keskuksessa. Kiimingin seurakunnan ka-
marikuoro ja Tuiran seurakunnan Tuike-kuoro, Sata-
kielet-tyttökuoro sekä soitinryhmä esiintyvät, johtaa 
Jarkko Metsänheimo, säestys Raakel Pöyhtäri, solistei-
na Raimo Paaso, baritoni ja Henna-Mari Sivula, sop-
raano, teoksen on säveltänyt musiikin lehtori Risto Ai-
nali, Ausburgin tunnustuksen runomuotoon kirjoitta-
nut pastori Satu Kreivi-Palosaari. Lue juttu sivulta 3.

Menot Oulun seurakunnissa 11.–24.5.2017

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 14.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Töl-
li, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 14.5. klo 13 Jää-
lissä. Toimittaa Jaakko Tölli, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 21.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Raamattupiiri to 11.5. ja 
18.5. klo 10 Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 15.5. klo 
11–12, Jäälin kappeli. Ateria 
3 €. Kevätkauden viimeinen 
ruokailu.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 15.5. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (sisään-
käynti Kiertotien puolelta). 
Maksuton. Aamupuuro tar-
joillaan vielä ma 22.5. ja 29.5. 
Toiminta jatkuu syksyllä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Tervetuloa perhekerhojen 
ja perhekahviloiden yhtei-
seen kevätjuhlaan Kiimingin 
srk-keskukseen ma 15.5. klo 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 14.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Jaakko Tuisku. 
Messudiakonina Minna Simi-
lä. Kanttorina Hannu Nieme-
lä. Messun jälkeen pystykah-
vit kirkossa. 
Virsi-ilta ke 10.5. klo 18 Kol-
jun majalla. Mukana kantto-
ri Laura Alasaarela ja pasto-
ri Pekka Mustakallio. Kyläyh-
distys tarjoaa iltapalan. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräyksel-
le. Laulamme virsiä kevään 
korvalla kauniin merellisen 
luonnon keskellä. Os. Koljon-
tie 83, Halosenniemi. 
Veisu-messu pe 19.5. klo 18 
srk-keskuksessa. 
Messu su 21.5. klo 10 
kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, 
avustaa Pek-
ka Mustakal-
lio, messu-
diakoni Outi 
Palokangas, 
kanttori Lau-
ra Alasaare-
la. Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa 
Erkki Jurvelin. Messun jäl-
keen seppeleenlasku sanka-
rihaudoilla ja kaatuneitten 
muistopäivän juhla srk-kes-
kuksessa. 
Reformaatio 500 vuotta 
-juhlamessu helatorstaina 
25.5. klo 12 Rotuaarilla. Ks. 
ilmoitus.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikki
Näkövamma ei estä unel-
maa -konsertti pe 12.5. klo 
19 srk-keskuksessa. Mat-
ti Lipponen ja Mirjam Paa-
so esittävät uskoa ja voimaa 
antavia lauluja. Matti kertoo 
näkövammastaan ja elämäs-
tä sen kanssa. Liput 10 €. 

Urkuvartti to 18.5. klo 
11.15 kirkossa.

Suvilauluilta to 
18.5. Ks. ilmoi-
tus.
Haukiputaan 
Kirkon Kama-
rikuoron ke-

vätkonsertti to 
25.5. klo 19 srk-

keskuksessa. Johtaa 
Hannu Niemelä. Muka-

na myös seurakunnan nuori-
sokuoro Else Sassin johdolla. 
Yksinlaulu Maija Lauri. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Leikkipuistopyhis to 18.5. 
klo 14 Kissanojankujan leik-
kipuistossa Kellossa ja klo 
14.45 keskustan leikkipuis-
tossa Haukiputaalla. Muka-

na Sarita, Kati, Leena ja Jes-
sica. Tervetuloa laulamaan ja 
leikkimään!
Päiväkerholaisten ja perhe-
kerholaisten kevätjuhla ke 
24.5. klo 17.30 srk-keskuk-
sessa.

Harrastukset ja kerhot 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa.

Muut menot
Miesten ilta ke 24.5. klo 17 
Isoniemen kodalla. Sauna 
lämpimänä.
Vanhan kirkkotien vaellus 
la 27.5. Kirkkoharjulta Hau-
kiputaan kirkkoon. Matkan 
varrella tutustutaan vanhaan 
kirkkotiehen ja maastossa 
oleviin historiallisiin paik-
koihin, evästellään, rupatel-
laan ja hiljennytään keväises-
sä luonnossa.  Vaelluksen pi-
tuus n. 8 km. Päätteeksi ru-
koushetki kirkossa ja ruokai-
lu. Auton voi tuoda Haukipu-
taan kirkon pihaan, josta läh-
tee klo 12.30 kuljetus vael-
luksen lähtöpaikkaan. Osal-
listumismaksu 5 €, joka sisäl-
tää Kirkkotie tänään -vihkon. 
Maksu kerätään paikanpääl-

9.30–11. Ohjelmassa harta-
us, kahvi ja mehutarjoilu se-
kä Liikkuvan laulurepun kon-
sertti. Juhlan jälkeen jääm-
me kesätauolle, toiminta jat-
kuu syksyllä viikolla 34. Ter-
veisin Kiimingin seurakun-
nan varhaiskasvatuksen väki 
Esikkoryhmä tiistaisin ja 
perjantaisin klo 10–12 Jäälin 
kappeli.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 15.5. klo 10–
13, Jäälin kappeli. Kevätkau-
den viimeinen kerta.
Diakoniapiiri ma 15.5. klo 
13–14.30, Jäälin kappeli. Ke-
vätkauden päätöskerta.

 su 21.5. klo 10 
kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, 

-
ra Alasaare-
la. Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa 

Urkuvartti
11.15 kirkossa.

Suvilauluilta
18.5. Ks. ilmoi

vätkonsertti
25.5. klo 19 srk-

keskuksessa. Johtaa 
Hannu Niemelä. Muka

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ma 15.5. klo 18–20. 
Päätteeksi 
iltahartaus,

kahvi/
teetarjoilu.

Hyvillä mielin kohti kesää 
iltapäivä omaishoitajille ja 
heidän hoidettaville ti 30.5. 
klo 13–15, Jäälin majan nuo-
tiopaikka (Rantakuja 10). Lep-
poisaa yhdessäoloa ja verra-
tonta vertaistukea. Tied. Jaa-
na, p. 040 5793 248. Järj. seu-
rakunta ja Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry. 
Tervetuloa mukaan.
Naisten kasvuryhmä ti 16.5. 
ja 23.5. klo 13 Jäälin kappelil-
la. Toiminta jatkuu syksyllä.

Muut menot
Kesäretki  Haaparantaan
Kiimingin seurakunta järjes-
tää retken ke 7.6. Matkan hin-
ta 10 €, joka sisältää vain kul-
jetuksen. Ruokailut ja kahvit 
omakustanteisia. Ilmoittau-
tuminen pe 19.5. klo 14 men-
nessä, p. 040 5844 406.
Rauhanyhdistys: la 13.5. klo 
12 äitienpäivämyyjäiset, Kii-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

 ke 17.5. klo 9–14.

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

lä. Ilm. 19.5. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi -sivujen 
kautta. 
Työnhakijoiden lapsiper-
heille tivoliretki Ouluun 
torstaina 8.6. Lähtö Linkin 
pihasta, Kauppakuja 2, klo 
14.30. Paluu n. klo 19. Retken 
hinta 15 €. Hinta sis. matkat, 
rannekkeen ja ruoan. Ilman 
ranneketta hinta 5€. Alle 
18-vuotiailla oltava huolta-
ja mukana. Mukaan mahtuu 
ensimmäiset 48 ilmoittautu-
nutta. Ilm. ja maksu Linkki-

kirppikselle arkisin klo 10-
12.30 ti 30.5. mennessä. Järj. 
Haukiputaan Työnhakijat ry 
ja Haukiputaan seurakunta. 
Lisätietoja: Minna Similä, p. 
040 8668 319. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 21.5. klo 16 ry:llä, ke-
vätjuhla to 25.5. klo 15 ry:llä. 
Kello: äitienpäivämyyjäiset la 
13.5. klo 16 Kellon srk-kodil-
la, kevätjuhla su 21.5. klo 15 
ry:llä. Jokikylä: kevätseurat 
la 20.5. klo 18 ry:llä, sekä su 
21.5. klo 13 ja 18 ry:llä.

Kirkkokyyti Oulun seurakuntien 
yhteiseen messuun Rotuaarille 

helatorstaina 25.5. klo 12. Lähtö Kiimingin kirkon 
edestä klo 11.15, Jäälistä otetaan kyytiin Kuusamontien 

varrelta (n. klo 11.25). Kulkue lähtee Rotuaarille 
tuomiokirkolta klo 11.50. Paluu kirkkokahvien jälkeen.

Helatorstaina ei ole messua Kiimingin kirkossa.

torstaina 18.5. klo 19 
Jäälin kappelilla. 
Ilta on nuorisotyön kau-
den päätöstapahtuma. 
Kevät jamit -ilta alkaa 
klo 18 ja päättyy klo 21.

Illan tarjoaa: 
Kiimingin seurakunta ja 
Oulun nuorisopalvelut

mingin ry, su 21.5. klo 17 seu-
rat Kiimingin ry, Timo Aho ja 
Kari Kaunisto, to 25.5. klo 17 

Helatorstain seurat ja laulu-
tuokio, Kiimingin ry, Aarne 
Mikkonen. 

torstaina 18.5. 
klo 12–15 Jäälin ja 

kirkonkylän 
K-markettien edessä.
Tule juttelemaan ja 
kahvittelemaan seu-

rakunnan työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten 
kanssa. Jaamme myös 

uutta vihkosta 
101 hyvää syytä 

kuulua Kiimingin 
seurakuntaan. 

Valmistuvien ilta 
maanantaina 29.5. klo 18 Suvelassa.
Iltaan kutsutaan kaikki aktiivisesti seurakunnan 
nuorisotyössä mukana olleet ylioppilas- tai 
ammatillisen tutkinnon suorittaneet.

Reformaatio 500 vuotta -juhlamessu
helatorstaina 25.5. klo 12 Rotuaarilla.
Maksuton kirkkokyyti Haukiputaalta, ei ennakkoilmoit-
tautumista: Auto 1 klo 10.45 Martinniemi, klo 10.50 
ABC-huoltoasema, klo 11 Kirkkopiha, Auto 2 klo 11 Ki-
viniemi, Lohitien pysäkki, klo  11.10 Kellon ostoskeskuk-
sen pysäkki. Matkan varrelta voi tulla kyytiin. Ouluun-
päin Haukiputaantietä. Paluu tapahtuman päätyttyä. 
Helatorstaina 25.5. ei ole messua Haukiputaan kirkossa.

Vapaaehtoistoiminnan info 
maanantaina 15.5. klo 12 Vesi-Jatulissa, Jokelantie 20.
Eri toimijoita esittelemässä vapaaehtoistoimintaa.

