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Vapautuslaki 
odottaa ratkaisua

Poikkeuslaki, jolla Jehovan todistajat vapautetaan 

maanpuolustusvelvollisuudesta, on tullut tiensä 

päähän. Lain ongelmia on tutkittu asiantuntija-

voimin, mutta rohkeutta päätösesityksen tekemi-

seen ei löytynyt.

Tietoa ja näkökulmia on selvitystyön ansiosta 

kertynyt riittävästi. Loputtomat lausuntokierrok-

set eivät ongelmaa ratkaise. Tarvitaan päätöksiä.

Nykyinen tilanne ei ole oikeudenmukainen. 

Tässä maassa on ihmisiä, jotka kieltäytyvät pal-

veluksesta. Osa heistä istuu vankilassa, osa elää 

vapaudessa sen mukaan, mitä jäsenkirjaa kantaa 

taskussaan.

Vapautuslaki on aikoinaan säädetty perustel-

lusta syystä. 1960-luvun alussa otettiin käyttöön 

Karvian erityistyölaitos, johon palveluksesta kiel-

täytyneet määrättiin kurinpitorangaistusten kera. 

Pakkotyössä vain puolet ajasta katsottiin sään-

nönmukaiseksi palvelusajaksi. Siksi monien pal-

velusaika erityistyölaitoksessa venyi jopa kolmen 

vuoden pituiseksi. Olot siellä olivat ankeat.

Laitos lakkautettiin vuosikymmenen lopulla, 

koska sen katsottiin epäonnistuneen. Samalla 

käytiin keskustelua Jehovan todistajien asemasta. 

Väittelyn tuloksena 1980-luvun puolivälissä sää-

dettiin nykyinen vapautuslaki.

Olosuhteet ovat muuttuneet Karvian ajoista. 

On säädetty muun muassa siviilipalveluslaki. 

Jehovan todistajat ovat ilmoittaneet, että he 

kieltäytyvät siviilipalveluksen suorittamisesta, kos-

ka se on maanpuolustusvelvollisuuden täyttämis-

tä, mikä on heidän vakaumuksensa vastaista.

Tämä perustelu tuntuu hieman haetulta, kos-

ka siviilipalvelusta johtaa työministeriö eikä puo-

lustusministeriö.

EU-maista vain Suomessa ja Ruotsissa on voi-

massa vapautuslaki. Muissa valtioissa siviilipalve-

luksen kanssa tullaan toimeen.

Selvitysten yhteydessä on noussut esiin kansa-

laispalveluksen malli. Tätä vaihtoehtoa pitäisi har-

kita.

Nyt päättäjillä olisi tilaisuus turvautua edes jon-

kinlaiseen kompromissiin, jolla kaikki osapuolet 

saisivat kätensä pestyä ikävästä ongelmasta. 

Kieli – 
kohtalokas 
lahja

Raamatullisia 
poikia

Tammikuun Askel-lehdessä toimittaja 
Minna Hyväri kirjoittaa nimen antami-
sen perusteista. Haastateltavana ovat 11-
lapsisen kajaanilaisperheen vanhemmat 
Mervi ja Jouni Lesonen. 

”Nimien perinteisyys näkyy heidän 
mielestään ennen kaikkea perheen poi-
kien nimissä. Nimet Matias, Samuel, Ni-
kodemus, Johannes, Pietari, Andreas ja 
Joonatan ovat raamatullisia. Sauli-nimi-
kin on johdettu Raamatun Saul-kunin-
kaan nimestä.

– Mielestämme raamatullisuus on 
hyvä peruste antaa nimiä. Raamattu on 
meille tuttu kirja, joten tiesimme et-
tä siellä on paljon hyviä ja käyttökelpoi-
sia nimiä. Tiesimme Raamatun nimille 
myös historian, mutta sillä ei kuitenkaan 
ole merkitystä, millainen henkilö on Raa-
matussa.”

Askel 1/2008

Piispa Salmi 
tentissä

Suomen Kuvalehti haastatteli Oulun 
piispaa Samuel Salmea Suoraan sanoen 
-palstalle. 

”Miten valtion ja kirkon erottaminen 
vaikuttaisi kirkon rooliin? 

– Ero on jo tapahtunut tosiasia. Kir-
kon ja valtion suhteet on järjestetty siten, 
että kirkko on käytännössä autonomi-
nen laitos. Mutta koska kirkkoon kuuluu 
niinkin paljon kuin neljä viidesosaa suo-
malaisista, sen juridista olemassaoloa on 
säänneltävä myös lailla.”

”Mitä sanotte niille, jotka suunnittele-
vat kirkosta eroamista? – Toivon, että he 
harkitsisivat, onko yleisen mielipiteen tai 
muodin mukaan mielekästä kääntää sel-
käänsä sille, joka heitä kannattelee ja sul-
kee suojaansa.”

Suomen Kuvalehti 11.1.2008

Olen ollut täällä Strasbourgissa Rans-
kassa opiskelijavaihdossa syysluku-
kauden. Tuona aikana olen kohdan-
nut selvemmin kuin koskaan aiemmin 
kielen rikkauden ja sen rajoittavaisuu-
den. Mitä itsestään selvempänä pitää 
sitä, että voi kommunikoida ympäril-
lään olevien ihmisten kanssa omalla 
äidinkielellään, sitä vaikeampaa on 
käsittää, kuinka kieli onkaan ainut-
laatuisen tärkeä niin montaa kautta. 

Koska opiskelen teologiaa, olen 
joutunut kohtaamaan arkikieleen liit-
tyvän ongelmallisuuden lisäksi opin-
toihin kuuluvien alkukielien ja niiden 
käännöstyöhön liittyvät pulmat sekä 
uskonnollista kieltä ylipäänsä koske-
vat hankalat kysymykset. 

Olen täällä useasti esittänyt itsel-
leni kysymyksen: Kuinka pitkälle voi 
itseään ilmaista riippumatta kielestä? 
Onko jokaisessa kielessä jotain niin 
erityistä, että kääntäminen muodos-
tuu lähes mahdottomaksi tai hanka-
loittaa oikeinymmärrystä? Onko edes 
kristillinen uskonnollinen kieli käsit-
teineen universaalia, vaikka se viittaa 
todellisuuteen, jonka yritämme nähdä 
edes jollain tavalla riippumattomak-
si kansallisuudesta, kielestä tai kult-
tuurista?

Osallistuin syyslukukaudella kurs-
sille, jossa tarkasteltiin Vanhan testa-
mentin kertomuksia juonellisina ker-
tomuksina. Niinpä tekstistä löytyvät 
mitä pienimmätkin kerronnalliset ja 
juonelliset yksityiskohdat olivat rat-
kaisevia. Eräällä tuon kurssin luento-

kerralla käsittelimme Vanhan Testa-
mentin tarinaa Ensimmäisestä Moo-
seksen kirjasta. Meillä oli jatkuvasti 
rinnallamme hepreankielinen alku-
teksti, josta professori tarkasti yksit-
täisiä sanoja ja ilmauksia. 

Kun tuota kertomusta lukiessam-
me kurkistin saksalaisten vaihto-op-
pilaiden käyttämään Lutherbibeliin tai 
paikallisten käyttämään ranskalaiseen 
raamatunkäännökseen, niistä ei löyty-
nyt tarkentavaa ilmausta, joka oli luet-
tavissa suomennoksestamme. Suoma-
laiseen käännökseen lisätty yksittäinen 
sana toi kertomukseen huomattavan li-
sämausteen. En voinut vaieta, vaan ker-
roin ääneen muille kurssilaisille, mitä 
suomenkielinen käännös kertomuksen 
kyseisessä kohdassa totesi. 

Kuultuaan suomennoksemme 
kurssia pitävä professori hymyili ja 
totesi: ”Teillä Suomessa taitaa todel-
la olla korkeampaa tietoa, gnosista.” 
Lausahdus aiheutti rentouttavan nau-
rahduksen opiskelijoiden keskuudes-
sa. Vitsinä tilanne oli mitä mainioin, 
mutta samalla se toi esiin sen, kuinka 
pienet lisäykset tai vain sävyerot kään-
nöksessä saattavat muuttaa vaikutel-
maa tai sanomaa. 

Haastavaa on kääntäjän työ, mut-
ta myös lukija joutuu suuren haasteen 
eteen tulkitessaan tekstiä. Kieli on lah-
ja. Kieli on peli –haastava sellainen.

Pia SaloraNta
teologian ylioppilas
Helsinki–Strasbourg
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Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (janne.kankaala@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Rauhan Tervehdyksessä 10.1. 
oli muuten hyvä artikkeli 
vammaisten lasten abortoin-
nista, mutta harmitti suun-
nattomasti, kun sen lopussa 
ryhdyttiin löperösti puoluste-
lemaan tätä toimenpidettä ja 
paapomaan sen tekijöitä pu-
heella sielunhoidosta ja mora-
lisoinnista. Oliko tällä tarkoi-
tus vesittää aiemmin sanottu?

Odotan itse 25. viikolla 
lasta, jonka ennuste on mi-
tä tahansa kuoleman, vaikean 
vammaisuuden ja helposti 
korjattavissa olevan pikkuvi-
an välillä. 

Vakava todennäköiseen 
spontaaniin kuolemaan joh-
tava trisomia-13 tai -18 oli-
si saatu selville keskenmenoja 
aiheuttavalla lapsivesipunk-
tiolla. Minulle oli heti täysin 
selvää, että tällaiseen ei ryhdy-

tä, sillä täysin puolustuskyvy-
töntä, viatonta lastani en kui-
tenkaan missään tapauksessa 
revitytä irti kohdustani ja jätä 
kuolemaan. 

Yhtä hyvin voitaisiin var-
muuden vuoksi ruveta tappa-
maan muitakin ihmisiä – ter-
veitä ja sairaita – joilla  mah-
dollisesti voi joskus tulevai-
suudessa olla kärsimyksiä. 

Näinhän artikkelin lopun 
takaisinvedon logiikka meni. 
Abortti on kaikissa tapauksis-
sa eettisesti täysin kestämättö-
mällä pohjalla ja sen tekemi-
nen on syntiä. Ihmisille tehtäi-
siin palvelus, jos tämä tuotai-
siin kristillisessä lehdessä sel-
keästi esille.

ÄlÄ taPa
Kirjoitus julkaistaan 

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Sikiöseulontoihin liittyviä käy-
täntöjä ollaan yhtenäistämäs-
sä, minkä  seurauksena seulon-
nat muodostuvat entistä kat-
tavammiksi. Sikiöseulontojen 
ongelma on kuitenkin se, että 
löydettyihin sairauksiin ei ole 
edes olemassa parantavaa hoi-
toa. Vammaisen lapsen syn-
nyttämisen vaihtoehdoksi tar-
jotaan aborttia. 

Vaikka sikiödiagnostiikan 
yhteydessä korostetaan per-
heen omaa valintaa, tosiasiassa 
jo pelkästään kattavan seulon-
taohjelman järjestäminen mer-
kitsee vahvaa yhteiskunnallis-
ta viestiä suhteessa vammaisten 
ihmisarvoon.

Tutkimukset osoittavat, että 
kehitysvammaisen lapsen syn-
tyminen perheeseen ei ole ka-
tastrofi, vaan perheet sopeu-
tuvat paljon luultua parem-
min elämään vammaisen lap-
sen kanssa. 

Sikiöseulontoja koskevas-
sa keskustelussa nousee usein 
esiin väite, jonka mukaan jo-
kaisella on oikeus syntyä ter-
veenä. Perusteluna keskeytyk-
siin johtaville seulonnoille se 
on kuitenkin yhtä tyhjä kuin 
ajatus, jonka mukaan jokaisella 
olisi oikeus elää terveenä. Ter-
veys on tärkeä arvo, jota koko 
terveydenhuolto on valjastettu 
tavoittelemaan. Mutta sairaus 
tai vammaisuus ei vähennä ke-
nenkään ihmisarvoa tai oike-
utta elämään. Jokaisen odotta-
van äidin toive terveestä lapses-
ta ei saisi merkitä sitä, että vam-
maisella sikiöllä ei olisi oikeutta 
syntyä lainkaan.