Iltaan kutsutaan kaikki aktiivisesti seurakunnan 

Suvilauluilta 
torstaina 18.5. klo 18 kirkkorannassa. 
Jukka Takalo esittää omaa tuotantoa ja Pekka Musta-
kallio laulattaa Kirkon Ulkomaanavun suvilauluvihkosta. 
Putaan Vilkkaiden partiolaiset paistavat makkaraa ja tik-
kupullaa, tarjolla myös kahvia ja mehua. Lapsille kasvo-
maalausta. Kolehtipuhe Helena Seppänen ja yhteisvas-
tuun kiitospuhe Johanna Kerola. Huonon sään sattues-
sa olemme srk-keskuksen isossa salissa. 

Suvilauluiltamat 
torstaina 18.5. klo 19.30 Ravintola Navetassa. 
Jukka Takalo ja pastori Pekka Mustakallio laulavat ja ta-
rinoivat vuorovedoin. Luvassa yhteislauluja sekä viihdyt-
täviä ja koskettavia hetkiä. 

Ku va t :  K a t i  L e in o n e n ,  A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 14.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, avus-
taa Kimmo Kieksi ja Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kappelin laulu. Äi-
tienpäivän kakkukahvit ja 
ruusut. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. Vanhan kopan ta-
rinat -kerhon taidenäyttely.
Perhemessu su 14.5. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Olavi Mäkelä, Kati Parviai-
nen, Maria Pirkola, kanttori-
na Ilkka Järviö. Äitienpäivän 
kakkukahvit ja ruusut. 
Messu su 14.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Äitienpäivän kak-
kukahvit ja ruusut. Kolehti 
nimikkolähetystyölle; Pirkko 
Said, Israel,  Lähetysyhdistys 
Kylväjä ry:n kautta. 
Messu su 21.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, avus-
taa Jenni Koskenkorva, kant-
torina harjoittelija Timo Le-
pistö. Musiikissa avustaa Py-
hän Andreaan Naiskuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 21.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Pauliina 
Stenudd. 
Messu su 21.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Mai-
ja Hyvönen ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Päivärippikoululaiset muka-
na messussa. 
Kappelimessu su 21.5. klo 
12, Maikkulan kappeli. Toi-
mittaa Erja Oikarinen, avus-
taa Anu Kontio, Riitta Yli-
luoma, Anna-Leena Ylän-
ne ja Tiina Siloaho. Chapel-
Band ja Riitta Piippo. Muka-
na Maikkula 1, 2 ja 3 -rippi-
koululaiset. Laulamme Nuo-
ren seurakunnan veisukirjas-
ta. Kahvitarjoilu. Olet lämpi-
mästi tervetullut! 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 11.5. klo 13, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
marissa. 
Hanna rukousryhmä to 11.5. 
ja to 18.5. klo 18, Kastellin 
kirkko.  Lisätietoja Mari Vak-
kilainen p. 050 3035 243. 

kavaan seuraan nauttimaan 
vapaaehtoisten valmista-
maa maksutonta aamupa-
laa. Aamupuuro on kaikille 
tarkoitettu avoin kohtaami-
sen paikka ilmaisen aamupa-
lan äärellä. 

Harrastukset ja kerhot 
Diakoniaryhmä ti 16.5. klo 

13.30, Maikkulan kap-
peli. 

Eläkeläisten ker-
ho to 18.5. klo 
12 Pyhän An-
dreaan kirkko, 
to 18.5. klo 13 
Kastellin kirkko, 

ma 22.5. klo 12 
Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 17.5. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Donkkis Big Night pe 19.5. 
klo 17.30 Maikkulan kappeli. 

Maikkulan raamattupiiri to 
11.5. ja to 18.5. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 12.5. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Lauri 
Kujala Tuiran seurakunnasta. 
Lähetyspiiri ti 16.5. klo 
17.30, Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 17.5. ja ke 
24.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Hartaus pe 19.5. 
klo 13, Caritas-
Koti, Kapelli-
mestarinkatu 2. 
Hartauden pi-
tää Marja-Leena 
Tahkola.
Ry:n toimintaa:  
kirkkoseurat pe 19.5. 
klo 19, Kastellin kirkko. Ola-
vi Voittonen ja Timo Jurvelin. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkossa, 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Tule mu-

Majakkailta
perjantaina 12.5.  klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa.
Vieraina Maria ja Mikko Vuorma, aiheena 
Lähetystyö Papua-Uudessa-Guineassa.
Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa. 

Vapaa pääsy. Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 
Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Juhannusjuustoa,
 juustokeittoa, punaista heraa
– rakkaalla lapsella 
on monta nimeä.
Myymme yhteisvastuun 
hyväksi juhannusjuustoa
Karjasillan kirkolla pe 2.6. klo 10–13
Ennakkotilaukset: 
ke 24.5. klo 9–15 p. 040 5747 162 ja 
pe 26.5. klo 9–15 p.  040 5752 711
Hinta 6 € / litra.

13.30, Maikkulan kap
peli. 

Eläkeläisten ker
ho

Kastellin kirkko, 
ma 22.5. klo 12 

Maikkulan kappeli. 

24.5. klo 18, Karjasillan 

 pe 19.5. 

Ry:n toimintaa:  
kirkkoseurat pe 19.5. 

Häämusiikki-
konsertti 

pe 12.5. klo 18–19 
Karjasillan 
kirkossa. 

Ks. ilmoitus 
s. 20.

“Olet kaunein mitä tiedän” 
Kerttu Kastellin, P. Mustapään ja Jaakko Haavion lyriikasta

ÄITIENPÄIVÄN
RUNOILTA

sunnuntaina 14.5. klo 18.30 Kastellin kirkossa.
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Sulle kiitos soikoon 
keskiviikkona 24.5. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Pyhän Andreaan Naiskuoron kevätkonsertti. 
Ohjelmassa myös urku- ja muuta musiikkia. 
Ohjelmistossa perinteistä hengellistä ja maallista 
kuoromusiikkia, mm. Elgar, Schütz, Kuula ja muita 
suomalaisia säveltäjiä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Perheretki Ranuan eläinpuistoon
tiistaina 6.6.
Hinta aikuiset 20 € ja lapset 4–14-v. 15 € alle 4-v. 
ilmaiseksi (sis. pääsylipun ja bussikyydin. 
Ruokailu omakustanteisesti.)
Retkelle ovat etusijalla 
Karjasillan seurakunnan jäsenet.
Ilmoittautuminen 15.–28.5. 
www.oulunseurakunnat.fi
Lisätiedot: Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109.

"Katso luontoa ja huomaa" 
– yhteislaulutilaisuus
torstaina 18.5. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Tervetuloa Karjasillan kirkkoon laulamaan keväisiä 
virsiä ja lauluja luonnosta, valosta ja rakkaudesta.
"Katso kukkaa, jonka terälehdet aamuun aukeaa. Katso 
maata, joka kimmeltävän kastepeitteen saa. Katso puu-
ta, josta linnunlaulu helkkyvästi soi. Katso luontoa ja huo-
maa, että Luoja luomaa ei parantaa voi." (Vexi Salmi) 
Virsien lisäksi tilaisuudessa lauletaan kansanlauluja, 
tuttuja hengellisiä lauluja ja iskelmiä muun muassa 
Pepe Willbergiltä ja Katri-Helenalta. 
Laulujen välissä kuullaan musiikkiesityksiä. 
Musiikista vastaavat muun muassa Lea ja Tommi Tuo-
vinen.

Päiväkotien kevätkirkot 2017
pe 19.5. klo 9.15 ja 10 Kaukovainion alue 

Karjasillan kirkossa     
ma 22.5. klo 9.40 ja 10.20 Kaakkurin alue 

Pyhän Andreaan kirkossa                                                            
ti 23.5. klo 9, 9.40 ja 10.20  Kaakkurin alue 

Pyhän Andreaan kirkossa                                                            
ke 24.5. klo 9, 9.40 ja 10.20 Kaakkurin alue 

Pyhän Andreaan kirkossa      
ti 23.5. klo 9.15 ja 10 Karjasillan alue 

Karjasillan kirkossa                                                            
ke 24.5. klo 9 ja 10 Kastellin alue Kastellin kirkossa                                                            

ke 31.5. klo 9.15 ja 10 Maikkulan alue 
Maikkulan kappelissa

to 1.6. klo 10 Maikkulan alue Maikkulan kappelissa

"Kuljen rukousten siltaa rakkaitteni luokse, 
silitän hiuksia poskea, hyväilylläni siunaan niin kuin puu 

jonka käsivarsilla linnut turvallisina". 
Runot kertovat rakkaudesta, ne kertovat läheisyydestä,

 ilosta. Ne vievät luonnonkauneuden ääreen, 
ne puhkuvat onnea ja elämäniloa. 
Kerttu Kastellin, P. Mustapään ja 

Jaakko Haavion runoja esittävät Maija Karppinen, 
Rita Magga-Kumpulainen, Eeva-Kaarina Sarastamo,

 Aila Valtavaara ja Juha Vähäkangas. Kanttori Ilkka Järviö.
Tule niin koet! Vapaa pääsy!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

  suljettu ke 17.5.

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

Äitien ja lasten päivä 
lauantaina 13.5. klo 10–16 Maikkulan kappelissa. 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, leikkiä, laulua, yhtei-
nen pyhkäkoulu sekä äideille oma mukava hetki ja tie-
tenkin lapset saavat tehdä yllätyksiä äideille. Mukana 
Leena Aitta, Heikki Annala ja mahtavat isoset. Ruoka-
maksu 10 € /äiti ja 5 € /lapsi. Ilmoittautumiset Leenalle, 
p. 040 1817 517. Järjestäjänä Lähetysyhdistys Rauhan Sa-
na yhteistyössä Karjasillan seurakunnan kanssa
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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 14.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Ulla Mäkinen, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, kirk-
koväärti Suvi Helanen, äi-
tienpäivä, virtuaalikirkko, lä-
hetyksen lounas. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 17.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerhoa ei ole to 
18.5. Sen sijaan samana ilta-
na on Suvivirsi-yhteislauluta-
pahtuma klo 18.
Hartaus to 18.5. klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, An-
na-Kaisa Pitkänen. 
Messu su 21.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, kirkkoväärti Markku 
Kärkkäinen, muualle rippi-
kouluun menevien kokoontu-
minen, kaatuneitten muisto-
päivä, seppeleen laskeminen. 
Hartaus ke 24.5.klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa, 
Anna-Kaisa Pitkänen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
15.5. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
18.5. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla.  
Repun perhekerho to 18.5. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
19.5. klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 

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 14.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa Anna-
Maria Veijo, kanttori Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus 14.5. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori 
Anja Hyyryläinen, lapsikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttori Leo Rahko.
Kolmen sukupolven messu  
su 14.5. klo 12, Hintan srk-ta-
lo. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Äitienpäiväkahvit. 
Perhemessu su 21.5. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Maa-
ret Sulkala, avustaa varhais-
kasvatus, kanttori Leo Rah-
ko. Lapsikuoro Mido. Lapsi-
työnohjaaja Maaret Sulka-
lan tehtävään siunaaminen. 
Radio Dei. Hintan Martto-
jen järjestämät kirkkokahvit 
ja Kirkon Nalle mukana piha-
maalla. Seppeleen lasku san-
karihaudoille klo 9.45. Kaa-
tuneitten muistopäivä.
Sanajumalanpalvelus su 
21.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, 
kanttori Jaakko Rahko. Sep-
pelten lasku sankarihaudoil-
le. Kaatuneitten muistopäi-
vän juhla srk-talossa, mies-
ten lauluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.5. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-

koski, kanttori Leo Rahko. 
Seppelten lasku sankarihau-
doille. Kaatuneitten muisto-
päivän juhla srk-talossa.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
11.5. ja 18.5. klo 9–12, Myl-
lyojan srk-talo Lapsiperhei-
den yhteinen olohuone. 
Voit käydä oman aikatau-
lusi mukaisesti tuvassa, tai 
viihtyä alusta loppuun. Tu-
vassa on mahdollisuus läm-
mittää omia eväitä ja juoda 
kahvit mukavassa seurassa. 
Joka kerta on mahdollisuus 
osallistua yhteiseen lauluhet-
keen ja viivähtää perhetuvan 
alttarin luona. 
Hintan iltaperhekahvila yh-
dessä perhekerhojen kans-
sa ke 17.5. klo 18–20, Hintan 
srk-talo. Kevään viimeinen il-
taperhekahvila vietetään yh-
dessä perhekerhojen kanssa. 
Ohjelmassa luontorastit, ke-
vätlauluja, pientä askarte-
lua. Iltapala grillikatokses-
sa. Sateen sattuessa olem-
me sisällä. Viikolla 20 ei ole 
perhekerhoa Huonesuolla ja 
Hintassa.