Sikiöseulonnat myös maksa-
vat. Jos Down-seulontaan käy-
tetty raha kohdistettaisiin alko-
holistiäitien hoitamiseen, voi-
taisiin ehkäistä vielä yleisempää 
kehitysvammaisuutta. Vuosit-
tain maassamme jopa noin tu-

hat lasta vammautuu pysyvästi 
kohdussa äidin alkoholin käy-
tön vuoksi. Päihdehoidon ja äi-
tiyshuollon resurssit ja säädök-
set eivät tällä hetkellä ole riit-
tävät ehkäisemään lasten vam-
mautumista.

Sikiöseulonnan kautta kes-
keytetään parisen sataa ras-
kautta vuosittain. Käytännössä 
seulonta on jo niin systemaat-
tista, että se vähentää syntyvien 
Down-lasten määrän puoleen. 
Vammaisuuden ennaltaehkäi-
syn sijaan on ajauduttu vam-
maisten eliminointiin. Sikiö-
seulonnat, joihin ei liity mah-
dollisuutta ennaltaehkäistä tai 
parantaa sairautta, ovat häpe-
äksi vammaisten ihmisarvoa 
kunnioittavalle yhteiskunnal-
le. Siksi niistä tulisi luopua.

PÄivi rÄSÄNeN
kaNSaNeduStaja

kriStilliSdemokraatit

Sikiöseulontojen sijaan panostusta päihdeäitien hoitoonAbortti 
on aina väärin

Oululainen kansanedustaja Tuulikki Ukkola (kok.) pitää työryhmän 
väläyttämää vaihtoehtoa Jehovan todistajien siviilipalveluksen 
suorittamisesta uskonnollisissa yhdyskunnissa hyvänä ratkaisuna.

Ukkola, joka on eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen, 
kertoo, että Jehovan todistajien asia on ollut esillä valiokunnassa 
joidenkin lakialoitteiden yhteydessä.

Ukkolan mukaan nykyinen käytäntö on kaikkien 
ihmisoikeussopimusten ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Ukkola korostaa, että ihmisoikeussopimuksia pitää noudattaa eikä 
sallia Jehovan todistajille erityisasemaa.

– Jehovan todistajat ovat poikkeus, mitä muut ryhmät 
ovat arvostelleet, kansanedustaja sanoo ja viittaa esimerkiksi 
aseistakieltäytyjiin.

– Olen varma, että tähän on pakko puuttua, koska Jehovan 
todistajien vapauttaminen palveluksesta ei ole oikeudenmukaista, 
vaikka kysymys onkin uskonnosta.

Pekka HeliN

Tuulikki Ukkola:   
Jehovan todistajien 
erivapaudet epäkohta

Jehovan todistajien vapautus 
asevelvollisuudesta on osoit-
tautunut vaikeaksi ongel-

maksi puolustusministeriölle. 
Ministeriön asettama toimikun-
ta yritti viime vuonna ratkaista 
pulmaa, mutta joutui lopulta pe-
rääntymään.

Keskustelu Jehovan todistajien 
kohtelusta on ollut ajankohtainen 

Takaisin 
ruotuun

siitä asti, kun YK:n ihmisoikeus-
komitea totesi niin kutsutun va-
pautuslain olevan ongelmallinen 
kansalaisten yhdenvertaisuuden 
kannalta.

Tämän lain perusteella Jeho-
van todistajat vapautetaan sekä 
asevelvollisuudesta että siviilipal-
veluksesta. Käytännössä se koskee 
vuosittain 100–150 henkilöä. 

vain huonoja 
vaihtoehtoja
Työryhmän raportti valmistui 
joulukuussa. Siinä todetaan, et-
tä nykyinen vapautuslaki on toi-
minut hyvin, mutta se on risti-
riidassa perustuslain kanssa. Yh-
deksi vaihtoehdoksi esitetään ny-
kytilan säilyttämistä.

Toinen työryhmän tarjoamis-
ta keinoista on vapautuslain ku-
moaminen. Tätä ei suositella, 
koska vankiloiden pelätään täyt-
tyvän Jehovan todistajista.

Rikosseuraamusviraston mu-
kaan tällaisten vankien sijoitta-
minen muiden vankien sekaan 
”ei ole tarkoituksenmukaista”. 
Vangit voisivat oppia toisiltaan 
huonoja tapoja, mikä olisi yhteis-
kunnan edun vastaista.

Yhdenvertaisuuden nimis-

sä vapautuslakia voisi laajentaa 
koskemaan muitakin kuin pel-
kästään Jehovan todistajia.

Työryhmän mielestä tällöin 
pitäisi ottaa käyttöön tutkinta-
menettely, jolla selvitetään ase-
palveluksesta kieltäytyvän va-
kaumuksen aitous.

Sitäkään työryhmä ei pidä ko-
vin käytännöllisenä ratkaisuna.
 
Siviilipalvelus 
jehovan todistajissa?
Eräänlaiseksi ulospääsyksi ongel-
masta työryhmä ehdottaa siviili-
palveluksen laajentamista kansa-
laispalveluksi siten, että sen voi-
si suorittaa missä tahansa uskon-
nollisessa yhdyskunnassa.

Jehovan todistajat voisivat sil-
loin palvella omassa seurakun-
nassaan. Tämä taas edellyttäisi 

perustuslain tarkistamista.
Selvitystyön aikana kävi il-

mi, että Jehovan todistajien käsi-
tys asevelvollisuudesta on lieven-
tymässä. Kuulemistilaisuudessa 
yhdyskunnan edustajat kertoivat, 
että kyse on yksilön valinnasta. 
Seurakunta ei siihen puutu.

Käytännössä asepalveluksen 
suorittaminen tarkoittaa seura-
kunnasta erottamista.

Suoraa kannanottoa Jehovan 
todistajilta ei herunut siihen, kel-
paisiko heille palveluksen suorit-
taminen omassa yhdyskunnassa.

Työryhmän selvitys lähtee lau-
suntokierrokselle ja asiaan odote-
taan ministeriön kantaa kevääl-
lä.

 
jaNNe kaNkaala

J u ha S in i s a lo  /  L e h t i ku va
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Tuomiokapituli 
nimitti kanttorin 
ja kappalaisia

Tuomiokapituli kokoontui 
piispa Samuel Salmen joh-
dolla 9. tammikuuta. 
Kokouksessa tuomiokapitu-
li antoi kanttori Jarkko Met-
sänheimolle valtakirjan Kii-
mingin seurakunnan laajaa 
korkeakoulututkintoa edel-
lyttävään kanttorin virkaan 
1.2.2008 alkaen. 

Pastori Kimmo Kieksille 
annettiin virkamääräys oulu-
laisen Karjasillan seurakun-
nan vs. kappalaisen virkaan 
ajalle 1.1.–17.7.2008. 

Tuomiokapituli totesi seu-
rakuntapastori, rovasti Mark-
ku Jaakkolan sekä pastori 
Janne Kopposen kelpoisek-
si Siikalatvan seurakunnan 
kappalaisen virkaan. Samoin 
tuomiokapituli totesi Karja-
sillan seurakunnan kappalai-
sen virkaan kelpoiseksi seura-
kuntapastori Petri Satomaan 
ja seurakuntapastori Virpi 
Sillanpää-Posion.

Siikalatvan seurakunnan 
kappalainen Martti Arkkilal-
le myönnettiin virkavapautta 
ajalle 1.2.–31.12.2008. 

Pastoraalitutkinnon suo-
ritti Oulujoen seurakunnan 
seurakuntapastori Veli-Ant-
ti Leskelä.

Puhallinmusiikkia 
kantaesityksenä 
Haukiputaalla

Puhallinorkesteri Viventi 
esittää Suomen kantaesityk-
senä amerikkalaisen sävel-
täjän Vincent Persichettin 
(1915–1987) teoksen Psalm  
(1952) Haukiputaan kirkossa 
sunnuntaina 20. tammikuu-
ta kello 18. 

Kirkkokonsertissa kuul-
laan kahta muutakin puhal-
linkokoonpanoa. Konsertin 
aloittaa Kaksoisvaskikuoro 
renessanssin ajan juhlaval-
la musiikilla ja puupuhallin-
yhtye Viventi a Fiaton myötä 
ohjelmassa siirrytään renes-
sanssista barokkiin.

Kirkkokonserttiin myy-
dään 7 euron hintaista oh-
jelmaa, jota saa ennen kon-
sertin alkua kirkosta. Kon-
sertin järjestävät Kiiminki-
joen opisto ja Haukiputaan 
seurakunta.

V iime sunnuntaina vihanti-
laiset eivät päässeet juma-
lanpalvelukseen kotikirk-

koonsa. Syy oli käytännöllinen, 
sillä kirkossa vallitsi melkoinen 
sekamelska. Vuonna 1961 Vihan-
nin kirkossa käyttöön otetut urut 
oli juuri purettu palasiksi, ja pui-
set, muoviset, pahviset ja metal-
liset osat olivat täyttäneet kirk-
kokäytävät. 

Kirkkoon rakennetaan par-
haillaan uusia urkuja, jotka on 
tarkoitus vihkiä käyttöön pääsi-
äisenä. Kirkko itsessään on kui-
tenkin jo palautunut arkeen pie-
nin sovellutuksin. 

– Pianokin meillä on, mutta 
soitan tulevissa jumalanpalve-
luksissa musiikit sähköuruilla ja 
vahvistimella, kertoo kappeliseu-
rakunnan kanttori Asko Rauta-
koski. Hän uskoo uusien urkujen 
myötä saatavan parannusta aina-
kin soittotuntumaan ja sointiin. 

– Väljästä koneistosta johtu-
en urkuja oli mahdotonta virit-
tää tarkasti. Urkukaappi oli myös 
rakennettu lähinnä levytavaras-
ta, joten voi kuvitella, ettei se ol-
lut paras mahdollinen vaihtoeh-
to. Urkujen ympärillä nyt sijait-
sevan kokolattiamaton päälle 
asennetaan muun kirkon tyyli-
nen puulattia, mikä myös paran-
taa osaltaan akustiikkaa.

kaksisataa vuotta 
vanhaa tyyliä
Uruissa ei ollut oikeastaan mi-
tään säilytettävää, joten koko pa-
ketti päätettiin laittaa uusiksi jo 
kymmenkunta vuotta sitten. Ko-
ko hankkeen kustannusarvio on 
350 000 euroa. 

– Pienen seurakunnan ainoa-
na kanttorina olin aikanaan mel-
ko ymmälläni, mistä uusien ur-
kujen hankkiminen pitäisi aloit-
taa. Sitten huomasin kirkon ra-
kennusvuoden olevan 1784. Se 
on hyvä vuosiluku barokin ja ro-
mantiikan tyylisuuntien taittees-
sa. Lähetin kolmelle valmistajal-
le kyselyn, ja kerroin, että haluai-
simme ajan tyyliin sopivat urut. 
Kaksi heistä suositteli esikuvak-
si Olof Schwanin urkuja, Rauta-
koski muistelee.

Schwan rakensi kymmeniä ur-
kuja Ruotsiin ja Suomeen 1700- 
ja 1800-lukujen vaihteessa. Usei-
ta on on yhä käytössä, ja niistä 

Uusien urkujen malli 1700-luvun lopusta

Vihannin kirkon 
urut kierrätykseen

Asko Rautakoski on toiminut Vihannin kanttorina 16 vuoden ajan. Tuttu työkaveri on palasina ja uutta odotetaan pääsiäiseksi. 
Uusia urkuja soittaessa kanttorin selkä kääntyy kirkkoväkeen päin.
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on saatu mittoja ja malleja. Tyy-
pillistä Schwanin uruille on iso 
pyöreä pillikenttä urkujen fasa-
dissa. Fasadi eli julkisivu on ur-
kujen näkyvin osa, juuri se, min-
kä usea asiasta tietämätön miel-
tää uruiksi.

ensiesiintyminen 
kuoron kanssa
Vihannin tulevien urkujen fa-
sadissa yläpillistön pillikenttä 
ei kuitenkaan ole aivan pyöreä. 
Kanttori Rautakoski kertookin 
sen olevan kompromissi.