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 11.5. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Kahvimylly to 11.5. klo 13, 
Myllyojan srk-talo. Kahvitte-
lupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa. Pienellä 
rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löy-
tyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita.

Päivähoidon ja kerhojen ke-
vätkirkko ke 24.5. klo 9.30 ja 
10.15. Viimeisen kerhohet-
ken jälkeen jätskit ja kahvit 
kirkossa.

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 15.5. ja ma 
22.5. klo 11 Pysäkillä, Kaup-
piaantie 5. Paikalla myös 
SPR:n Terveyspointti.
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 16.5. ja ti 23.5. 
klo 13 Pysäkillä.
Omaishoitajaryhmä to 18.5.   
klo 13.30–15, Pysäkillä, Mai-
ja Sivula. Mukana myös ter-
veyspointtihoitaja.
Ilo sulle ja mulle ke 24.5. klo 
18–20 Pysäkillä. Lasten lähe-
tysnäyttely. Näyttely muo-
dostuu taustakuvasta, isois-

ta nukeista sekä maailmalta 
tuoduista esineistä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
16.5. ja ti 23.5. klo 9 Pysäkil-
lä, Kauppiaantie 5. Aamu-
puuro on tarkoitettu vähä-
varaisille oulunsalolaisille.  
Puuron lisäksi ateriaan kuu-
luu leipä lisukkeineen, kahvi 
tai tee. Paikalla on diakonia-
työntekijä.

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys La 13.5. klo 16.30 äitien-
päivämyyjäiset.  Su 14.5. klo 
16 äitienpäiväseurat ry:llä, 
Matti Lääkkö (nuor.).

Menot Oulun seurakunnissa 11.–24.5.2017

Äitienpäivälounas 
sunnuntaina 14.5. klo 11.30–13.30 Toimitalon Yläsalissa.
Kattaukset klo 11.30 ja klo 12.30.

Syyrialainen ruokalista
•  pääruoka freekah 
 (paahdettu durumvehnä) 
 kanan ja manteleiden kera
•  kasvisvaihtoehtona riisi 
•  herneiden kera
 tuoresalaatti
• jälkiruoka baklava

Aikuiset 12 €, koululaiset 6 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Lippuja myydään kirkkoherranvirastossa 
ma–pe klo 9–16. Lippuja voi varata myös lähetys-
sihteeriltä p. 040 5065 511 tai ulla.makinen@evl.fi

Tuotto Oulunsalon seurakunnan lähetystyölle.

Kukanpäivän sopat ja kirpputori
lauantaina 13.5. klo 12–16 Toimitalon sisäpihalla.

Myytävänä jauhelihakeittoa 4 € / litra 
kenttäkeittimestä, Lapsille askartelunurkkaus.

Kahvikakkuja myytävänä ja kahvio.
KIRPPUTORI, pöytiä vuokrattavana 20 € / pöytä.  

Varaukset, p. 044 7453 853.
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen!

Fransupiiri ti 16.5. ja 23.5. 
klo 17, Myllyojan srk-talo. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 11.5. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. Hilkka 
Takala, Paavo Pitkälä ja Ee-
ro Pitkälä soittavat kannelta. 
Kevätlaulajaiset to 11.5. 
klo 18, Yli-Iin srk-talo. Yli-
Iin kirkkokuoro, miesten 
lauluryhmä, laulutrio Maa-
riet, lapsikuoro, johtajana ja 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Yhteislaulua ja kahvitarjoilu. 
Kuorot esittävät keväisiä lau-
luja ja laulamme kevätlauluja 
myös yhteislauluina. 
OulujokiLOVE to 11.5. klo 
18, Myllyojan srk-talo. Ro-
muromatiikkaa. Illan aikana 
Esa Rättyä Houseband soit-
taa rakkauslauluja sekä etu-
käteen esitettyjä toivelaulu-
ja rohkaisusta, rakkaudes-
ta ja kiitollisuudesta. Pari-
suhteen arki on joskus mut-
kikasta ja hankalaa. Tämä il-
ta on tarkoitettu antamaan 
iloa ja rohkaisua tässä ja nyt 
eläville.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 22.5. klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa ota yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään. 
Pikku Putiikki ti 23.5. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. Dia-
konian hyväksi myytävä-
nä sukkia, lapasia ja pieniä 
lahjatavaroita. Ostokset voi 
maksaa käytävällä olevaan 
lippaaseen.

Perheretki 
Alahärmän 
PowerParkiin  
tiistaina 20.6. 
Etusijalla ovat Oulujoen 
seurakuntaan kuuluvat perheet ja varhaisnuoret. 
Vuonna 2007 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset voi-
vat lähteä mukaan retkelle myös ilman vanhempia. Nuo-
remmat lapset voivat lähteä retkelle huoltajan kanssa. 
Retki maksaa: 34 € (yli 130 cm), 23 € (alle 130 cm). Maksu 
sisältää kuljetuksen ja huvipuistorannekkeen  (ei sisällä 
ruokailua). Mikäli et halua ranneketta, sisäänpääsy hu-
vipuistoon maksaa 7 €. Ilmoittautuminen alkaa tors-
taina 11.5. klo 8 osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat. Retkelle mahtuu 63 henkilöä. Lisätieto-
ja: nuorisotyönohjaaja Sanna Nissinen, p. 040 7186 925.

Rento illanvietto 
Hietasaaressa 
keskiviikkona 31.5. klo 18–20 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 
(Hietasaarentie 19). Iltaan ovat terve-
tulleita  Oulujoen seurakunnan vapaa-
ehtoiset. Mukaan kutsutaan myös yhtymän alueella toi-
mivat vapaaehtoiset arkunkantajat. Tarjolla iltapalaa. Oh-
jelmassa makkaranpaistoa, yhteislauluja, pelejä ja vapaa-
ta seurustelua. Hartaus Ilkka Mäkinen, juonto Satu Kreivi-
Palosaari. Gaudiate -kuoro laulaa. Tervetuloa!

Lähetyksen kevätmyyjäiset 
perjantaina 26.5. klo 17–18.30 
Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Myytävänä taimia ja kukkia 
ähetyksen hyväksi. 
Lahjoituksia otetaan 
vastaan. 
Tervetuloa! 

Lähetyksen kevätmyyjäiset 
perjantaina 26.5. klo 17–18.30 
Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Myytävänä taimia ja kukkia 
ähetyksen hyväksi. 
Lahjoituksia otetaan 

Suvivirsi-yhteislaulutapahtuma 
torstaina 18.5. klo 18 
seurakunnan Toimitalon sisäpihalla.
Laulamme yhdessä virsiä, 
hengellisiä ja kesäisiä lauluja
Myytävänä makkaraa grillistä 
1 € / kpl Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.

Suvivirsi-yhteislaulutapahtuma 

Soi laulu: Huolt' ei oo! 
lauantaina 20.5. klo 19 kirkossa 
Poikakuoro Pohjantähdet, johtaa Olli Heikkilä
Nuorisokuoro Illusia, johtaa Eeva Maija Sorvari
Miikka Lehtoaho, piano ja urut
Vapaa pääsy, ohjelma 5 € (kuorojen hyväksi). 

Kylvön siunaaminen
tiistaina 23.5. klo 12 Junkkosen tilalla, Kylänpuolentie.
Jukka Joensuu, Anna-Kaisa Pitkänen. 

Sydämeni Laulu 
sunnuntaina 14.5. klo 18 
Oulunsalon kirkossa.
Lauluja suomalaisuudesta, 
uskosta ja toivosta.
Uusi Ääni -kuoro
johtaa Pirjo Mäntyvaara
säestys Miikka Lehtoaho
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
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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

Hartaus pe 12.5. klo 14, Cari-
tas Matriiti. Lauri Kujala. 
Messu su 14.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustavat Tuu-
likki Ståhlberg ja Pekka Jark-
ko, kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Radio Dei. 
Messu su 14.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Tuomo 
Kinnunen, kanttori Tommi 
Hekkala. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 14.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Kansanlaulumessu su 14.5. 
klo 12, Palokan srk-koti. Ks. 
ilmoitus.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
14.5. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttorina Santeri Vuo-
pohja. Kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille messun aika-
na. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 14.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 17.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Hartaus pe 19.5. klo 14, Ca-
ritas Matriiti. Marja-Leena 
Tahkola. 
Gospelmessu pe 19.5. klo 18, 
Tuiran kirkko, isosten siunaa-
minen tehtäviinsä. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, mukana 
seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajat, musiikista vastaa Pihi-
sijät. Ilta jatkuu yökahvilana 
kirkon tiloissa klo 23 saakka. 
Messu su 21.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, ehtoollisavustaja Juha 
Tervaskanto, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 21.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Tuomo Kinnunen, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttori Anna Kälkäjä. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Messu ja 70-vuotiaiden juh-
la su 21.5. klo 12-14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, avustavat Pasi Ku-
rikka, Sirpa Vähäaho-Kuusis-
to ja Päivi Moilanen, kantto-
ri Anu Arvola-Greus. Vietäm-
me tänä vuonna Tuiran seu-
rakunnassa 70 vuotta täyttä-
vien juhlaa. Aloitamme mes-
sulla ja jatkamme juhlaa sen 
jälkeen seurakuntasalissa 
kakkukahvien ja pienen oh-
jelman kera.
Messu su 21.5. klo 12, Palo-
kan srk-koti. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Juha Valp-
pu, kanttori Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 21.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori An-
na Kälkäjä. 
Hiljaisuuden messu ti 23.5. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Hiljaisuuden messu. Mu-
kana lauluryhmä Resonanssi. 

 
Harrastukset ja kerhot 

Raamattupiiri to 11.5. klo 
16-17.30, Palokan srk-koti. 