– Museovirasto vaati, että uusis-
sa uruissa tulisi näkyä nykyarkki-
tehtuurin jäljet. Niinpä ulkokuor-
ta suunnittelemaan palkattiin ark-
kitehti, joka muotoili pillikentän 
uusiksi niin, että se on Schwanin 
hengen mukainen, mutta miellyt-
tää myös Museovirastoa.  

Uusien urkujen ensimmäinen 
voimainkoetus kuullaan toisena 
pääsiäispäivänä. 

– Tuolloin pidetään vihkiäi-
set ja illalla on luvassa konsert-
ti. Urkuriksi tulee Risto Ainali 
ja Siikasalon seurakunnan kirk-

kokuoro esiintyy kokonaisuudes-
saan urkujen rinnalla, Rautakos-
ki mainostaa.

Ja ihan kaatopaikalle ei joudu 
kuusikymmenlukulainen urku-
kokonaisuuskaan.

– Vanhat urut saavat uuden 
elämän jossain muualla, sillä uu-
sien urkujen alta vanhat pois pur-
kanut Sotkamon urkutehdas on 
vienyt osat tarkoituksenaan hyö-
dyntää ne jossain muualla.

elSi HuttuNeN
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Maata  kiertelemässä

Monikulttuurisuus 
piispan hampaisiin

Britanniassa keskustellaan, kuin-
ka toimiva ideologia niin kutsut-
tu monikulttuurisuuden edistä-
minen on.

Väittely alkoi puolitoista viik-
koa sitten, kun Rochesterin piis-
pa Michael Nazir-Ali – pakistani-
laissyntyinen anglikaani – kirjoit-
ti The Sunday Telegraph -lehteen.

Hänen mielestään hallituk-
sen monikulttuurisuutta edistä-
vä politiikka on toiminut väärin 
päin ja aiheuttanut eri kansan-
ryhmien ja uskontojen eristäyty-
misen omiksi lohkoikseen.

Piispa varoittelee kaupunkei-
hin syntyneen alueita, joihin ei 
ole menemistä muilla kuin mus-
limeilla.

Monikulttuurisuuden myö-
tä anglikaanikirkon ja kristinus-
kon asemaa on heikennetty.

Piispa kirjoitti, että samaan 
aikaan ääriliikkeet ovat kuiten-
kin vahvistuneet.

Nazir-Alin kärjistykset he-

Oulun 
lastensuojeluun 
etsitään 
tukihenkilöitä 

Oulun kaupungin lasten-
suojelun palveluyksikkö et-
sii vapaaehtoisia tukihenki-
löitä koulutettavaksi lasten 
ja nuorten tueksi ja rinnal-
la kulkijoiksi. 

Tukihenkilö tarjoaa lap-
selle ihmisen, jolle voi pu-
hua ja joka kuuntelee. Ke-
vään koulutus alkaa 20. hel-
mikuuta.

Tukihenkilötoiminta täy-
dentää jo meneillään olevaa 
lapsen, nuoren ja perheen 
auttamistyötä. Hän voi osal-
taan auttaa ja tukea lasta tai 
perhettä selviytymään arjes-
ta parhaalla mahdollisella ta-
valla.

– Tukihenkilöiltä ei vaa-
dita mitään erityisominai-
suuksia. Tavallinen vas-
tuuntuntoinen ja täysi-ikäi-
nen matti meikäläinen voi 
liittyä tukitoimintaan, eri-
tyistyöntekijä Tuula Hauta-
mäki Oulun kaupungin las-
tensuojelun palveluyksikös-
tä kertoo.

Käytännössä tuki on toi-
mintaa lapsen vapaa-ajalla. 
Tukisuhteen aloittamisesta 
sovitaan aina perheen, sosi-
aalityöntekijän, tukihenki-
lön ja itse tuettavaksi aiotun 
kanssa.

Toiminnasta saa lisätieto-
ja soittamalla Lastensuojelun 
palveluyksikköön, p. 044 703 
6206. 

Ekumeeninen 
rukousviikko  
100 vuotta

Oulun tuomiokirkossa jär-
jestetään ekumeeninen ju-
malanpalvelus sunnuntaina 
20.1. kello 18. 

Jumalanpalvelus liittyy 
kansainväliseen kristittyjen 
ykseyden rukousviikkoon, 
jota vietetään perinteisesti 
18.–25. tammikuuta. 

Ekumeenisella rukousvii-
kolla on tänä vuonna merk-
kivuosi, sillä se täyttää sata 
vuotta. Viikon teema on Ru-
koilkaa lakkaamatta.

Rukouksen teemalle ra-
kentuu myös Oulussa pidet-
tävä ekumeeninen jumalan-
palvelus.

Jumalanpalvelukses-
sa saarnaa pastori Risto 
Wotschke Oulun vapaaseu-
rakunnasta. Jumalanpal-
veluksen jälkeen juodaan 
kirkkokahvit keskustan seu-
rakuntatalon alasalissa, Iso-
katu 17.

Rauhan Tervehdyksen työn-
tekijäkunta laajeni vuoden 
alussa kuusihenkiseksi, 

kun lehteen palkattiin oma ”seu-
rakuntatoimittaja”. Oulun seura-
kuntayhtymän tiedottajan pestis-
tä siirtynyt Satu Lapinlampi saa-
pui tuttuun seuraan.

– Entisestä tärkeimmästä yh-
teistyökumppanista tuli työnan-
taja, Lapinlampi summa tilan-
teen nauraen.

Työsarka tuoreella toimitta-
jalla kuitenkin laajenee, sillä uusi 
työ pitää sisällään Oulun seura-
kuntien lisäksi myös lehden muut 
tilaajaseurakunnat. Työkenttä on 
maan seurakuntalehtien laajin. 

– Lehtiuudistuksessa seura-
kunnille on annettu lisää tilaa, 
ja sen myötä tarvittiin sellaista 
osaamista, mitä minulla on. Se 
ero tässä on, että lehdessä voin 
keskittyä tuottamaan sivuja luki-
joille, kun tiedottajana piti miet-
tiä näkökulmia kaikille mahdol-
lisille ryhmille toimittajista seu-
rakunta-aktiiveihin, Lapinlam-
pi kertoo.

Liki kolmea työvuotta seura-
kuntayhtymällä edelsi kolmen 
tutkinnon opiskelu. 

– Valmistuin vuonna 1994 so-
siaalikasvattajaksi, suoraan pa-
himpaan lamaan. Sen jälkeren 
opiskelin diakonissalaitoksella 
sosionomiksi.

Pieni nainen 
seurakuntasivujen takana

juttu lentää 
suomeksi ja saksaksi
Pian Kiimingin tytölle tarjoutui 
mahdollisuus lähteä katsomaan 
maailmaa nykyisen aviomiehen 
työn tiimoilta. 

– Asuimme reilun vuoden 
Sveitsissä, jossa olin kielikou-
lussa. Sitä kielitaitoa en halun-
nut sitten laittaa hukkaan, vaan 
hain yliopistolle lukemaan ger-
maanista filologiaa kansainväli-
sen yritysviestinnän koulutusoh-
jelmaan.

Maisterinpaperit saatuaan so-
siaalialan ja yritysviestinnän am-
mattilainen suuntautui jälkim-
mäiseen. Vilkkaalla naisella ei 
mene sormi suuhun tiukoissa-
kaan paikoissa, vaan viesti teh-
dään selväksi.

– Keksin tarvittaessa sanoja 
suomeksi, ja sama onnistuu myös 
saksaksi, Lapinlampi toteaa pilke 
silmäkulmasssa. 

elSi HuttuNeN
Satu Lapinlampi toi mukanaan Rauhan Tervehdykseen paitsi kokemuksensa, myös 
kuudet työkengät, joita käytetään ”mielialan mukaan”.

E l s i  H u t t u n e n

lehtiuudistuksessa 
seurakunnille on 

annettu lisää tilaa, ja 
sen myötä tarvittiin 
sellaista osaamista, 

mitä minulla on.

rättivät heti kritiikkiä. Etenkin 
muslimineuvoston jäsenet ar-
vostelivat piispaa räikeästä yli-
lyönnistä. 

Tukeakin hän sai mielipiteil-

leen – lähinnä poliitikoilta, vir-
kamiehiltä ja kolumnisteilta.

Philip Johnston kirjoitti Dai-
ly Telegraphissa, että monikult-
tuurisuuspolitiikan epäonnistu-

misesta ei ole uskallettu puhua, 
koska kaikki kriitikot on heti lei-
mattu islamkammoisiksi.

jaNNe kaNkaala

Rochesterin piispan mielestä islamilainen ääriliikehdintä vahvistuu Euroopassa. Kuvassa mielenosoittajat Ranskassa protestoivat 
profeettapilakuvia.

V in ce n t  Ke s s l e r  /  L e h t i ku va
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA INTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi T E R V E Y D E K S I

Myllyojan

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

OPPILAITOSPASTORIN VIRKA
sijoituspaikkana Yhteinen seurakuntapalvelu.

TIEDOTTAJAN TOIMI
sijoituspaikkana Viestintäpalvelu.

PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMI
sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut.

ERITYISAMMATTIMIEHEN 
(talotekniikka) TOIMI

sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan ja toimiin päättyy perjantaina 8.2.2008 klo 16.

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 ✆ 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 ✆ 554 4360

rauhan tervehdys 
-lehden 

jakelu-
HÄiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute
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Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja 
Terhi-Liisa Sutisen 
kontaktilistalle 
messengeriin on 
parissa vuodessa 
kertynyt kutakuinkin 
250 nimeä. Internetin 
pikaviestiohjelmien 
käytön hän aloitti parisen 
vuotta sitten kuultuaan 
helsinkiläisen Malmin 
seurakunnan kokemuksia 
uudesta työvälineestä.

Nimiä alkoi kertyä kontak-
tilistalle, kun Terhi-Liisa 
Sutinen antoi oman säh-

köpostiosoitteensa rippikoulu-
ryhmälleen, jotta esimerkiksi 
rippikouluun liittyviin käytän-
nön asioihin saisi vastauksen no-
peasti.

Siitä lähtien rippikoululaiset 
ovat saaneet Sutisen messenger-
yhteystiedot.

Säännöllistä päivystysaikaa ei 
ole. Keskusteluja käydään taval-
lisesti iltapäivällä ja alkuillasta, 
mutta messenger on auki päivi-
sinkin, jos Sutinen työtehtävil-
tään vain ehtii keskustelemaan. 

– Aina kirjautuessani sisään 
olen ensisijaisesti seurakunnan 
työntekijä, oli vuorokaudenaika 
mikä tahansa, sanoo Sutinen.

Hän ei vain odottele yhteyden-
ottoa, vaan saattaa itsekin kysel-
lä kuulumisia silloin tällöin. Vä-
kisin Sutinen ei kuitenkaan seu-
raan tuppaudu.

Nuorisotyössä mesetetään ja skypetetään

Jazka: ”moi pappi, mulla olis  
yx kysymys...”

Välillä näytöllä on auki mon-
ta keskusteluikkunaa, joskus yksi 
tai kaksi. Ryhmäkeskustelujakin 
voidaan käydä. Toiset keskuste-
levat aktiivisesti, jotkut ovat hil-
jaisempia. Innokkuus vaihtelee 
myös elämäntilanteen mukaan.

rinnalla kulkemista 
ja kuuntelua
Nuorimmat keskustelijat ovat 
rippikouluiässä, vanhimmat 25–
30-vuotiaita. Aluksi kysymyksiä 
tulee rippikouluasioista, mutta 
lähemmin tutustuessa voivat pu-
heenaiheina olla muutkin asiat. 

– Koulunkäynnin haasteet ja 
paineet, tulevaisuus, oman pai-
kan löytäminen elämässä, ih-
missuhteet, seurustelu, kotiasiat, 
musiikki ja pukeutuminen, Suti-
nen listaa.

Eettisiä ja uskonnollisia ky-
symyksiä pohditaan myös. Mik-
si Jumala sallii pahojen asioiden 
tapahtuvan, entä voiko uskon 
varaan rakentaa elämän. Maail-
man tila ja ilmastonmuutoskin 
huolettavat. 

– Autan ja vastaan sen verran, 
minkä pystyn. Koen olevani rin-
nalla kulkija ja kuuntelija, hän 
sanoo. 

Keskustelu seurakunnan työn-
tekijän kanssa on luottamuksel-
lista myös netissä. 

– Nuoret viettävät paljon ai-
kaa netissä. Tämä on matalan 
kynnyksen yhteydenottoväline, 
mutta ei korvaa henkilökohtais-
ta kohtaamista. Pyrin siihen, että 
kasvokkainkin tavattaisiin.

Tapaamista Sutinen ehdottaa 
helposti myös, jos hänelle kerro-
taan netissä hyvin henkilökoh-
taisia asioita. 

Lähetyskäskyssäkin 
sanotaan ’menkää 
kaikkeen maailmaan’. 
Maailma ei ole enää 
maantieteellinen, vaan 
myös sähköinen.

terHi-liiSa SutiNeN
Nuorisotyönohjaaja

Tuiran seurakunta

MeseRönöä ei vielä 
haudattu kokonaan
Pudasjärven seurakunta kokeili messengerin käyttöä nuorisotyössä 
viime syksynä. MeseRönö -palvelu ei kuitenkaan ollut aivan niin 
suosittu kuin oletettiin. Kävijöitä kertyi syys-joulukuussa kourallinen.

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja päivysti MeseRönössä 
keskiviikkoisin 16.30–17. 

– Olivatko nuoret vielä välttämättä tuohon aikaan koneen 
äärellä, vai onko mesettäminen nuorten mielestä vain heidän 
juttunsa. Sähköposti ja tekstiviestit kyllä ovat aktiivisessa käytössä 
yhteydenpitovälineinä seurakuntaan, pohtii nuorisotyönohjaaja 
Marko Väyrynen Pudasjärven seurakunnasta. 

– Ideana MeseRönö oli hyvä, eikä sitä aivan kokonaan ole 
haudattu, vaikka keväällä ei jatketakaan.

opettelun jälkeen 
kätevä työväline
Mesettäminen ei vielä ole kovin 
yleinen työmuoto seurakunnis-
sa. 

– Työntekijästä ja hänen per-
soonastaan on kiinni, millaisia 
välineitä ja työtapoja käytetään, 
sanoo Sutinen. Ohjelman käyt-
täminen, keskustelussa toimi-
minen ja uuden ”kielen” löytä-
minen vaativat hänen mielestään 
hieman opettelua.

Kovin ihmeellisiä teknisiä jär-
jestelyjä ei työmuoto vaadi: tarvi-
taan tietokone, internet-liittymä 
ja sähköpostiosoite. Periaattees-
sa yhtäläisistä mahdollisuuksista 
huolimatta seurakunnilla on hie-
man eri lähtökohdat: miten inter-
net-yhteydet toimivat ja ovat saa-
tavilla esimerkiksi pohjoisimmis-
sa seurakunnissa. 

– Hyvä puoli on ehdottomasti 
se, että messengerissä nuori nä-
kee seurakunnan työntekijän ole-
van nyt paikalla ja tietää, että hä-
nen kanssaan voi jutella. Työnte-
kijä on läsnä ja vastaa varmasti. 
Tietoa ja neuvoja saa tätä kautta 
helposti. 

Netti on kätevä keino ottaa yh-
teyttä ja jutella myös, jos nuorelta 
on vaikkapa kännykän saldoraja 
ummessa. 

– Haasteena on, että työväli-
ne vaatii hieman tutustumista ja 
seurantaa: mikä on paras ja ylei-
sin aika olla tavoitettavissa. Entä 
onko keskustelukumppani todel-
la se, joka hänen olettaa olevan, 
Terhi-Liisa Sutinen kertoo. 

Identiteettivarkauksia tai -hui-
jauksia ei Sutisen kohdalle kui-
tenkaan ole sattunut.

PÄivi mÄkiNeN

R
ii

kk
a 

V
u

o
ri

jä
rv

i



�    Nro 2      17.1.2008

Radiotiedot

w
w

w
.s

xc
.h

u
/B

ra
n

o 
H

u
d

ak

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 20.1. klo 10 jumalanpalvelus Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Juhani Lavanko, avustaa 
Virpi Sillanpää-Posio, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto.
Su 20.1. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Auli Kipinä kertoo Fransiscus 
Assisilaisen tarinan.
Radio Dei Toivon iltapäivä arkisin klo 15.30. 
Ke 23.1. klo 15.45 Naisen allakka. Sairaanhoi-

taja Ritva-Leena Katanasho pakinoi kahden 
kulttuurin perheestä.
To 24.1.klo 15.45 Kasvun paikka. Seurakun-
nan perhekerho tukena kasvatuksessa. Pastori 
Antti Leskelää haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 20.1. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Auli Kipinä kertoo Fransiscus 
Assisilaisen tarinan.
Su 20.1. klo 10 messu Oulun Tuomiokirkosta, 
toimittaa Ari-Pekka Metso, avustaa Matti Pik-
karainen. Urkurina Raimo Paaso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maa-
nantain Etappi-ohjelma uusintana,toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta. 
Ma 21.1. klo 17.05 Etappi-ohjelma, Mervi Juti-
lan haastateltavana on Alavieskan seurakun-
nan diakonissa Heli Heikkilää.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Ilmoita
ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

Sari Havia myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Opiskelijamenot

rauhan tervehdys 
-lehden 

jakelu-
HÄiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Ministeri Kiviniemi 
Mikko Salmen 
radiovieraana 
Radio Deissä arkisin kello 15.30 
kuultava Toivon iltäpäivä saa mi-
nisteritason vieraan, kun hallin-
to- ja kuntaministeri Mari Ki-
viniemi saapuu toimittajapappi 
Mikko Salmen vieraaksi 21.–25. 
tammikuuta. 

Mari Kiviniemi on alun perin 
jalasjärveleäinen kansanedus-
taja, joka valittiin eduskuntaan 
ensi kerran vuonna 1995. Vuon-
na 2007 hänet valittiin eduskun-
taan Helsingistä. Hän on Keskus-
tan varapuheenjohtaja ja koulu-
tukseltaan valtiotieteiden mais-
teri.

Viikon aikana ohjelmassa pu-
reudutaan Suomen kuntien kipu-
kohtiin: kuntaliitoksiin ja hyvin-
vointipalveluiden kehittämiseen. 

Luterilaisen kirkon kirkkohalli-
tus on päättänyt jakaa kirkon tie-
donvälityspalkinnon 2007 kana-
vapäällikkö Antti Pajamolle ja 
ohjelmapäällikkö Minna Lind-
grenille Yle Radio 1:ssä toteute-
tusta Jumalainen heinäkuu tee-
makuukaudesta. Kirkon tiedon-
välityspalkinnon luovutti arkki-
piispa Jukka Paarma perjantai-
na 11. tammikuuta. Palkinto on 
suuruudeltaan 5 000 euroa.

Kirkkohallitus perusteli pää-
töstään palkita ohjelmista vas-

Kirkon tiedonvälityspalkinto Jumalaiselle heinäkuulle

tanneet henkilöt, koska Juma-
laisen heinäkuun aikana uskon-
nollisia asioita ja ilmiöitä käsitel-
tiin ammattitaitoisesti, kiihkot-
tomasti, tuoreesti ja osana arkis-
ta elämää. Teemakuukauden ai-
kana uskonnon eri ulottuvuuksia 
pohdittiin ihmisten vakaumusta 
ja uskoa kunnioittaen. 

Uskontoa ja kirkkoa käsiteltiin 
myös talouden, viestinnän, poli-
tiikan ja kirjallisuuden erikois-
ohjelmistoissa. Päivän mietelau-
seet oli valittu Raamatusta ja joka 

päivä kuultiin päivän virsi.
Yle Radio 1 kerää viikoittain 

noin miljoona kuulijaa. Kanava 
kuuluu kaikkialla Suomessa ym-
päri vuorokauden.

Kirkkohallitus jakaa vuosit-
tain kirkon tiedonvälityspalkin-
non merkittävästä panoksesta 
kristillisen sanoman, kristillisen 
tiedon tai kristinuskon mukais-
ten elämänarvojen välittämises-
tä viestinnän eri keinoin. Palkin-
to on jaettu vuodesta 1975.

Lisäksi ohjelmassa ruoditaan si-
tä, mitä Suomelle kuuluu vuon-
na 2008. Mitkä ovat ne keskeiset 
arvot, joille hyvinvointi-Suomi 

voidaan rakentaa. Viikon aikana 
selviää myös hallinto- ja kunta-
ministerin asenne kirkon työhön 
ja uskoon.

Mikko Salmi tunnetaan paitsi piispanpoikana, myös muusikkona ja televisio- ja 
radiotoimittajana.

N u mi  N u mm e l i n



�   Nro 2      17.1.2008

	 Turvaverkossa
On onnellista joutua katsomaan tuttuja asioita uusin silmin. 
Tavallinen arki näyttäytyy uudessa valossa, ja elämässä huo-
maa asioita, jotka kantavat eteenpäin ilman suurempaa omaa 
ponnistusta ja hektistä onnen tavoittelua. Nämä ajatukset syn-
tyivät, kun vietin joulun poissa Suomesta ja monet tutut perin-
teet ja puuhat jäivät tekemättä. 

Perinteistä ei toki ollut puutetta ulkomaisessakaan joulussa, 
päinvastoin. Toreilla oli tarjolla monenlaista hyörinää. Ruoka-
pöydässä kinkun korvasi ulkoaltaasta ostettu ja maidossa yön 
yli muhinut karppi. Joulupuuna oli pieni koristemänty. Samassa 
kaupunginosassa sijaitsevassa kirkossa olisi ollut tarjolla perin-
teinen yömessu maan tavan mukaan. Aattoiltana ulkona oli 
kuitenkin pimeää, ja pakkastakin oli. Yömyöhällä ulos  vieras-
kieliseen ja uusia tapoja sisältävään messuun meneminen jäi. 
Niinpä vietimme iltaa kotoisasti ja nautimme yhdessäolosta, 
joka tuntui maantieteellisten etäisyyksien takia nyt erityiseltä 
lahjalta. Mieleen jäi hyvä tunne läheisyydestä ja yli sukupolvien 
ulottuvasta yhteisyydestä, joka oli ympärillä kuin näkymätön 
suojaava verkko.

Kotimaahan palattua tuntui erityisen mukavavalta mennä 
messuun omaan kotikirkkoon. Katselin tuttuutta uusin silmin. 
Tuntui hyvältä, että sain kuunnella Sanaa omalla äidinkielel-
läni. Sain istua tutussa ja turvallisessa penkissä,  laulaa tuttuja 
virsiä ja tapailla tuntemattomampiakin säkeitä yhdessä muiden 
kanssa ja tulla kutsutuksi ehtoolliselle tutuin sanoin ja tutuin 
tavoin. Tässä hetkessä oma tekeminen ei ollut tärkeää, vaan 
hyvän vastaanottaminen, asettuminen lepäämään Jumalan iki-
aikaiseen suojaan ja kaikille avoimeen turvaverkkoon.

aNNe kellokumPu
päihde- ja kriminaalityön

vs. diakoniatyöntekijä
Oulun seurakuntayhtymä

Jeesus, Kristus

Vapahtajamme ja Vahvistajamme

Sinä olet tie 

– kutsu meidät liikkeelle,

jotta kohtaamme toisemme ja

tunnistamme siunauksesi jäljen

toinen toisissamme

Sinä olet totuus 

– avarra ajattelumme,

jotta kunnioitamme toisiamme ja

luotamme totuutesi voimaan

omassa kirkossamme ja kaikissa kirkoissa

Sinä olet elämä 

– innoita olemisemme

jotta toteutamme tahtoasi ja

rakennamme sovinnon siltoja

kaikkialla maailmassa.