Raamattupiiriä vetää Liisa 
Sutinen, p. 040 7390 971.
MM-lätkän kisastudio la 
13.5. klo 17.15–20.30 Tui-
ran kirkon seurakuntasalis-
sa. Suomi – Norja. Tule kan-
nustamaan Suomi välieriin 
ja finaaliin. Erätauolla pien-
tä purtavaa. Tapahtuma on 
päihteetön.
Puutyökerho ma 15.5., ke 
17.5., ma 22.5. ja ke 24.5. klo 
9–13, Siipi. 
Käsityökerho ma 
15.5. ja ma 22.5. 
klo 12–14, Tui-
ran kirkko, 
Sumppu. 
Kivi- ja tif-
fanylasiker-
ho ti 16.5. ja ti 
23.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri torstaisin 
Tuiran kirkolla to 18.5. klo 
12.30–14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Raamattupiiriä ve-
tää pastori Petteri Tuulos. 
Raamattupiiri to 18.5. klo 
15.30–16.45, Palokan srk-koti. 
HUOM poikkeava kellonaika!
 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11, p. 044 3161 412.
Diakonianpäivä pe 12.5. klo 

10–13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Diakonianpäivä aloite-
taan klo 10 messulla, jonka 
jälkeen yhteinen ateria ja ta-
vara- ja vaatejakoa. Paikalla 
on myös parturi, joka leikkaa 
ilmaiseksi hiuksia. Varaukset 
parturille paikan päällä. Ta-
pahtuma on ilmainen. 
Sanaa teekupin äärellä ti 
16.5. klo 13–15, Palokan srk-
koti. Kerho, jossa keskustel-

laan Raamatun teksteistä 
ja ajankohtaisista il-

miöistä, sekä ru-
koillaan yhteisten 
asioiden puoles-
ta. Tarjolla myös 
teetä. Lisätieto-
ja: diakoni He-

li Mattila, p. 040 
5747 145. 

Kohti kesää to 18.5. 
klo 17–18.30, Tuiran kirk-

ko, Suvantosali. Vertaistu-
kiryhmä heille, jotka tunte-
vat tarvitsevansa käytännön 
vinkkejä ja neuvoja asiois-
ta, jotka auttavat ylläpitä-
mään omaa terveyttä ja jak-
samista. Ryhmässä on kulle-
kin kerralle oma teemansa, 
josta keskustellaan illan ai-
kana: To 18.5. Ihmissuhteet, 
Oulun Kriisikeskuksen johta-
ja Erja Saarela. To 8.6. Hiljai-
suus ja lepo hoitavat mieltä 
ja sielua, diakoni Heli Matti-
la. Ryhmä on avoin eli kukin 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa
 
pe 12.5. 2. Kor. 13
ma 15.5. Room. 1
ti 16.5. Room. 1:18-32,
 Room. 2:1-16
ke 17.5. Room. 2:17-29, 
 Room. 3:1-20
to 18.5. Room. 3:21-31, 
 Room. 4:1-12
pe 19.5. Room. 4 
ma 22.5. Room. 5
ti 23.5. Room. 6
ke 24.5. Room. 7

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seura-
kunta/raamatunluku-
hetket tai www.va-
paaehtoistyo.fi/oulu

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.

 ma 
15.5. ja ma 22.5. 

-

 ti 16.5. ja ti 
23.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirk-

ja ajankohtaisista il
miöistä, sekä ru

koillaan yhteisten 

ja: diakoni He
li Mattila, p. 040 

5747 145. 
Kohti kesää 

Diakonian-
päivä pe 12.5. 

klo 10 alk. Pyhän 
Tuomaan kirkolla. 
Messu, ateria ja 

tavaratori.

Tuiran seurakunnan 
messubussikuljetukset 

Avaran taivaan alla 
– helatorstain messuun Rotuaarille 

keskiviikkona 24.5. klo 10.55–11.40. 
Heilauta kättäsi bussille reitin varrella olevilta pysäkeil-
tä ja messubussi pysähtyy ottamaan sinut kyytiin! Bus-
seilla on vain lähtöaika ensimmäiseltä pysäkiltä, joten 
olethan ajoissa omalla pysäkilläsi. Lähtöajat löydät al-
la olevasta reittilistasta. Bussin tunnistat kyltistä "Mes-
subussi" bussin etuikkunassa. 
Varaa paikkasi bussiin 19.5. mennessä sähköpostitse 
tuiranseurakunta@evl.fi tai puhelimitse (08) 5314 600 
arkisin klo 9-16 välillä.
Bussien reitit ovat seuraavat:
Bussi 1) Lähtö entisen Pateniemen kirkon viereiseltä 
pysäkiltä "Herukka E"  klo 11.05  ajaen reittiä Hauki-
putaantie - Koskelantie - Bertel Jungin tie - Hartaantie - 
Valtatie - Merikoskenkatu - Rotuaari (Toripakka E). Läh-
tö takaisin klo 14 samaa reittiä pysäkiltä Toripakka P.
Bussi 2) Lähtö Ritaharjusta Ritaväylältä pysäkiltä "Saa-
listajantie E" klo 10.55 ajaen reittiä Ritaväylä - Ritakier-
ros - Rita-aukiontie - Ritaharjuntie - Kuivasrannantie - 
Versotie - Raitotie - Alakyläntie - Kaijonlahdentie - Kai-
toväylä - Yliopistokatu - Linnanmaantie - Alakyläntie - 
Kemintie - Merikoskenkatu -Rotuaari (Toripakka E). Läh-
tö takaisin klo 14 samaa reittiä pysäkiltä Toripakka P.

VANHOJEN KOULULAULUJEN
LAULUTILAISUUS

torstaina 18.5. klo 18 Tuiran kirkolla

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

voi osallistua vain haluamil-
leen kerroille. Kunkin kerran 
alussa tarjolla myös pientä 
purtavaa. Ilta päättyy pie-
neen yhteiseen hartaushet-
keen. Lisätietoja: ryhmän ve-

täjä, diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri ke 24.5. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätietoja: 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Kansanlaulumessu 
sunnuntaina 14.5. klo 12 

Palokan seurakuntakodissa.
Toimittaa Soili Pitkänen, 

avustaa Marja Raatikainen, 
kanttori Raakel Pöyhtäri, 

musiikkiavustus 
Kullervo  Kukkula, haitari ja 

Urpo Kaariniemi, haitari. 
Kakkukahvit. 

Keväinen iltamusiikki 
sunnuntaina 21.5. klo 18
Tuiran kirkossa. 
Pyhän Tuomaan kirkon kuorot Da-
men ja Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuo-
risokuoro päättävät kevään laulukau-
den yhteiseen keväiseen konserttiin. Oh-
jelmassa musiikkia mm. säveltäjiltä Hilander, Kankainen, 
Pyöriä, Kuula. Kuoroja johtaa Tommi Hekkala ja Anu Ar-
vola-Greus. Huilua soittaa Suvi Kaikkonen. Säestykset 
Riitta Rahko. Konsertti sisältää kansanlauluja ja spiritu-
aaleja. Kuorot esittävät myös kolme yhteistä kappaletta.

Suvilinnun päivän 
tapahtumat torstaina 18.5.

Soppatykki  
klo 11 Rajakylän torilla. 
Paikalla alueen työntekijöitä. 
Suvilinnun laulutilaisuus
Klo 10–12 Pyhän Tuomaan kirkon edessä 
makkaranpaistoa, mehua, kahvia ja yhteislaulua.  
Mukana päiväkotiryhmiä.
Klo 14–16 Metsolankartanossa yhteislauluja 
päiväkahvien ja lättyjen kanssa.
Suvilinnun lauluilta 
klo 15–19 Sampolan puistossa.
Klo 15 Musaryhmä säestää yhteislaulua Kuivasjärven 
rannalla. Lauletaan Suvilinnun lauluja ja Suvivirsi.
Klo 16 Lapsille kasvomaalausta ja saippuakuplia.
klo 17 Pyhää tanssia. 
klo 18 Sekakuoro Tuike esiintyy. 
Paikalla pastori Ari Savuoja vastaamassa Kysymyksiin 
Maan ja Taivaan väliltä! Tarjolla grillimakkaraa ja mehua.
Järjestämässä mukana Ritaharjun asukasyhdistys yhdes-
sä seurakunnan kanssa.
Suvilinnun laulutilaisuus nuotiolla 
klo 18 Koskelan srk-kodilla. 
Tule laulamaan Suvivirren päivänä Suvilinnun lauluvih-
kon lauluja. Tarinoita kertoo pastori Tuomo Kinnunen, 
laulua johtaa kanttori Tommi Hekkala. Tuo oma nuotio-
tarinasi mukana. Makkaran paistoa KUA:n hyväksi 2 €.

Suvilinnun päivän 
torstaina 18.5.

Kirppis basaari 
lauantaina 10.6. klo 10–15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Varaa kirpputoripöytä lähetystyön hyväksi. 
Pöydän hinta on 10 €. 
Varaukset 26.5. mennessä: tarja.oja-viirret@evl.fi.

Retki lähetyksen kesäpäiville Raaheen 
17.6. Retken hinta 15 €, sisältää kuljetuksen ja 
vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä tekstiviestillä, 
p. 040 5747 172.

-
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Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
yhdessäoloon. Tervetuloa myös isoisät!

Maanantaisin klo 14–16 
Kaijonharjun kirjastossa, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 
Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 
Haukiputaalla, 
Simppulankartanon 
avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11.
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net
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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.

Siipi suljettuna 18.5.–2.6.2017.
www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Tovi pe 12.5. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juhla-
vuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Petri Satomaa.

Menot Oulun seurakunnissa 11.–24.5.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhepiiri to 11.5. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sen sali. Vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvam-
mainen lapsi. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 11.5. ja 18.5. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aal-
tomaa, p. 050 5933 378. 
Ystäväkerho to 18.5. klo 15–16, Palvelukeskus Runola, 
os. Tuulaakitie 2. Pelaamista, askartelua, leikkiä. Hartaus.
Hyvä tietää -luento pe 19.5. klo 9.30, Keskustan srk-
talo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon jäl-
keen on mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lou-
naalle ravintola Pokkiseen.
Kuulovammaisten päiväpiiri to 11.5. klo 13.30, Kes-
kustan srk-talo. Kahvirahalla tuetaan kummilapsen 
koulunkäyntiä Tansanian kuurojenkoulussa. Kerhossa 
on aina käytössä induktiosilmukka sekä ryhmäläisten 
tilaama kirjoitustulkkaus. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Sokkotreffit saunaillan merkeissä ma 15.5. klo 18–
20.30, Hietasaaren leirikeskus. Ulkoillaan, saunotaan 
ja vietetään iltaa yhdessä. Tarjolla iltapalaa. Opasystä-
vä on vastassa leirikeskuksen pihassa klo 17.40 alkaen.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 12.5. ja 19.5. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.  
Tavoiteryhmä ma 15.5. ja 22.5. klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehil-
le ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
18.5. klo 17–19, Keskustan srk-talo, Asemakatu 6, sisä-
piha. Vertaistukiryhmä.