Septuagesima-sunnuntaista on noin 70 päivää pääsiäiseen. Liturginen väri on loppiais-
ajan päätyttyä vihreä. Nyt pitäisi perinteen mukaan alkaa papiston paasto. Aihe An-
saitsematon armo korostaa oikean paaston mukaisesti henkilökohtaisen hiljentymisen 

merkitystä omien tekojen sijasta. Ihminen saa lahjaksi Jumalan armon ilman tekoja, aivan 
ansiottomana. Uskon lahjakin on alusta saakka Jumalan työ.

Evankeliumitekstissä puheenvuoron saa jälleen Pietari. Hän esittää kriittisen kysymyk-
sen: Mitä me saamme palkaksi kaikesta tästä vaivasta? Miksi Kristusta kannattaa seurata?

Jeesus ei hämmenny kysymyksen edessä, saman kysymyksen, joka koskettaa universaa-
listi myös tämän ajan kristittyä. Jeesuksen seuraaja joutuu tekemään elämässään arvovalin-
toja, jotka poikkeavat maallisesta, ristin tietä karttelevasta elämäntyylistä. 

Pietarin kysymys on myös epäilevän ja vähäuskoisen ihmisen kysymys. Se janoaa vas-
tausta, joka vie jalat alta ja on kaiken kattava. Sellaisen vastauksen opetuslapset myös saa-
vat. Kahdentoista apostolin arvo Jeesuksen läheisinä seuraajina korostuu, kun Jeesus sanoo: 
”Kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, sil-
loin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hal-
lita Israelin kahtatoista heimoa.” 

Asia ei kuitenkaan jää tähän, vain Jeesukselle läheisten apostolien palkitsemiseen. Kai-
kille seuraajilleen Jeesus lupaa vähän autuaaksijulistuksen tyyliin: ”Ja jokainen, joka minun 
nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsis-
taan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.”

Pekka tuomikoSki

Päivän	psalmi	Ps.	145:	1–7
Ensimmäinen	lukukappale	
Jes.	52:	7–10
Toinen	lukukappale	Hepr.	
13:	7–8	tai	2.	Tim.	2:	8–13.
Evankeliumi	Joh.	4:	34–38

A r k i s t o / J aan i  F ö h r
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Muutama vuosi sitten eräs saksa-
lainen professori luennoi Texa-
sin yliopistossa. Hän viihtyi oi-
kein hyvin, kunnes erehtyi eräänä 

sunnuntaiaamuna vuokraamaan auton tutki-
akseen vähän maaseutua. 

Professori joutui valtavaan liikenneruuh-
kaan Austinin kaupungin keskustassa ja huo-
masi, että väkijoukko oli matkalla kirkkoon. 
Hän pani kauhuissaan autoradion päälle ja 
huomasi, että useimmat asemat lähettivät 
evankelikaalisten kristittyjen jumalanpalve-
luksia. Professorin mielestä hänen kokemuk-
sensa olivat outoja ja järisyttäviä. Mutta pro-
fessori oli väärässä. Amerikka ei ollut outo.

Amerikkaa pidetään huomattavasti uskon-
nollisempana kuin Eurooppaa. Eurooppalais-
ten mielestä Amerikka on kummallinen re-
liikki menneisyydestä, jotain outoa ja poik-
keuksellista. 

Tämä ei pidä paikkaansa. Poikkeuksellinen 
on Eurooppa. Kaikkialla muualla uskonto voi 
hyvin. Vain Euroopassa uskonto kuihtuu.

Yhdysvallat on tosin outo yhdellä kristilli-
sellä tavalla. Se on vauraista maista kaikkein 
uskonnollisin. Ja sen todella huomaa.

valtava määrä 
kirkkoja
Professori Keijo Korhonen kertoi muutama 
vuosi sitten Suomen Kuvalehdessä vierailus-
taan arizonalaisella pikkupaikkakunnalla. 
Kirkkoja riitti joka lähtöön. Kaupungissa oli 
noin 3 500 asukasta. Heitä palveli kaikkiaan 
seitsemän kirkkokuntaa. Naapurikaupungis-
sa oli vain kuusi kirkkoa, mutta asukkaitakin 
hieman vähemmän. 

Kristinusko tulee Amerikassa esiin kaik-
kialla, esimerkiksi poliitikkojen puheissa ja 
mediassa. Joissakin marketeissa on myytävä-
nä vain uskonnollisia kirjoja. Jopa dollarin se-
teleissä lukee Jumalaan me turvaamme.

Mutta miten selittää Yhdysvaltojen uskon-
nollisuus? Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija 
Kimmo Ketola kertoo, että on olemassa kol-
me pääteoriaa.

Ensimmäisen teorian mukaan Yhdysval-
tojen uskonnollisuutta lisää se, että kirkko ja 
valtio on erotettu toisistaan. Yhdysvalloissa ei 
ole koskaan ollut samanlaista valtionkirkko-
järjestelmää kuin pohjoismaissa on perintei-
sesti ollut. Ketola kertoo, että laajassa kansain-
välisessä tutkimuksessa on rankattu 59 maan 
uskonnollisuutta sen mukaan, kuinka tiivis 
yhteys niissä kirkoilla ja valtiolla on. Tutki-
muksessa selvisi, että kirkon ja valtion tiivis 
yhteys vähentää uskonnollisuutta.

Maissa joissa on valtionkirkko, valtion-
kirkko vastaa uskonnon harjoittamisesta. Tä-
tä ilmiötä kutsutaan sijaisuskonnollisuudeksi. 

Valitun 
kansan 
syndrooma

Valtio organisoi uskonnollisuuden, ja kirkko 
käsitetään valtion organisaation  jatkeeksi. Us-
kovat eivät ole niin aktiiveja kuin tilanteessa, 
jossa kirkko ja valtio on erotettu toisistaan.

Yhdysvalloissa on pakko olla aktiivinen, 
muuten kirkkoja ei olisi olemassakaan. Jos val-
tio ei tee, on tehtävä itse.

kaikki johtuukin 
sosiaaliturvasta
Toinen teoria väittää, että Yhdysvaltojen so-
siaaliturvajärjestelmä selittää maan kukois-
tavan uskonnollisuuden. Niissä maissa, jois-
sa valtio pyörittää sosiaalihuoltoa, uskonnol-
linen aktiivisuus laskee. Maissa joissa sosiaa-
lihuolto on pitkälti yksityisten varassa, uskon-
nollisuus kukoistaa.

Yhdysvalloissa kirkot tekevät sosiaalityö-
tä. Maan verotusjärjestelmäkin on rakennet-
tu tätä silmällä pitäen. Esimerkiksi lahjoituk-
set kirkoille ovat verovapaita. 

Kun kirkot tuottavat hyvinvointituotteita, 
kirkkojen toiminta nähdään laajempana kuin 
esimerkiksi Suomessa.

Ihmisten silmissä kirkot tarjoavat muuta-
kin kuin hengellistä sanomaa. Sellaiseen kirk-
koon seurakuntalainen haluaa kuulua.

Paljon uskonnollista 
tarjontaa
Kolmannen teorian mukaan Yhdysvaltojen 
uskonnollisuuden selittää yksinkertaisesti se, 
että maassa on paljon uskonnollista tarjon-
taa. Maissa joissa on valtionkirkko, kirkko on 
laiskistunut kilpailun puutteessa. Yhdysval-
loissa kirkkoja on niin paljon, että pärjätäk-
seen niiden on oltava aktiivisia ja kehitettävä 
omaa tuotettaan. 

Ketolan mukaan kolmas teoria on kiistan-
alaisin. Sen tueksi ei ole tarpeeksi empiiristä 
näyttöä. Ketola uskoo, että kaikki kolme teo-
riaa selittävät omalta osaltaan Yhdysvaltojen 
uskonnollisuutta.

Pekka HeliN
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Amerikkalaista yhteiskuntaa on 
vaikea ymmärtää ilman sen pu-
ritaanista taustaa. Puritaanit tu-
livat uudelle mantereelle Englan-

nista, koska heidän oli uskonkäsityksenä 
vuoksi vaikeaa elää kotimaassaan.

Tiukkahenkinen puritanismi jätti läh-
temättömät jäljet amerikkalaiseen yhteis-
kuntaan. Se vaikutus alkoi tosin heiketä jo 
1700-luvun alussa. Silti sen kielikuvat, mo-
net ihanneet ja uuden mantereen erikois-
asemaa koskevat ajatukset ovat seuranneet 
amerikkalaista elämänmuotoa.

Puritaanit uskoivat, että Jumala oli kut-
sunut heidät historialliseen tehtävään ih-
miskunnan vapauttajiksi. Maailman koh-
talo tulisi riippumaan Amerikasta. Ame-
rikkalaisen poliitikkojen kielikuvat kansan 
jumalallisesta kutsumuksesta, maailman-
poliisin roolista ja Yhdysvaltojen erikois-
asemasta heijastelevat puritaanien vanho-
ja asenteita.

Puritaanit uskoivat, että Jumala voi 
käyttää kansoja, kuten Israelia, suunnitel-
miensa toteuttamiseksi. He olivat jättäneet 
turmeltuneen Euroopan ja tunsivat, että 
Jumala oli antanut heille mahdollisuuden 
aloittaa puhtaalla maaperällä. He olivat va-
littu kansa ja rotu.

Perustajaisät jatkoivat 
puritaanien linjaa
Amerikan itsenäistyessä maan poliittisen 
perustan loivat valistusaatteen läpitunke-
mat perustajaisät. Amerikkalainen valis-
tusfilosofia arvosti periaatteessa uskontoa 
moraalin tukena, mutta suhtautui kriitti-
sesti kirkkoihin.

Valistusfilosofiaan vihkiytyneiden pe-
rustajaisien olisi luullut olleen kaukana 
puritaanien ajattelusta, mutta silti he oli-
vat samoilla linjoilla siinä,  miten he tulkit-
sivat Yhdysvaltojen tehtävää maailmassa. 
Lähes kaikki itsenäisyyden alkuajan presi-
dentit korostivat uskonnollisilla ilmauksil-
la uuden kansakunnan erityisasemaa. Aja-
tus valitusta kansasta ja luvatusta maas-
ta toistuu ensimmäisten presidenttien pu-
heissa.

Monet amerikkalaiset uskovat yhä ole-

vansa valittu kansa, jonka tehtävä on pe-
lastaa muut kansat tyrannian ikeeltä ja le-
vittaa demokratian ilosanomaa. President-
ti George W. Bushin toimintaa on selitetty 
tällä valitun kansan syndroomalla.

amerikka 
uskoo itseensä
Sosiologi Robert N. Bellah on väittänyt, 
että Amerikassa vallitsee niin sanottu kan-
salaisuskonnollisuus. Se nousee kristinus-
kon pohjalta, mutta ei välttämättä ole si-
tä. Kansalaisuskonnollisuus on se amerik-
kalaisen isänmaallisuuden, kansallismie-
lisyyden, demokratian ja yleisuskonnolli-
suuden yhdistelmä, joka ilmentää kaikille 
amerikkalaisille yhteisiä arvoja. Tässä us-
konnossa Amerikka on demokratian airut, 
maailman pelastaja.

Tulevissa presidentinvaaleissa sekä de-
mokraatit että republikaanit havittelevat 
uskonnollisia äänestäjiä puolelleen. Yhdys-
valloissa on nykyään miltei mahdotonta 
päästä presidentiksi, jollei ehdokkaalla ole 
jonkinlaista kristillistä taustaa. Jotkut eh-
dokkaista ovatkin pulassa.

Demokraattien Hillary Clinton on yrit-
tänyt puhua nuoruuden aikeistaan ryhtyä 
pastoriksi, mutta hänen uskonnolliset pu-
heensa tulkitaan helposti laskelmoiduiksi.

Republikaanien Rudy Giuliani on jou-
tunut määrittelemään uskonsa itsensä ja 
hänen pappinsa väliseksi asiaksi. Giulia-
ni on ollut monta kertaa naimisissa, asu-
nut samassa asunnossa homopariskun-
nan kanssa ja puoltanut aborttioikeutta. 
Giuliani luultavasti olisi hyvillään, jos hän 
kampanjansa aikana välttyisi uskonasioi-
den ruotimista.