R i i t t a  Y l i l u o ma

Häämusiikkikonsertti 
perjantaina 12.5. klo 18–19 Karjasillan kirkossa. 

Häämusiikkikonsertissa kerrotaan vihkitilaisuuden 
musiikista ja esitellään häämarsseja, sekä 

vihkitilaisuuteen sopivia yksinlauluja. 
Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti kaikki tulevan 

kesän vihkiparit, mutta se on kaikille asiasta 
kiinnostuneille avoin. Tervetuloa!

Kerhot alkavat viikoilla 33. 
Kerhot ovat alle kouluikäisille 
lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin.  
Tarkistathan kerhokohtaiset 
ikärajat ja tiedot oman seura- 
kuntasi ilmoittautumislomak- 
keen yhteydestä.
 

ilmoittautuminen

PÄIVÄKERHOON

Yhteystiedot seurakunnittain

• Haukiputaan seurakunta, Outi Palokangas  
040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi

• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi  
040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi

• Kiimingin seurakunta, Anne Schönberg  
040 7431 901, anne.schonberg@evl.fi

• Oulujoen seurakunta, Maaret Sulkala  
044 3161 654, maaret.sulkala@evl.fi

• Oulunsalon seurakunta, Heidi Lampela  
044 7453 850, heidi.lampela@evl.fi

• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
2.–28.5.   
www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

In English – kansainvälisyys
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), 
Communion Service in English (sermon also in Finnish) 
su 14.5. 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. 
Englanninkielinen hartaus, Worship Service in Eng-
lish su 21.5. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli.

Kymppitalkooleiri 
pe–su 19.–21.5. klo 18 Rokuan leirikeskuksessa.

Nyt Rokualle tekemään 10-leiri valmisteluita. Luvassa 
on paljon erilaisia tehtäviä. Aika aamupalasta päiväl-
liseen varataan töille ja illat saunotaan, pelaillaan, pi-
detään iltaohjelmaa jos siltä tuntuu. 
Kymppitalkooleiri on tarkoitettu seurakunnan toimin-
nassa mukana oleville nuorille ja nuorille aikuisille. 
Edellytyksenä on se, että olet siinä kunnossa, että pys-
tyt tekemään fyysisiä töitä. Keneltäkään ei kuitenkaan 
vaadita enempää kuin se, mihin kohtuudella pystyy.
Leiri ei luonnollisesti maksa sinulle mitään, vaan saat 
mukavan leirikokemuksen lisäksi isos- / leiriapulaiskor-
vauksen oman kokemuksesi mukaan. Mukaan otetaan 
max 25 leiriläistä.
Leirille lähdetään Hintan srk-talolta pe 19.5. klo 17. 
Leiriltä paluu klo 19 Hintan srk-talolle.
Ohjelmassa on mm. seuraavia hommia:
•  Kyläkatosten pressujen laitto
•  Telttapaikkojen valmistelut, töinä kottikärry-, 
 lapio-, ja tasoitustöitä
•  Telttapohjat (näkkärit) lautojen kanto, 
 ruuvaaminen ja värkkäämistä
•  Piha alueen siivousta ja järjestämistä.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut: pertti.putila@evl.fi tai 040 5062 883.
 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

OulujokiLOVE to 
11.5. klo 18, Myllyo-
jan srk-talo, Koivu-
maantie 2. Ks. s. 18.
Majakkailta pe 
12.5. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Suvilinnun lauluilta to 18.5. klo 15–19, Sampolan puis-
to, Kullervontie 5, Kaijonharju. Musaryhmä säestää yh-
teislaulua Kuivasjärven rannalla klo 15 alkaen. Laule-
taan Suvilinnun lauluja ja Suvivirsi. Pyhää tanssia klo 17. 
Sekakuoro Tuike esiintyy klo 18. Paikalla pastori Ari Sa-
vuoja vastaamassa kysymyksiin Maan ja Taivaan väliltä! 
Tarjolla grillimakkaraa ja mehua. Järjestämässä
mukana myös Ritaharjun asukasyhdistys.
Kymppitalkooleiri pe–su 19.–21.5. klo 18 Rokuan leiri-
keskuksessa, ks. tarkemmin ilmoitus s. 20. 
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja historian ke-
ruu  31.5. saakka. Kuvat ja tekstit voi lähettää soile.kon-
tio@evl.fi tai Soile Kontio, Myllytie 5, 90500 Oulu.

JÄRJESTÖT
OPKOn toimiston avajaiset pe 12.5. klo 18, Torikatu 9 
A 32. Tule tutustumaan uusittuun toimistoon. Remon-
tin jälkeen entistä ehommat tilat.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa 
voi seurata ja ilmoitella Facebookissa Ryhmässä ”Kris-
titty kesä 2017”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot me-
novinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

Ruskaretki ja hiippakunnan 
lähetysjuhlat 6.–10.9.
Lähde retkeilemään Oloksen maisemiin Muonioon ja 
osallistumaan lähetysjuhlien ohjelmaan.
Lähdemme Oulusta keskiviikkona 6.9. kohti Muonio-
ta. Torstaina ja perjantaina on mahdollisuus retkeillä 
tunturissa. Perjantai-illasta sunnuntaihin on hiippa-
kunnan lähetysjuhlien runsasta ohjelmatarjontaa. Lue 
lisää: www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi
Matkan hinta on 150 € / hlö. Hinta sisältää matkat, va-
kuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille, majoituksen 
aamupaloineen eri kokoisissa huoneissa tai mökeissä, 
päivällispuffetin (to–pe) ja lounaat (la–su). Matkan-
johtajina toimivat Paula Rosbacka ja Tarja Oja-Viirret.

Ilmoittautuminen 11.6. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Tuiran seurakunnan

Diakonianpäivä
perjantaina 12.5. klo 10 alkaen

    Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.

Messu, ateria ja tavaratori
Tilaisuus on maksuton. 

Tervetuloa.
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Kastettu: 
Inga Lilja Keränen
Kuollut: 
Pirkko Marjatta 
Kemppainen s. 
Komulainen 71

 

 

 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vt. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 11.5. klo 10 kappe-
lissa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki. 
Yhteinen hartaushetki to 
11.5. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Jouni Riipinen. 
Isien ja lasten ilta to 11.5. 
klo 18 Koortilassa. 
Laitasaaren seu-
rakuntapiiri ti 
16.5. klo 12 
rukoushuo-
neella, Han-
na Kaisto-
Vanhamä-
ki. Mukana 
myös Sangin-
joen seurakun-
tapiiri.
Omaishoitajien ryh-
mä ti 16.5. klo 13.15–14.45 
Koortilassa. Paistamme mak-
karaa ja suunnittelemme 
syksyn toimintaa. Sään mu-
kainen pukeutuminen. Mi-

käli tarvitset kyydin, ota yh-
teyttä Leenaan, p. 040 5470 
785. Saman aikaisesti, klo 
13–15, kokoontuu toimin-
nallinen ryhmä muistisairail-
le Päiväkeskuksessa. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
16.5. klo 14.30 ryhmäkodissa.
Ainolan kerho ke 17.5. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Hartaus ke 17.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 17.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 18.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaus to 18.5. klo 13.30 
Esperin Orvokkikodissa, Soi-
le Tuusa.
Hartaus to 18.5. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 18.5. klo 19 

Rokualla, Jouni 
Heikkinen.

Ompeluseu-
rat ma 22.5. 
klo 18 Lai-
tasaaren 
rukous-
huoneel-

la lähetys- 
ja diakonia-

työn hyväksi. 
Porinapirtti ti 

23.5. klo 12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Tule 
koko kaksituntiseksi tai vain 
hetkeksi. 
Siioninvirsiseurat ja mak-
karanpaistoa ti 23.5. klo 18 

Koortilassa. Puhujina Maa-
rit Leskelä, Jouni Heikkinen, 
Jouni Riipinen. 
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat ti 24.5. klo 13 srk-ta-
lossa touko–elokuun aika-
na pyöreitä vuosia täyttävil-
le. Kutsutut, tervetuloa yk-
sin tai perheenjäsenen/ystä-
vän kanssa. 
Hartaus ke 24.5. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Soile Tuusa. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 srk-talon alakerrassa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Laitasaaren 
ry:n tiloissa Päivärinteellä se-

Sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 14.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 21.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Heikki Lumiaho. Kaatu-
neitten muistopäivän sep-
pelten lasku sankarihau-
dalle. Kirkkoherran vaa-
li alkaa messun jälkeen ja 
kestää klo 20 saakka.
Sanajumalanpalvelus su 
21.5. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttori Heik-
ki Lumiaho. Kaatuneitten 
muistopäivän seppelten 
lasku sankarihaudalle.

Sanajumalanpalvelus 
su 14.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, saarnaa Rainer Vää-
nänen, kanttorina Han-
naleena Ristolainen.
Messu su 21.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Soi-
le Tuusa, saarnaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Hannaleena Ristolainen. 
Kaatuneitten muistopäi-
vä, messun jälkeen kirk-
kokahvit ja pieni juhla 
seurakuntatalossa.

Seurakunnissa tapahtuu  11.–24.5.2017

klo 18 Koortilassa. 
Laitasaaren seu-

 ti 
16.5. klo 12 

-
joen seurakun-

Omaishoitajien ryh-

Rokualla, Jouni 
Heikkinen.

Ompeluseu
rat

ja diakonia
työn hyväksi. 

Porinapirtti
23.5. klo 12 Laitasaa

Ikäihmisten 
kerhojen retki 

ke 31.5. Ranualle. 
Lähtö klo 8 srk-talolta ja 
paluu n. klo 18. Lisätied. 

ja ilmoittautumiset 
Leena, p. 040 5470 785 

tai Hanna, p. 040 
5470 784. 

Kesärippikoulu I:n teemail-
ta to 11.5. klo 16–18 ja van-
hempainilta klo 17.30–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuttupiirin retki to 11.5. Ko-
koonnumme klo 16.30 Tyr-
nävän srk-talon pihalle, jos-
ta ajamme kimppakyydeillä 
Temmeksen srk-talolle. Ter-
vetuloa mukaan kaikki ha-
lukkaat Tyrnävältä, Temmek-
seltä ja muualtakin.
Hartauksia: Limingan sai-
raalassa ke 17.5. klo 
13.15, Villa Tyr-
nissä ke 17.5. 
klo 15, Koto-
lassa to 18.5. 
klo 14 ja Lepo-
lassa pe 19.5. 
klo 13.30.
Nuortenilta ke 
17.5.  klo 18 Tem-
meksen srk-talolla. 
Leffailta ja ke 24.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 18.5. klo 17 
pohtimaan Ison Kirjan teks-
tejä tälle keväälle viimeisen 
kerran. Tervetuloa kaikki yh-
teisestä pohdinnasta kiin-
nostuneet mukaan.

 
Kirkkoherranvaali
sunnuntaina 21.5. klo 10 alkavan messun jälkeen Tyrnä-
vän kirkossa ja päättyy kello 20. Kirkkoherranvaalin en-
nakkoäänestys kirkkoherranvirastossa (Mankilantie 1) 
maanantaista 15.5. perjantaihin 19.5., joka päivä klo 9–18. 
Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa: 
Maanantaina 15.5. Temmeksen srk-talolla (Petäjäsuvan-
nontie 2) klo 14–18. Perjantaina 19.5. Tyrnävän S-Marketis-
sa (Vanhatie) klo 14–18.

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen vuo-
den haudanhoitosopimuksia sekä kesähoito-
sopimuksia. Sopimuksia voi tehdä 9.6. saakka 
taloustoimistossa tiistaisin ja torstaisin klo 12-
15 sekä keskiviikkoisin 9–12, p. 044 7372 622 
ja 044 7372 621. Hoitosopimus sisältää hau-
dan pinnan hoidon, kukat ja niiden hoidon.

Keväinen musiikki-ilta 
lauantaina 13.5. klo 18 Tyrnävän seurakuntatalolla.
Musiikkia esittävät ja iltapalan järjestävät 
Murtosointu-kuorolaiset, joka koostuu Murrossa 
asuvista nuorista. Kuoron vetäjä 
on Maria Paaso. Iltapala on 
maksullinen, sen tuotto menee 
Murtosointu-kuoron toiminnalle
sekä Yhteisvastuukeräykselle.

Kesärippikoulu II:n teemail-
ta ja vanhempainilta ti 23.5. 
klo 18–19.30
Nuttupiiri ei kokoonnu he-
latorstaina. Tapaamme tälle 
keväälle viimeisen kerran to 
1.6. klo 17–19.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-

an kun kasseja riittää.
Seurakuntaker-

ho tiistaisin klo 
12.30–14 Tyrnä-
vän srk-talolla
Aamukam-
mari keski-
viikkoisin klo 
9–10.30 Tyrnä-

vän srk-talolla.
Tyrnävän rauhan-

yhdistys: Hartaus su 
14.5. klo 14.30 Villa Tyrnis-

sä. Kevätjuhla su 21.5. klo 16 
ry:llä. Seurat to 25.5. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai pe 12.5. 
klo 19 ry:llä. Äitienpäiväseu-
rat su 14.5. klo 16 ry:llä. Ke-
vätjuhla su 21.5. klo 14 ry:llä.

Haudanhoitosopimuksia 
kesälle 2017 sekä viideksi tai kymmeneksi vuo-
deksi tehdään seurakunnan taloustoimistossa 
toukokuun loppuun saakka. Kukkien kastelu-
hoitosopimuksia tehdään 9.6. asti.
Lisätietoja hinnoista ym. seurakunnan koti-
sivuilta tai taloustoimistosta p. 08 533 1174. 

: Limingan sai
raalassa ke 17.5. klo 
13.15, Villa Tyr-
nissä ke 17.5. 

 ke 
17.5.  klo 18 Tem-
meksen srk-talolla. 

an kun kasseja riittää.
Seurakuntaker

ho
12.30–14 Tyrnä

9–10.30 Tyrnä
vän srk-talolla.

Tyrnävän rauhan
yhdistys: 

Kaiken 
kansan aamupala
ke 17.5. klo 8–9.30 

Tyrnävän srk-talolla. 
Tarjolla puuroa, leipää 

ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen 

maksu.

EU-kuivaelintarvikkeita jaetaan 
vähävaraisille perheille ja yksineläjille
ti 23.5. klo 16–18 Temmeksen srk-talolla,
ke 24.5 klo 16–18 Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.

Messu ja helahulina Helatorstaina 
25.5. Tyrnävän torilla.
Messu klo 10 torilla. Toimittaa Outi Pohjanen, 
saarna Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski.
Messun jälkeen Suutarinkylän diakoniapiiri myy lettuja 
diakonian hyväksi.
Ruokailu klo 11.30–14 Seurojentalolla (ilmainen).
YV-arpajaiset, ym. muuta ohjelmaa kaiken ikäisille sekä 
mukavaa yhdessäoloa.

Vanhusten leiripäivä to 1.6. klo 10–16 Kesäkodilla.
Lähtö Tyrnävän srk-talon pihalta klo 9.30. 
Temmesläisille järjestetään tarvittaessa oma kyyti.
Hinta 5 €, joka sisältää matkan, ohjelman ja ruokailun.
Ilm. kirkkoherranvirastoon 29.5. mennessä p. 044 7372 610.

kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Isi-
en ja lasten ilta to 11.5. klo 18 
Koortilassa. Kolmivuotiaiden 
syntymäpäiväjuhlat ti 16.5. 
klo 18 srk-talossa. Ilmoittau-
tuminen kotisivuilla sähköi-
sen asioinnin kautta.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Päivärippikoulun oppitun-
nit la 13.5. klo 10–15 Koorti-
lassa ja osallistuminen juma-
lanpalvelukseen su 14.5. klo 
10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Seurakuntapii-
ri ti 16.5. klo 12. Perhekerho 

Kastettu: Eemi Aarno 
Ensio Tolonen, 
Alvi Jalmari Hannuksela, 
Asseri Johannes 
Jarkonpoika Karjalainen, 
Milo Toivo Juhani Riekki,
Anette Helvi Emilia 
Tihinen
Kuollut: Vuokko Anna 
Tuulikki Kangasniemi 
s. Sieppo 66, 
Heino Tapio Rouvari 80

torstaisin klo 10–12. Ompe-
luseurat ma 22.5. klo 18. Po-
rinapirtti ti 23.5. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 11.5. klo 18.30 ompeluseu-
rat Pirjo ja Timo Karhumaal-
la. Pe 12.5. klo 19 nuortenilta 
Saarelalla. La 13.5. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät 4.–6.-
lk P. Lehtola ja 7.–8.-lk Man-
ninen. Ma 15.5. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Pe 19.5. klo 19 
nuortenilta S-L & S. Parviai-
sen mökillä. Klo 19 veljesil-
lan retki Liimanninkoskelle. 
Su 21.5. pyhäkoululaisten ja 
päiväkerholaisten retki. Klo 
17 seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 12.5. klo 19 nuortenil-
ta Saarela. La 13.5. klo 11 ruo-
kailu, klo 12 myyjäiset ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokka ja ilta-
kylä Manninen. To 18.5. klo 19 
sisarilta ry:llä. Pe 19.5. klo 19 
nuortenilta S-L & S. Parviaisen 
mökillä. Su 21.5. klo 10 mes-
su Muhoksen kirkossa ja rip-
pikoululaisten kirkkoon tutus-
tuminen. Klo 17 seurat ry:llä. 

A r k i s t o  /  S a t u  L a p in la m p i
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
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 

Järvikylä-Rivinperän diako-
nia- ja lähetyspiiri to 11.5. 
klo 11 Juhani ja Riitta Niira-
sella Havulassa.
Ehtoollishartaudet: to 11.5. 
klo 13 Nestorissa ja su 21.5. 
klo 13 Koivulehdossa.
Rippikoulun 2. leirin start-
tipäivä la 13.5. klo 10 Pulkki-
lan srk-talossa.
Mieskuoron vierailu la 13.5. 
klo 13 Nestoriin.
MLL:n Pyhännän yhdis-
tyksen 90-vuotisjuhla su 
14.5. jatkuu jumalanpal-
veluksen jälkeen srk-talos-
sa. Äidit kukitetaan. Mah-
dolliset muistamiset Py-
hännän yhdistyksen tilille 
FI9653730240006237 lasten 
ja perheiden tukemiseen.
Limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti ma 15.5. klo 
19 Rantsilan srk-talossa. Kap-
pelikuoro ja musiikkiopiston 
oppilaat.
Ystävänkammari ke 17.5. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Naistenpiiri pe 19.5. klo 

Hailuoto

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

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

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  11.–24.5.2017

Kastettu: Maisa Sara 
Emilia Kärkkäinen 
(Piippola)
Vihitty: Samuli Mikael 
Äijälä ja Jemina Piia 
Karoliina Mustonen 
(Pyhäntä)
Kuollut: Lauri Kauppinen 
89 (Kestilä), Elsi Anita 
Maria Penttilä e Norrback 
63 (Kestilä), Johanna 
Katariina Rasinkangas 19 
(Kestilä)

Kastettu: Aaron 
Johannes Kauppinen ja 
Viivi Iida Sofia Suvanto

Ystävärengas mukana har-
taudessa to 11.5. klo 14. Ke-
väisiä lauluja Vesper-kodin 
hartaudessa, mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Euron aamupala pe 12.5. klo 
9–10.30 srk-talolla, kierrätys-
tori klo 9.30–12 Lähetysvin-
tin alakerrassa ja ruokajakelu 
klo 10–10.30 srk-talolla.
Lähetysvintti ma 15.5. klo 12 
Lähetysvintillä.
Omaishoitaja vertaisryh-
mä ja Toiminnallinen ryh-
mä ma 15.5. klo 13 srk-talol-
la. Kevätjuhla. Ruokailu, kak-
kukahvit, kevätlauluja ja oh-
jelmaa. Mukana diakonissa 
Antti Härkönen, sh Liisa Met-
tovaara, muistiluotsiohjaaja 
Paula Mustonen sekä Annik-
ki Salmela. Huomioi aikais-
tettu kellon aika! 
Kierrätystori ma 15.5. klo 
17.3–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit lahjoittaa kier-
toon tavaraa (vaatteita, 
liinavaatteita, asti-
oita, kenkiä, le-
luja ym.) tai 
voit hakea il-
maiseksi tar-
vitsemaasi. Li-
sätietoja an-
taa diakonissa 
Marika Kamps.
Neulekahvila ma 
15.5. klo 17.30 Lähe-
tysvintillä. Kaikille käsityön 
ystäville. Kahvia ja teetä sekä 
hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 16.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 16.5. klo 12 srk-talolla. 
Avoin mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä jossa jutellaan 
porukalla, puuhaillaan mo-
nenlaista sekä kahvitellaan 
yhdessä. Mukana esh Mai-
re Taikina-Aho, p. 050 4302 
023, sekä diakonissa Marika 
Kamps.
Perhekerho ke 17.5. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Seurakuntakerhon kevät-
juhla 17.5. klo 12 kaikille elä-
keläisille, kakkukahvit, ke-
väistä ohjelmaa, lauluja, Mai-
jun Mussukat, mukana dia-
konissa Antti Härkönen.
Kuorot ke 17.5.: Celeste klo 
17 kirkossa, Minka klo 18.30 
kirkossa. 
Lapsiparkki to 18.5. klo 9– 
11.30 srk-talolla 1.–6.-vuoti-
aille. Ilmoittautuminen edel-
lisen viikon perjantaina klo 

Äitienpäivän messu su 
14.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Mai-
sa Hautamäki, avustaa 
pappi Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmä 
Diakonia.
Messu su 21.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ol-
li Seikkula ja Maisa Hau-
tamäki, kanttori Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Messu, 50 vuotta sitten 
konfirmoidut to 25.5. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa ja saarnaa Aino Pies-
kä, avustava pappi Ilkka 
Tornberg, jumalanpalve-
lusryhmänä jumalanpal-
velus ja musiikkityön joh-
tokunta. 