Republikaaniehdokas Mitt Romneyn 
tilanne on kenties tukalin: Romney on ni-
mittäin mormoni. Mormoneita ei pidetä 
kristittyinä.

Pekka HeliN

Lähteet Risto. A Ahosen artikkeli Kanavan 
numerossa 4–5/2004
Lauri Tähtisen artikkeli Ulkopolitiikka-leh-
den numerossa 4/2007

Uskonnollisuuden 
juuret 
puritaaneissa

Faktaa
Kirkon ja valtion ero
Kirkon ja valtion ero Yhdysvalloissa on määrätty maan perustuslaissa, joka kiel-
tää kongressia perustamasta valtionkirkkoa. 
Yhdysvaltojen perustajaisät 1700-luvun lopulla uskoivat, että valtionkirkko pi-
kemminkin hajottaisi kuin yhdistäisi maata. 

Yhdysvalloissa oli paljon erilaisia kirkkokuntia eikä mikään ollut noussut ylit-
se muiden. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kimmo Ketolan mukaan perus-
tajaisät eivät voineet nostaa mitään kirkkoa valtionkirkoksi, koska millään kirk-
kokunnalla ei ollut Yhdysvalloissa johtavaa asemaa. Lisäksi perustajaisät eivät 
aidosti halunneet valtionkirkkoa.

Muun muassa puritaanit olivat joutuneet pakenemaan uskonnollisia vainoja 
Europasta Yhdysvaltoihin. Vanhalla mantereella vallitsivat valtionkirkot, joista 
siirtolaisilla oli huonoja kokemuksia. Suomessa ei enää varsinaisesti ole valtion-
kirkkoa vaan kansakirkko, jolla on julkisoikeudellinen asema.

Yhdysvalloissa on vaikea päästä 
presidentiksi ilman kristillistä taustaa. 
Sen tietää myös Hillary Clinton.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomasmessu la 1�.1. klo 1�, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Ulla Säilä, saarna Katarii-
na Pitkänen. Messu toteute-
taan Siionin Virsillä, teema-
na on Herra ammentaa elä-
män vettä. Esilaulajina kört-
tiopiskelijoiden kuoro Min-
na-Maija Svärdin johdolla. 
Messu su �0.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Matti Pikkarainen. Urkuri 
Raimo Paaso, kanttori Hen-
na-Mari Sivula.
Messu su �0.1. klo 1� Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttori Henna-Mari Sivula.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus su �0.1. klo 1� Oulun 
tuomiokirkossa. Saarna Ris-
to Wotschke Oulun vapaa-
seurakunnasta. Järj. advent-
tiseurakunta, ev.-lut. seura-
kunnat, helluntaiseurakunta, 
katolinen seurakunta, orto-
doksinen seurakunta, NMKY, 
NNKY ja vapaaseurakunta. 
Kirkkokahvit Keskustan seu-
rakuntatalon alasalissa.
Englanninkielinen juma-
lanpalvelus su �0.1. klo 1� 
Öbergin talossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su �0.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Virpi 
Sillanpää-Posio. Kanttori Sir-
pa Ilvesluoto. Yksinlaulu Jor-
ma Kärnä. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja rukouk-
seen. Radiointi Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
�0.1. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa. 
Kanttori Ilkka Järviö.

Sanajumalanpalvelus su 
�0.1. klo 1� Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko. Kanttori Hanna 
Savela. 
Sanajumalanpalvelus su 
�0.1. klo 1� Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Petri Sato-
maa. Kanttori Ilkka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
�0.1. klo 1� Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Virpi Sil-
lanpää-Posio, saarna Eine 
Rautiainen. Kanttori Sirpa Il-
vesluoto.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su �0.1. klo 1� Kau-
kovainion kappelissa.

Tuiran  
seurakunta
Messu su �0.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha
Tahkokorpi, avustaa Riitta 
Louhelainen. Kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su �0.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Pek-
ka Jarkko. Kanttori Tommi 
Hekkala. Pyhän Luukkaan 1. 
ja Kuivasjärven 1. rippikoulu-
ryhmät osallistuvat messuun. 
Messu su �0.1. klo 1� Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avus-
taa Lauri Kujala. Kanttorina 
Heikki Jämsä.
Messu su �0.1. klo 1� Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pa-
si Kurikka. Kanttori Tommi 
Hekkala.
Iltamessu su �0.1. klo 1� Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa Helena 
Paalanne. Kanttori Ulla Met-
sänheimo. 
Viikkomessu ke ��.1. klo �0 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen  
seurakunta 

Eläkeläiskerhojen viikko-
messu to 1�.1. klo 1� Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Paavo Moila-
nen. Kanttori Sanna Leppä-
niemi. Kirkkokahvit Myllyo-
jan seurakuntatalolla.
Messu su �0.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Paavo 
Moilanen, saarna Antti Les-
kelä. Kanttori Sanna Leppä-
niemi.
 
YLIKIIMINGIN 
SEURAKUNTAPIIRI
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski. Kanttori Jenni Rauta-
koski.
 
Hailuoto
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Samuel Mä-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Messu su �0.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Sil-
jander, saarna Perttu Kyllö-
nen, kanttori Hannu Nieme-
lä, Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu. 
Sanajumalanpalvelus su 
�0.1. klo 1� Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Maria 
Vähäkangas. Kirkkokahvit.

El
si

 H
u
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en

Vihannin kirkko

Kempele
Piispanmessu ja kirkkoher-
ra Pekka Rehumäen virkaan 
asettaminen su �0.1. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa piispa Sa-
muel Salmi, avustaa kappa-
lainen Timo Riihimäki. Vir-
kaan asettamisessa piis-
paa avustavat tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen, lääninro-
vasti Ilkka Tornberg, kirkko-
herra Leila Ikonen ja kappa-
lainen Timo Riihimäki. Uruis-
sa kanttori Marja-Liisa Jääs-
keläinen, Askeleet-kuoro 
kanttori Eija Savolaisen joh-
dolla, trumpetti, Pentti Aro. 
Messun jälkeen juhla Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, avus-
taa Anna-Kaisa Pitkänen. 
Messu �0.1. klo 1� Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, avusta-
vat  Erja Haho, Anna-Kaisa 
Pitkänen.
Gospel-messu pe 1�.1. klo 
1� kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Palosaari, avustavat An-
na-Kaisa Pitkänen ja nuorten 
musiikkiryhmä.

Liminka
Messu su �0.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttori Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa rovasti Pekka Sippola, 
kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Messu su �0.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Juhani Sep-
pänen, kanttori Marjo Irja-
la. Kirkkokahvit ja Taivasta 
maan päällä! -seurakuntata-
pahtuman päivätilaisuus seu-
rakuntatalossa, Juhani Sep-
pänen, Jouni Heikkinen.

Pudasjärvi
Messu seurakuntakodissa su 
�0.1. klo 10. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Jukka 
Jaakkola. Gideonit mukana 
jumalanpalveluksessa. Kirk-
kokahvit.

Siikalatva

KESTILÄ
Messu su �0.1. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttori Unto Määttä. 

PIIPPOLA
Messu su �0.1. klo 1� Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Jan-
ne Kopponen, kanttori Un-
to Määttä.

PULKKILA
Messu su �0.1 klo 1� seura-
kuntakodissa. Toimittaa Han-
nu Lauriala, kanttori Pekka 
Kyöstilä.

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kanttori-
na Pekka Kyöstilä. 

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1.klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Lauriala, kanttorina Eeva 
Varonen.

Siikasalo

RUUKKI
Sanajumalanpalvelus 
su �0.1. klo 10 Paavolan 
kirkossa.

SIIKAjOKI
Perhemessu su �0.1. klo 1� 
Siikajoen seurakuntatalossa.

VIHANTI
Messu su �0.1. klo 10 
Vihannin kirkossa.

Tyrnävä
Messu su �0.1. klo 10 
Tyrnävän seurakuntatalossa.  
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Tervetuloa myös perheen 
pienimpien kanssa jumalan-
palvelukseen seurakuntata-
lolle. Lapset voivat pyhäkou-
lunopettajan kanssa siirtyä 
johdanto-osan jälkeen vie-
reiseen kerhohuoneeseen 
pyhäkouluun.
Sanajumalanpalvelus �0.1. 
klo 1� Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkiakoski.
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Tukea ikääntyneille miehille

Hartauselämä
Aamurukous ke ��.1. klo 
�.��, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 1�.1. klo 
1�, Keskustan seurakuntata-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 1�.1. klo 
1�.�0, Intiön seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ke ��.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 1�.1. klo 1�, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 1�.1. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 1�.1. klo 1�, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
�0.1. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujavieraana 
pastori Jarkko Kuusisto Tor-
niosta. Lauletaan yhdessä 
ylistyslauluja. Yhteinen esi-
rukous kirjoitettujen rukous-
pyyntöjen puolesta. Henki-
lökohtaista rukouspalvelua 
sairaiden ja muuta apua tar-
vitsevien puolesta.
Opettajien raamattupiiri ti 
��.1. klo 1�, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Päiväseurat ke ��.1. klo 1�, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke ��.1. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Erkki Jokela.
Raamattupiiri to ��.1. klo 
1�, Keskustan seurakunta-
talo. Luemme Johanneksen 
evankeliumia. Pastori Anna-
Mari Heikkinen.
Laitoshartaudet: 
To 1�.1. klo 1�, Keskustan 
palvelukeskus. Hanna-Maija 
Karjalainen.
To 1�.1. klo 1�.�0, Kuntotalo. 
Ari-Pekka Metso.
To ��.1. klo 1�, Sara Wacklin 
-koti. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Herännäisseurat su �0.1. 
klo 1�, Kastellin kirkko. Yh-
teinen hetki Siioninvirsien ja 
lyhyiden seurapuheiden pa-
rissa.
Raamattupiirit:
To 1�.1. klo 1�, Lämsänjärven 
leirikeskus. 
To 1�. ja ��.1. klo 1�, Maikku-
lan kappeli. 
To 1�. ja ��.1. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Ti ��.1. klo 1�, Kastellin 

kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
��.1. klo 1�, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Kokoon-
nutaan kevään aikana evan-
keliumitekstien äärelle. Kut-
summe uusia miehiä mu-
kaan. Yhteyshenkilö Heikki 
Karppinen, 0�� ��� ���1.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1�.1. klo 1�, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen 
raamattuluokka pe 1�.1. 
klo 1�.�0, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat:
Pe 1�.1. klo 1�.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
To ��.1. klo 1�, Kaukovaini-
on kappeli. 
To ��.1. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti ��.1. klo 1�, 
Tuiran kirkko. Pasi Karjalai-
nen alustaa aiheesta Miten 
Jumala osallistuu arkielä-
mään.
Raamattupiiri ti ��.1. klo 1�, 
Niittyaron kerhohuone. 
Keskustelu- ja raamattupii-
ri to 1�. ja ��.1. klo 1�.�0, Tui-
ran kirkko. 
Raamattupiiri to ��.1. klo 
1�, Rajakylän seurakunta-
koti. Kokoontumiset kevään 
aikana seuraavasti: �.�., �.�., 
�0.�., �.�., 1�.�., 1�.�. klo 1�. 
Ota ilmoitus talteen!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 1�.1. klo 1�.�0, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
 
Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 1�.1. klo 1�.�0, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti ��.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä aiheesta Ansaitsema-
ton armo.

Karjasillan seurakunta
Joel Hallikaisen konsert-
ti Rakkautta etsimässä su 
�0.1. ko 1�, Karjasillan kirk-
ko. Konsertin tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. Käsiohjel-
mat 10 e ovelta tuntia ennen 
konserttia.
Kirjatorstai to 1�.1. klo 1�–
�0, Karjasillan kirkko. Kirjoi-
na Kenzo Kitakata: Tokion 
tuhkaa, Arnaldur Indrida-

son: Ääni kuin enkelin tai Rä-
me tai Kuolemanhiljaista. 

Diakonia
KuuLOVAMMAISET:
Ystäväilta to 1�.1. klo 1�, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.
Sosiaaliturva tutuksi pe 
1�.1. klo �.�0–1�, Keskustan 
seurakuntatalo. Asiantun-
tijat kertovat sosiaaliturvan 
perusasioista ja muutoksis-
ta. Mahdollisuus juoda aa-
mukahvi (�,�0 euroa) ja syö-
dä lounas (�,�0 euroa).
Kuurojen lähetyspiiri ma 
�1.1. klo 1�, Kuurojen yhdis-
tys. Lähetyspiirillä on kaksi 
kummilasta Tansaniassa. Pii-
ri tukee kummilasten kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.

näKöVAMMAISET:
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 1�.1. klo 1�–1�.�0, 
Öbergin talo. 
näkövammaisten kerho ke 
��.1. klo 1�–1�.�0, Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraa-
na Suomen Raamattuopis-
ton aluejohtaja Juhani Sep-
pänen.

PäIHdETYö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 1�.1. klo 1�, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma �1.1. klo 1�.�0, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti ��.1. klo 1�, Diakoniakes-
kus, yläkerta. 

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma �1.1. klo 1�–1�.�0, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessä ole-
misen ja tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti ��.1. klo 
1�, Kaukovainion kappeli. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke ��.1. klo 1�–1�.�0, 
Kaukovainion kappeli, Ystä-
vänkammari. Tukea ja virkis-
tystä omaishoitajille, jotka 
hoitavat läheistään kotona 
tai laitoksessa. 
Lisätietoja Asta Leinonen 
0�0 ��� �1��.
diakoniapiirit:
Ma �1.1. klo 1�.�0, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke ��.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miehen tie -ryhmä pe 1�.1. 
klo 1�, Rajakylän seurakun-
takoti. Ryhmä kokoontuu vii-
koittain perjantaisin samaan 
aikaan. Lisätietoja diakonia-
työntekijä Riku-Matti Järvi, 
0�0 ���� 1��.
Työttömien aamukahvipiiri 
ti ��.1. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aamukahvi-
piiri kokoontuu tammi-hel-
mikuun aikana seuraavasti: 
��.1., ��.1., �.�., 1�.�., 1�.�. 
ja ��.�. klo 10-11. Ota ilmoi-
tus talteen!
Juttutupa ti ��.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntako-
ti. Tiistaisin Koskelan seu-
rakuntakodilla klo 11–
1�.�0 ellei toisin ilmoite-

ta. Ota ilmoitus talteen! 
Työttömien ateria ti ��.1., 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien ateria on tiistai-
sin klo 1�-1�, ellei toisin il-
moiteta!
diakoniapiiri ti ��.1. klo 1�, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
diakoniapiiri ti ��.1. klo 1�, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Madekosken diakoniapii-
ri to ��.1. klo 1�, Akkasella, 
Mikkolantie �. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 1�. ja ��.1. 
klo 10–1�, Keskustan seura-
kuntatalo. Myyjäiset ja 

kahvila.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri ke ��.1. klo 1�, 
Vesper-koti, Isokatu ��. Joh-
tajatar Raija Ikonen.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti ��.1. klo 1�–
�0, Kaukovainion kappeli. 

Ylikiimingin  
seurakuntapiiri
Piispankamari pe 1�.1. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Kirpputori ja kahvila lä-
hetyksen hyväksi.

17.–23.1.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie ��
Kastellin kirkko 
Töllintie ��
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie �
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja �
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie �

Tuiran kirkko 
Myllytie �
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie �
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu �
Pateniemen kirkko 
Taskisentie
Oulujoen kirkko 
Pappilantie ��

Kirkot
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie �
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu �1
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 1�
Hintan seurakuntatalo
Hintantie ��
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 1�

Hönttämäen  
seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku �
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie �
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 1�
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie ��
Kuivasjärven  
seurakuntakoti 
Karppalantie �

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie �
Myllyojan  
seurakuntatalo 
Koivumaantie �
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie �
Rajankylän  
seurakuntakoti
Tervakukkatie �
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun  
seurakuntakoti
Sanginsuuntie ��
Toppilan 
monipalvelukeskus 
Paalikatu 1�
Vanha pappila 
Isokatu 1�
Öbergin talo, 
Diakoniakeskus
Kirkkokatu �
Siipi
lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie ��

Toimipaikat

Rajakylän seurakuntakodissa aloit-
taa ikääntyneiden miesten toiminta- 
ja keskusteluryhmä perjantaina 18.1. 
klo 11. 

Ryhmä on suunnattu yli 65-vuoti-
aille miehille. Ryhmässä on mukavaa 
tekemistä, jutustelua ja yhdessäoloa. 
Tarkempi sisältö toiminnalle suun-
nitellaan yhdessä osallistujien kans-
sa. Mukaan mahtuu noin kymmenen 
miestä.  

Ikääntyneitä, esimerkiksi leskeksi 
jääneitä ja yksinäisiä miehiä, kannus-
tetaan mukaan ryhmän toimintaan. 

Tavoitteena on, että ryhmästä saa ver-
taistukea, iloa elämään sekä tukea elä-
mänhallintaan.

Ryhmä kokoontuu perjantaisin 
kolmen kuukauden ajan. Toiminta on 
maksutonta.

Toimintaa järjestävät yhteistyössä 
Oulun kaupungin kotona asumista tu-
kevat palvelut ja Tuiran seurakunta.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Jaana Toska-Tervola puh. 044 703 
4981 tai Riku-Matti Järvi puh. 040 574 
7149.

A r k i s t o  /  J aan i  F ö h r
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Oulujoen kirkolla 
juhlavuosi

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su �0.1. klo 1�, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma �1.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ke ��.1. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To ��.1. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
To 1�. ja ��.1. klo 1�.�0, Py-
hän Andreaan kirkko. �–�-
vuotiaat lapset voivat osal-
listua tähän pyhäkouluun il-
tapäiväkerholaisten kanssa.
Su �0.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su �0.1. klo 1�, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Su �0.1. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su �0.1. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ma �1.1. klo 10 Sarasuon päi-
väkoti. 
Ti ��.1. klo �.�0, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke ��.1. klo �.�0, Kastellin 
kirkko. 
Ke ��.1. klo �.�0, Kaukovai-
nion kappeli. Jätevaris Oiva 
Roina vierailee.
Ke ��.1. klo �.�0, Karjasillan 
kirkko. 
Ke ��.1. klo �.�0, Maikkulan 
kappeli. 
Ke ��.1. klo 10, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma �1.1. klo 1�.�0 ja ti ��.1. 
klo �, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Pyhäkoulut:
Su �0.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su �0.1. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su �0.1. klo 1�, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su �0.1. klo 1�, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su �0.1. klo 1�, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su �0.1. klo 1�, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
To 1�.1. klo �.�0, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ti ��.1. klo �.�0, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 

Ke ��.1. klo �.�0, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke ��.1. klo �.�0, 
Pateniemen kirkko. 
Ke ��.1. klo �.�0, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
To ��.1. klo �.�0, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: Kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhemmil-
le hartauden, kahvin, askar-
telun ja laulujen merkeissä.
Ke ��.1. klo �.�0, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke ��.1. klo �.�0, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Sanginsuun 
seurakuntakoti.
Ke ��.1. klo �.�0, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke ��.1. klo �.�0, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Ylikiimingin  
seurakuntapiiri
Perhekerho to 1�. ja ��.1. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Kohtaamispaikka lap-
sille ja vanhemmille hartau-
den, kahvin, askartelun ja 
laulujen merkeissä.

Varhaisnuoret
Tietoa varhaisnuorten ker-
hoista osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Nuoret
Raahe gospel la ��.�. klo 
10–��.��, Raahe. Oululais-
ten yhteinen matka tapahtu-
maan. Lisätietoja Anssi Puti-
la 0�0 ��0� ��� ja Juha Vä-
häkangas 0�0 ����1��.

Karjasillan seurakunta
nuorten draamaryhmä 1�.1. 
klo 1�.�0, Maikkulan kappe-
li. Ilmaisusta ja näyttelemi-
sestä kiinnostuneille nuo-
rille. Lisätietoja Marilta 0�0 
��0 �11�.
Cafe Kastell pe 1�.1. klo 1�–
��, Kastellin pappila. Pela-
taan pelejä, keitetään kah-
vit ja teet, vietetään aikaa 
yhdessä, hiljennytään har-
tauteen ja joskus vähän kok-
kaillaan. Lisätietoja Katja Yli-
talo, 0�0 ��1 ����.
nuortenilta ma �1.1. klo 1�–
�0, Maikkulan kappeli. Lep-
poisaa yhdessäoloa, pingistä 
ym. pelailua ja sanaakin tar-
jolla pienen purtavan kera. 
Lisätietoja 0�0 ��0 �11� tai 
0�0 ��1����.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti ��.1. klo 1�, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Wanhat to 1�. ja ��.1. klo 1�–
1�.�0, Koskelan seurakunta-
koti. Isoskoulutus meni! Älä 
lannistu. Isostoiminnankin 
jälkeen sinulle on säännöl-
listä kokoavaa toimintaa. 
Wanhat kokoontuvat pohti-
maan erilaisia juttuja kahavi- 
tai teekupposen ääreen se-

kä mm. avustavat isosleireil-
lä, nuortenilloissa ja isom-
missa tapahtumissa.
VII Isoskoulutus ke ��.1. klo 
1�, Koskelan seurakuntako-
ti. Seurakunnan isoskoulu-
tus jatkuu ke 1�. tai ke ��.1. 
aiheella Isosena leirillä. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksman, 0�0 ��� 
����. 

Nuoret aikuiset
3 Kohtaamista Plus -ilta Kas-
tellin kirkolla 1�.1. klo 1�.�0, 
puhuja-/artistivieraana Tom-
mi Kalenius. Tule kohtamaan 
Jumala, oma itsesi ja lähim-
mäisesi. 
Crossroads-ilta pe 1�.1. klo 
1�, Tuiran kirkko. Rukousta, 
laulua ja yhdessäoloa. Terhi-
Liisa Sutinen puhuu läsnä-
olosta. Teejatkot.
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti ��.1. klo 1�, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisen leiri ��.–��.�., Ro-
kua. Seurakuntien oppi-
laitospalvelun, kirkollisten 
opiskelijajärjestöjen ja Saras-
tus-kuoron yhteinen talvilei-
ri. Hinta matkoineen �� eu-
roa. Ilmoittautumiset viim. 
11.�. tapahtumakalenterissa 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi (varalla Ari Savu-
ojalle, 0�0 ��� ��1�). Ohjel-
massa hengellistä opetusta, 
laulua, ulkoilua, saunomista, 
iltaohjelmaa, käynti Syvyy-
denkaivolla, luonnon rau-

haa ja toisten seuraa! Ope-
tuksissa ja vetäjinä Ari Savu-
oja, Salla Tuominen, Noora 
Kataja sekä Antti Leinonen.

OPISKELIJAJäRJESTöT
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 1�.1. klo 
1�.�0, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vedestä ja Hengestä, 
Juha Tahkokorpi.
OPKOn opiskelijailta la 1�.1. 
klo 1�, Keskustan seurakun-
tatalo. Kuka minä olen? – 
Tervettä itsetuntoa etsimäs-
sä Tuula de Bruijn.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke ��.1. 
klo 1�.�0, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jumalan pr-miehe-
nä, Pasi Palmu.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to ��.1. klo 1�, Körttiksellä, 
Luokotie � a �. 
uusheräyksen ilta to ��.1. 
klo 1�, Koulukatu �1. Kalevi 
Silvola: Jumalan terve!

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to ��.1. klo 10.�0, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Hopealanka ma �1.1. klo 1�, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke ��.1. klo 1�, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raksilan kerho to ��.1. klo 
1�, Kajaanintie 1. 

17.–23.1.2008

Oulujoen kirkko täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Kirkon juhlavuotta suunnittelemaan on perus-

tettu juhlatoimikunta. Toimikunnan puheenjohta-
jana on kirkkoherra Paavo Moilanen. Muita jäse-
niä ovat seurakuntaneuvoston jäsenet Heljä Sohlo 
ja Riitta-Liisa Luukkonen, kanttori Lauri Nurk-
kala ja kappalainen Pentti Kortesluoma.