12–13, p. 044 7521 230 / Tui-
ja (ei tekstiviestillä). Parkis-
sa leikin lomassa hiljenny-
tään ja vietetään eväshetki. 
Vanhempi voi sillä välin vaik-
ka käydä asioilla tai hengäh-
tää hetken. Lapsille mukaan 
pientä välipalaa. Ethän tuo 
toipilasta tai nuhaista lasta 
parkkiin. 
Raamatun äärellä -ilta to 
18.5. klo 18.30 Lähetysvintti. 

Siioninvirsiseurat 
to 18.5. klo 18.30 

Kerttu ja Vilho 
Weissenfeltin 
kodissa, Ka-
rintie 16 D 
44, Liminka. 
Euron aamu-

pala, kierrä-
tystori ja ruo-

kajakelu pe 19.5. 
klo 9 alkaen srk-ta-

lolla.
Kierrätystori ma 22.5. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 22.5. klo 
17.30 Lähetysvintillä. 
Niittypirttikerho 22.5. klo 
13. Talon asukkaille ja muil-
le lähellä asuville. Ohjaajana 
diakonissa Antti Härkönen.
Perhekerho ti 23.5. klo 9.30 
–11 ulkoilua sään sallies-
sa Leikki-Linnukan puistos-
sa. Tiistairyhmän viimeinen 
kerta.
Lapsiparkki ti 23.5. klo 12.30 
–15 Vanamon Kerhohuo-
neessa 1–6-vuotiaille. Ilmoit-
tautuminen edellisen viikon 
perjantaina p. 044 7521 230 
/ Tuija (ei tekstiviestillä). Par-
kissa leikin lomassa hiljenny-
tään ja vietetään eväshetki. 
Vanhempi voi sillä välin vaik-
ka käydä asioilla tai hengäh-
tää hetken. Lapsille mukaan 
pientä evästä. Ethän tuo toi-
pilasta tai nuhaista lasta 
parkkiin. 
Perhekerho ke 24.5. klo 9.30 
–11 ulkoilua molemmissa 

toon tavaraa (vaatteita, 
liinavaatteita, asti-
oita, kenkiä, le-
luja ym.) tai 

taa diakonissa 

 ma 
15.5. klo 17.30 Lähe-

Siioninvirsiseurat
to 18.5. klo 18.30 

Kerttu ja Vilho 
Weissenfeltin 

pala, kierrä
tystori ja ruo

kajakelu
klo 9 alkaen srk-ta

Päiväkerhoon 
ilmoittautuminen 
kaudelle 2017–18  

 2.–31.5. 
www.limingan-

seurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus 
su 14.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Timo Ustju-
gov. Äitienpäivän kak-
kukahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen.
Messu su 21.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus 
helatorstaina 25.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kant-
torina Timo Ustjugov.

Hautausmaan 
siivoustalkoot 
torstaina 11.5. klo 8 
alkaen Rantakylän 

hautausmaalla.
Haravoidaan ja kerätään 

roskat talven jäljiltä. 
Oma harava mukaan!

Talkoolaisille tarjotaan 
hernekeittolounas 

ja kahvit. 

Kukanpäivän 
yhteislaulu-

tilaisuus
lauantaina 13.5. klo 18

Limingan seurakuntatalolla.

Vapaa pääsy!

Mukana Limingan seurakunnan
Minka-kuoro ja Ystävärenkaan laulajat

Tervetuloa laulamaan 
keväisiä lauluja!

Tilaisuuden jälkeen voit nauttia
kakkukahvit 3 €, 

lapsille mehu + kakku 1,50 €.
Arvontaa. 

(käteismaksu).

kerhoissa sään salliessa; ky-
lällä Leikki-Linnukan puis-
tossa, Tupoksessa Leikki-Rii-
pin puistossa. Kevään viimei-
nen kerhokerta.
Partio: Pe 12.5. partiopiirin 
KoGi-tapaaminen Liisanlin-
nassa klo 18. La 13.5. Hami-
na-Sepeli -17. Ma 15.5. erä-
taitohaaste klo 18. To 18.5. 
Hamina johtoryhmä Kotiko-
lolla klo 19.30. La 20.5. par-
tiopiirin partiotaitokilpai-
lut. Markku Korhonen vuo-
silomalla 15.5.–4.6. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät  www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: La 13.5. klo 
18 äitienilta ry:llä. Pe 19.5. 
raamattuluokkalaisten (5.–
6.) kevätretki. La 20.5. klo 
19 kevätseurat ry:llä ja klo 
20.30 puheenvuoro ry:llä. Su 
21.5. klo 12 kevätseurat ry:llä 
ja klo 18 Iltakirkko ja HPE Li-
mingan kirkossa.
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Laasutalakoot to 11.5. klo 9 
alkaen hautausmaalla. Omat  
haravat kannattaa ottaa mu-
kaan. Talakooväelle ruokaa 
ja kahvia srk-talossa päivän 
aikana. Kovan sateen sattu-
essa varapäivä pe 12.5.
Keväinen lauluilta to 11.5. 
klo 18.30 srk-talossa. Luvas-
sa monenlaista musiikkia yh-
teislaulusta yksinlauluun se-
kä Lakeuden katedraalin 
kuoro ja Varjakka-kvartetti. 
Kahvit ja arvontaa Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.
Lasten kerhot toimivat vielä 
viikolla 20 ja jäävät sitten ke-
sätauolle. 

Uusien päiväkerholais-
ten ilmoittautuminen 

22.–24.5. klo 10–14 Siljalle, 
p. 044 7750 601 tai 

silja.pihlajaniemi@evl.fi.

Perhekerho Huom! to 11.5 ei 

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.fiLumijokiwww.hailuodonseurakunta.fi

18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rippikoulun 3.leirin startti-
päivä la 20.5. klo 10 Piippo-
lan srk-kodissa.
Järvikylä-Rivinperän diako-
nia- ja lähetyspiirin vierailu 
ke 24.5. klo 13 Pihlajistoon. 

Tilaisuudessa seurakunnan 
hartaus.
Omenapuujuhla to 25.5. klo 
15 Turulassa. 
Seurakuntakerhot: Kestilä: 
pe 12.5. klo 10 srk-kodissa. 
Piippola: ti 16.5. klo 12 Väi-

Messu su 14.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pentti Jäntti.
Sanajumalanpalvelus perheille su 14.5. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. MLL:n Pyhännän yhdistyksen 90-vuotis-
juhla alkaa jumalanpalveluksella, jonka jälkeen juhla 
jatkuu srk-talossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Messu su 14.5. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Juhlajumalanpalvelus su 21.5. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. 
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen maakuntajuhla. 
Kirkkokahvit ja pääjuhla Piippolan Jedulla.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 13 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. 

Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelusta voit 
seurata suorana lähetyksenä osoitteessa 

www.siikalatvanseurakunta.fi

Kaatuneiden muistopäivän hartaus 
ja kunniakäynti sankarihaudoilla 

sunnuntaina 21.5. 
klo 10 Rantsilassa. Hanna Vapaavuori. 

Veteraanikuoro, kunnan ja järjestöjen edustajat.
klo 14 Pyhännällä. Merja Jyrkkä ja kunnan edustaja.
Kestilässä, Piippolassa ja Pulkkilassa kunniakäynti 

sankarihaudoilla jumalanpalveluksen jälkeen. 
Mukana järjestöjen edustajia.

ole kerhoa, koska vietämme 
silloin laasutalakoo-päivää, 
mutta to 18.5. klo 10 on pik-
kukirkko ja kevään viimei-
nen kerhokerta.
Pikkukirkko to 18.5. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki, jonne ai-
kuisetkin ovat tervetulleita! 
Kevään viimeinen käsityöil-
ta ma 15.5. klo 17–19 uuden 
viraston kahvihuoneessa. Il-
man käsityötäkin us-
kaltaa tulla mu-
kaan!
Toukosiunaus 
Kyrön myllyl-
lä ti 16.5. klo 
12, järj. Eläke-
liiton kerho.
Kuoroharjoituk-
sia ei ole ke 17.5., 
mutta pidetään har-
joitukset 24.5. klo 18.30.
Rippikoululaisten aloitus-
jakson päätöksen uusi ajan-
kohta to 18.5. klo 16 kirkossa.
Friday club 0.–4.-lk pe 19.5. 
klo 17.30–19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 19.5. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden kevätkonsertti 

Kuollut: Ari Juha 
Tapani Viinikka 51

ma 22.5. klo 18 srk-talossa. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 24.5. klo 14.
Haudanhoitosopimukset 
tulee tehdä toukokuun aika-
na.  Ja se onnistuu soittamal-
la virastoon, p. 044 7750 600 
tai käymällä virastossa Yli-
pääntie 11, uusi toimitilara-
kennus. 
Rauhanyhdistys: Pe 12.5.klo 

18.30 myyjäiset ry:llä. Su 
13.5. klo 15 äitien-

päiväjuhla ry:llä. 
Ma 15.5. klo 
19 miestenilta 
ry:llä. Ke 17.5. 
klo 17 päivä-
kerholaisten 
ompeluseurat 

ry:llä. Pe 19.5. 
klo 19 raamattu-

luokat A-R&M Mäel-
lä (pienet) ja P & J Jussilalla 

(isot), klo 19 nuortenilta T & 
H Vanhalalla. Su 21.5. klo 12 
pyhäkoulut Kk: Pernulla, Lk: 
Mattilalla ja Yp: Takkisella, 
klo 15.30 seurat Lumilyhdys-
sä. Ke 24.5. klo 10 puuroker-
ho Toukolantien puistossa.

Sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, päätteek-
si äitienpäivän täytekak-
kukahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
21.5. klo 12 (huom. aika!) 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen kaatuneitten muis-
topäivän seppeleenlasku 
sankarihaudoille.

Euron aamiainen  
perjantaina 12.5. klo 7.30–9.15 srk-salissa. 

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

viraston kahvihuoneessa. Il
man käsityötäkin us-
kaltaa tulla mu-

Kuoroharjoituk-
 ke 17.5., 

mutta pidetään har-

18.30 myyjäiset ry:llä. Su 
13.5. klo 15 äitien

päiväjuhla ry:llä. 
Ma 15.5. klo 

ompeluseurat 
ry:llä. Pe 19.5. 

klo 19 raamattu
luokat A-R&M Mäel

Limingan 
musiikkiopiston 

oppilaiden 
kevätkonsertti 
ma 22.5. klo 18 
srk-talossa. Tule 
mukaan kuun-

telemaan!

Jumalanpalvelukset

www.siikalatvanseurakunta.fi/

nölässä. Pulkkila: to 11.5. klo 
12 srk-talossa. Rantsila: to 
11.5. klo 13 srk-talossa.
Päiväkerhot: Pulkkila: ryh-
mä 1 to 11.5. ja ryhmä 2 pe 
12.5. klo 10 kerhokodissa. 
Rantsila: to 11.5. klo 12 Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Pyhäntä: Ta-
vastkengän varkkarit to 11.5. 

klo 16 Tavastkengän koulul-
la. Rantsila: Hovin varkkarit 
to 11.5. klo 15 Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke 17.5. klo 17 kerhokodissa. 
Pulkkila: Käsikellot ma 22.5. 
klo 9.30 srk-talossa. Stellat 
torstaisin klo 15.15. srk-talos-
sa. Pyhäntä: Lapsikuoro tors-
taisin klo 17.30 srk-talossa. 

Iltakonsertti Suomi 100
torstaina 11.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Pyhäntäläislähtöisten nuorten
 muusikoiden konsertti.

Tuuli-Maria Kämäräinen, viulu
Tiinaliisa Typpö, sello
Olli Kinnunen, urut

Järjestää seurakunta ja Pyhännän kunta

www.lumijoenseurakunta.fi

Helatorstain messu 
torstaina 25.5. klo 10 kirkossa. 

Messun jälkeen istutamme 
kirkon pihamaalle Toivon 
puun ja juomme kirkkokahvit 
ulkona tai kirkossa!

Lasten kevätkirkot
ma 15.5. klo 10 Rantsilan kirkossa.

Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Johanna Hietala.
ti 16.5. klo 9.30 Piippolan kirkossa.

Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Johanna Hietala.
ke 17.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen 

ja Marketta Taipaleenmäki.
to 18.5. klo 9.30 Pyhännän kirkossa. 
Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen 

ja Johanna Hietala.

Mimmien  päivä
torstaina 1.6. 

alkaen klo 10 Selkälässä

Tuote-esittelyjä, askartelua..

Ruokailuun tulevat ilmoittautuminen viimeistään 
ma 29.5. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Rantsila: Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 ja Kappelikuoro 
keskiviikkoisin klo 18.30 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Kevätmyyjäiset la 13.5. klo 
10–11.30 srk-talossa. Nuo-
tioilta pe 19.5. klo 19 ry:llä. 
Markku Pikkarainen. Pulk-
kila: Kevätmyyjäiset la 13.5. 
klo 12–13 ry:llä. Raamattu-

luokka, nuortenilta/ seurat 
la 20.5. klo 19.30 ry:llä. Py-
häkoulu su 21.5. klo 12 ry:llä. 
Pyhäntä: Kevätmyyjäiset la 
13.5. klo 18 ry:llä. Seurat su 
14.5. klo 16 ry:llä. Hartaus 
su 21.5. klo 12.30 Nestorissa. 
Seurat su 21.5. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Ompeluseurat pe 
12.5. ja pe 19.5. klo19 ry:llä.

Raamattu- ja rukousilta ti 
16.5. klo 18 srk-salilla.
Kerhojen kevätkirkko to 
18.5. klo 10 kirkossa. Kou-
luun lähtevien siunaaminen 
ja kirkkokahvit. Kerhot jäävät 
tämän jälkeen kesätauolle.
Muistikahvilakiertueen 
bussi kirkon parkkipaikal-
la ti 23.5. klo 10–12. Asiaa 

muistista ja muistiongelmis-
ta, järjestävät yhteistyös-
sä seurakunta ja Oulun Seu-
dun Muistiyhdistys ry. Kahvi-
tarjoilu.
Eläkeliiton kerho ti 23.5. klo 
12 srk-salilla. Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry:n tietois-
ku muistista ja muistiongel-
mista.

Metsäkirkko 
sunnuntaina 28.5. klo 14 Koppakodalla.

A r k i s t o ,  2011

Innostavatko urut?
Torstaina 18.5. klo 17–19. Rantsilan kirkossa 
on mahdollisuus tutustua urkuihin ja kokeilla, 
miltä tuntuisi soittaa niitä! Ensi kosketuksella ja 
kokeilemalla voi syttyä innostus soittamiseen, 
syksyllä on taas urkutunteja tarjolla. 
Lisätietoja Arja-kanttorilta, p. 044 5181 151.
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6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 % 

  
           Rauhan Tervehdys on  
           Julkisen sanan neuvoston jäsen

POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Jos lehti ei tule sinulle viimeistään  
torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Miten Suomessa  
pääsee piispaksi?

Lapuan tuomiokapitulin vs. hiippakuntapastori Jaakko 
Antila kertoo vastauksen. 

– Kukaan ei voi ilmoittautua piispaehdokkaaksi, sil-
lä valitsijayhdistykset kutsuvat haluamansa ehdokkaat. Yh-
distyksissä on oltava vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua, 
jotta ne voisivat asettaa ehdokkaan. 

– Piispaksi ei hakeuduta vaan kutsutaan, kuvaa Anti-
la kirkollista perin-
nettä.

Piispan virkaan 
ei ole muuta kelpoi-
suusvaatimusta kuin 
se, että hakija on vi-
hitty Suomen evan-
kelis-luterilaisen kir-
kon papiksi.

Kelpoisuusehto 
on Antilan mukaan 
löyhä, koska huomio 
on kiinnitetty kut-
suun eikä muodolli-
seen oppineisuuteen.

Silti piispan teh-
täviin on valikoitu-
nut ylemmän pasto-
raalitutkinnon suo-
rittaneita ja hyvin 
usein myös teologi-
an tohtorin tutkin-
non suorittaneita pappeja.

– Toki viime aikoina on piispaksi valittu sellaisiakin, jot-
ka eivät ole teologian tohtoreita. 

Enää ei Antilan mukaan kiinnitetä niin paljon huomio-
ta työhistoriaan ja opintoihin vaan sopivuuteen.

Piispanvaali on kaksivaiheinen. Jos kukaan ehdokkais-
ta ei saa ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia äänis-
tä taakseen, järjestetään toinen kierros kahden eniten kan-
natusta saaneiden kesken.

Piispan vaalissa voivat äänestää hiippakunnan papit ja 
lehtorit sekä maallikkovalitsijat, joita on yhtä monta kuin 
pappeja ja lehtoreita. Seurakuntien kirkkovaltuustot ja seu-
rakuntaneuvostot valitsevat suurimman osan maallikko-
valitsijoista. Jokaisesta seurakunnasta valitaan vähintään 
yksi valitsija. 

Muita maallikkovalitsijoita ovat hiippakunnasta kir-
kolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja hiippakun-
tavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimie-
sasessori ja maallikkojäsen. Oulun hiippakunnan piispan 
vaalissa äänioikeus on myös saamelaiskäräjien valitsemal-
la kirkolliskokousedustajalla. 

Pekka Helin
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Kommentoi!  toimitus@rauhantervehdys.fi

”Ihanaa äitienpäivää 
Mamille!
Nipa

Terveisiä äideille

 » Hyvää ja aurinkoista äitienpäi-
vää Mammalle!

Friida, Vili, Pia, Ari ja  
hännänhuippuna tietysti Riko

 » Kiitos, Rakas äiti
Lapsuuteni laitumilta,
ratapihan aukioilta,
muistan kun kauniina 
kesäpäivänä
koivutietä pitkin
käveltiin ja syötiin
ahomansikoita.
Radan yli mentiin
poimittiin hempeän sinisiä
kissankelloja.
Olit äiti aina niin lempeä
ja kultainen,
hymyilevä ja hyvä.
Vaikka vuosikymmenet
sitten olet päässyt taivaan kotiin,
niin muistosi on säilyvä
sydämessäni ikuisesti.
Kiitos.

Terttu Viitala

 » Haluan äiti kiittää sinua,
että jaksat aina kuunnella 
minua.
On isoja riitoja joskus meillä,
mutta silti kuljetaan 
samoilla teillä.
Vaikka välillä mennään 
heikolla jäällä,
olet paras äiti maan päällä.

Saana

 » Meillä on kaksi mummua. 
Niemen-mummulla on kissa ja 
sitä kissaa saa aina hoitaa. Nie-
men-mummu osaa tehdä herkul-
lisia ruokia. Joloksen-mummun 
kanssa voi leipoa rieskaa ja pul-
laa. Joloksen-mummu on opetta-
nut minut letittämään pitkopul-
laa. Joloksen-mummu osaa om-
mella. Kiitos mummut.

Aino ja Briitta Arbelius

 » ”Hän ymmärtää ja lohduttaa, 
kallein hän on, niin korvaama-
ton. Paljon mä sain, siks kiitän 
sua vain, äideistä parhaimman 
sain.” Hyvää äitienpäivää rakas 
äippä!

Minna

 » Keväistä äitienpäivää Äidil-
le, Leena-mummille Erkkolan-
tielle. Kiitos kaikesta avusta, jo-
ta olemme aina Sinulta saaneet. 
Olet meille tärkeä ja rakastam-
me Sinua.

Kirsi, Anniina,  
Aleksi ja Alvari

 » Äiti-kulta kuulehan
kuinka Sua rakastan.
Niinkuin kala syvää vettä,
niinkuin mehiläinen mettä,
niin on sydän täysi että,
kaulaasi vain kapsahdan
kiitän ja onnea toivotan.
Hyvää äitienpäivää Äidille ja
mummalle Rajakylään!

Anne ja Mika
Valtteri, Kasperi ja  

Helmi-Nella

 » ”Äitienpäivänä toivon, 
että mummulla
mieli on voiton.
Tarvii vain pienen soiton, 
ei muuta
ja mummun hymy on 
leveämpi kuuta”.
Mummulle hyvää äitienpäivää
toivottaen,

Tiitu ja Alpo

 » Kaisa-äitille kiitoksia kaikesta 
avusta, jota vielä viisikymppisenä-
kin lapsukaisena oon saanut. Kii-
tos myös niiden pikkuisten puoles-

ta, jotka saavat kutomasi villasukat 
jalkoihinsa. Oot kutonu satoja pa-
reja kastesukkia, ja varmaan joku 
vauva, joka ne sun kutomat sukat 
saa, on sellanen, ettei sillä oo omaa 
mummua. Sinä oot sitten semmose-
na varamummuna ne sille pienelle 
kutonut. Kiitos siis niidenkin puo-
lesta, ja vaikka ne ei tunne sua niin 
kuitenkin niillä on joku yhteys si-
nuun. Ja Kiminkin puolesta kiitos, 
kun oot äitinä tehny sille näin mu-
kavan vaimon. Hyvää äitienpäivää!

Ellu

 » Kun lapset nukkuvat
on rauhallista,
soitan Äidille.
Äiti odottaa, ilahtuu soitostani.
Äiti ei pahastu vaikka 
minulla ei ole asiaa.
Äiti tietää,
että tärkeää on aina ottaa 
yhteyttä,
kun rakastaa.

Helena Sahlgren

 » Rakas Äiti
Lämmin tervehdys Sinulle sin-

ne taivaan kotiin. Kiitos, että sain 
pitää Sinua 7 vuotta. Kerron et-
tä olen hyvin pärjäillyt. Ilois-
ta äitienpäivää sinulle. Terveise-
ni myös Hökän mummulle. Kai-
paavin terveisin,

Helvi-tyttäresi

 » Kiitos, Äiti
ei ole mitään pelättävää
aika oli valmis Sinulle
uuteen elämään
korkein voitto
paras palkinto
terveiset taivaaseen, Äiti

Ulla Laivamaa 

 » Äitini pilven reunalla
mukana kuljet matkassa
tänäänkin arjessa
sydämessä.
Ikävän sattuessa
kuvasi hyllyn reunalla
tuoksusi tallessa
hajuvesipullossa.
Suljen silmäni ja nuuhkaisen 
siitä
olet taas tässä ihan vieressä
minusta huolta pitämässä.

Rauni Peltokoski
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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.
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