Kirkon 100-vuotisjuhlaa vietetään seurakun-
nan perinteisessä elojuhlassa 10. elokuuta. Sil-
loin on tarkoituksena julkistaa kirkosta kerto-
va juhlakirja.

Muita mahdollisia tapahtumia juhlatoimi-
kunta suunnittelee syksylle. Lisäksi alustavas-
ti on kaavailtu yhteistyötä 50 vuotta täyttävän 
Tervapartion kanssa. 

Juhlatoimikunta suhtautuu avoimesti työnte-
kijöiltä ja seurakuntalaisilta tuleviin kirkon juh-
lavuotta koskeviin ideoihin.

A r k i s t o  /  E s s i  T i i t t an e n

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä on 
noin 111 000. Päätoimisia työnteki-
jöitä on noin 290.
Oulun seurakuntayhtymän hautaus-
mailla työskentelee kesäisin noin 120 
kausityöntekijää.

HAUTAUSMAIDEN 
KESÄTYÖT

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
kesätyöntekijöitä Oulun, Oulujoen ja Ylikiimingin 
hautausmaille kesäkaudeksi 2008.

Työhön kuuluu kukkien istuttaminen, kastelu ja 
muu hoitotyö sekä nurmikon leikkuu. Työajat ovat 
ma–to klo 7–16 ja pe 7–14. Työntekijöitä palkataan 
ensisijaisesti touko- ja syyskuun väliselle ajalle ja 
työsuhteet ovat 1–6 kk mittaisia.

Hakulomakkeen voi täyttää 17.1.–7.3. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpai-
kat. Hakulomakkeen voi myös käydä täyttämässä 
3.3.–7.3. (viikko 10) Oulun hautausmaan toimistolla, 
Intiöntie 6. Hautausmaan toimisto on avoinna ma–to 
klo 9–16, pe 9–14. 

Valituille lähetetään kirje viikolla 14.  

www.oulunseurakunnat.fi 

 

Joel Hallikainen
Rakkautta etsimässä

Karjasillan kirkossa
su 20.1. klo 18

Liput 10 euroa 
ovelta tuntia ennen konserttia.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
yhteisvastuun hyväksi 
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Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
To 1�.1. klo 1�–1�, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
To 1�.1. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 
To 1�.1. klo 1�.�0–1�, 
Karjasillan kirkko. 
Ma �1.1. klo 1�.�0, 
Maikkulan kappeli. 
To ��.1. klo 1�, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 1�.1. 
klo 1�, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kuljetus: klo 11.�0 Hii-
dentien päätepysäkki - Jär-
vitie, klo 11.�� Alppilan py-
säkki, klo 1� Tuiran kirk-
ko, klo 1�.0� Mäntykoti, klo 
1�.10 Kangastien palvelukes-
kus, klo 1�.1� Koskelan pal-
velukeskus, klo 1�.�0 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 1�.�� Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 1�.�0 Palokan 
palvelukeskus, klo 1�.�� Pa-
teniemen kirkko - Raitotie, 
klo 1�.�0 Kuivasjärvi (Karja-
kentän pysäkki) - Kaitoväy-
lä. Paluu n. klo 1�.�0.
Seurakuntapiiri to ��.1. klo 
1�, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pyhän Tuomaan kirkon elä-
keläisten seurakuntapiiri ko-
koontuu tammi-helmikuun 
aikana seuraavasti: ��.1., 
�1.1 .(laulupiiri), �.�., �1.�. ja 
��.�. klo 1�–1�.�0. Ota ilmoi-
tus talteen!
Eläkeläisten kerho to 1�.1. 
klo 1�, Rajakylän seura-
kuntakoti. Eläkeläisten ker-
ho kokoontuu tammi-hel-
mikuun aikana seuraavas-
ti: 1�.1., �1.1. ja ��.�. klo 1�–
1�.�0. Ota ilmoitus talteen! 
Eläkeläisten kerho to ��.1. 
klo 1�, Koskelan palvelutalo. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten viikkomessu  
to 1�.1. klo 1�, Oulujoen kirk-
ko. Eläkeläiskerhojen kevät-
kauden aloitus. 
Kuljetukset: 
Auto 1: Vaalantie – Sangin-
joen tienhaara klo 10.��, La-
pinkangas, vanha Arina klo 
11, Laukan sillan kautta –
Pikkaraisen kylä klo 11.�0, 
vanhaa tietä Madekoskel-
le klo 11.�0, Sanginsuun sil-
lan kautta – Vaalantie – Yr-
jö Saarelan tie – Sangintie – 
Oulujoen kirkko klo 11.��. 
Auto �: Ylikiimingin srk-ta-
lo klo 10.�0, Ylikiimingintie 
- Saviharju klo 11.00, Ylikii-
mingintien risteys klo 11.10, 
Kuusamontie – Hönttämä-
ki – Kaartintie – Pohjantäh-
dentie – Talvikankaantie – 
Parkkisenkankaantien ja Le-
väsuontien risteys klo 11.1�, 
Parkkisenkankaantie – Vaa-
lantie – Kuusamontie – Hin-
tantie – Nokkalanmännikkö 
– Hintantie – Hintan srk-ta-
lo klo 11.�0, Vaalantie – Koi-
vumaantie – Myllyojan seu-
rakuntatalon pysäkki klo 
11.��, Tiilitie – Sangintie – 
Oulujoen kirkko klo 11.��. 
Paluukuljetus kirkkokah-
vin jälkeen noin klo 1�.�0. 
Martantupa ti ��.1. klo 

1�.�0, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Ikäihmisten kuntopiiri  
ma �1.1. klo 1�, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Aikuisten kuntopiiri 
ke ��.1. klo 1�, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot: 
Ma �1.1. klo 1�, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ma �1.1. klo 1�, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To ��.1. klo 10, 
Huonesuon seurakuntakoti.  
To ��.1. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntatalo.  
 
Leirit ja retket

Ruuhkasta rauhaan 
�.–10.�., Lapiosalmen erä-
leirikeskus Posio. Leiri ne-
likymppisille yksin, kaksin 
tai lasten kanssa. Hinta: ai-
kuinen ��–110 euroa majoi-
tuksesta riippuen, lapsialen-
nukset 1�–1�-v. ja opiskelijat  
�0 %, �–1�-v. ��%, �–�-v. 
�0%, 0–�-v. maksutta. Ilm. 
viim. �1.1. hiippakunnan lä-
hetystoimistoon: oulu.sls@
mission.fi tai 0� ���� ��1.

Kuorot ja kerhot
Katso erillinen ilmoitus kuo-
roista. Lisäksi tietoa osoit-
teessa www.ouluseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Fransupiiri ti ��.1. klo 1�, 
Myllyojan seurakuntapiiri. 
Fransupiiri �.1. klo 1� Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Tule 
solmeilemaan fransupitsiä. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
Raamatun heprean kurs-
si to ��.1. klo 1�.��, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kurs-
sin jälkeen raamattutunti klo 
1�.�0–�1.

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
�1.1. klo 1�, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

PARISuHdE:
Virtaa välillämme -suhde-
kurssi �.–10.�., Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Pa-
risuhdetaitoja vahvistavaa 
toimintaa nuorille aikuisil-
le pareille. Lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/virtaa. 
Osallistumismaksu �0 euroa 
/ pari. Ilm. viim. ��.1. Heikki 
Kaikkoselle 0�0 �0� �010.

Kansainvälisyys

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su �0.1. klo 1� 
Kaukovainion kappelissa.
Englanninkielinen vesper 
su �0.1. klo 1�, Öbergin 
talossa. 

Kynttiläkonsertti
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa, Isokatu 17
su 27.1.2008 klo 15
Henna-Mari Sivula laulu
Eero Blomberg huilu
Maija Tynkkynen piano
Kahvitarjoilu
10 euroa
Oulun Zontakerho I

Sarastus-kuoro nuorille aikuisille to 17.1. 
klo 18, Öbergin talo. Kuoroa johtaa Noora 
Kataja p. 040 741 1331. 

Tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkokuoro to 17.1. klo 17, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Katedraalikuoro to 17.1. klo 18.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Kuoroja johtaa Raimo 
Paaso, puh. 040 838 6807.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro (7–12-v.) to 
17.1. klo 17, Pyhän Andreaan kirkolla.  Tied. 
Sirpa Ilvesluoto puh. 050 525 1882.
Kastellin kirkkokuoro ma 21.1. klo 18.30, 
Kastellin kirkko.
Mieskuoro Weljet ti 22.1. klo 18.30, Kas-
tellin kirkko.
Maikkulan tenavakuoro (3–6-v.) ke 23.1. 
klo 17, Maikkulan kappeli. Tied. Riitta Piip-
po puh. 040 583 3035.
Maikkulan lapsikuoro (7–12-v.) ke 23.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. Tied. Riitta Piippo 
puh. 040 583 3035.
Karjasillan kirkkokuoro ke 23.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Cantio Laudis -kuoro to 24.1. klo 18, Kar-
jasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Sekakuoro Tuike to 17.1. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroa johtaa Lauri-Kal-
le Kallunki 040 845 7309.
Psalmi-kuoro, to 17.1. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Kuoroa johtaa Heikki Jämsä, puh. 040 
574 7089.
Tuiran kirkon naiskuoro ma 21.1. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kuoroa johtaa 

Raakel Pöyhtäri 040 574 7086.
Kirkkokuoro, ti 22.1. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Kuoroa johtaa Heikki Jämsä, puh. 040 
574 7089.
Gospel-ryhmä Glorias, ke 23.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Kuoroa johtaa Johanna Fiskaali, 
puh. 040 748 4522. 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro, I-ryhmä ti 
22.1. klo 16.30, II-ryhmä klo 17.30 (III- ryh-
mä erillinen ilmoitus). Lapsikuoroja johtaa 
Raakel Pöyhtäri 040 574 7086.
Harmonisen laulun ryhmä ti 22.1. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. Kuoroa 
johtaa Marja-Liisa Mustonen, puh. 041 550 
7444.
Kirkkolaulajat, johtaa Tommi Hekkala, 
puh. 040 831 6226 (toimii kevään projek-
ti-luonteisesti).
Seniori-lauluryhmä, johtaa Ulla Metsän-
heimo, puh. 040 563 3191 (erillinen ilmoi-
tus Rauhan Tervehdyksessä).

Oulujoen seurakunta 
Lapsikuoro (isot) to 17.1. klo 17.15, Myllyo-
jan seurakuntatalolla. 
Lapsikuoro (pienet) ma 21.1. klo 17, Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Kuoroja johtaa Anna 
Haanpää-Vesenterä, puh. 040 583 2368.
Oulujoen kirkkokuoro ke 23.1. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo.

Ylikiimingin alue
Kirkkokuoro ti 22.1. klo 18.30, Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla.
Maanantaikuoro ke 23.1. klo 10, Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla.
Lapsikuoro to 24.1. klo 17, Ylikiimingin 
seurakuntatalolla.

Vihityt: 

Tuomiokirkko: Tuomo Ante-
ro Alarova ja Maarit Anneli 
Leinonen, Vesa Pekka Äärelä 
ja Outi Hannele Uusimäki.
Karjasilta: Ville Heikki Taneli 
Holmi ja Eija-Liisa Lohilahti, 
Kari Tapani Auvinen ja Marja 
Elina Inkeri Heikkinen.
Tuira: Jani Petteri Karhu ja 
Merja Hannele Jussila, Pek-
ka Markus Tapani Kähkönen 
ja Eeva Johanna Kuvaja, Ee-
ro Pentti Kalervo Heikkilä ja 
Veera Tuulia Typpö.

Kastetut:

Tuomiokirkko: Alessa Emi-
lia Riekki.
Karjasilta: Valtteri Topias 
Aspegren, Vili Mikael Isokos-
ki, Sara Sofia Lebeitsuk, Essi 
Aino Matilda Moilanen, Eeli 
Juho Viljami Niemelä, Linnea 
Hanna Matilda Lohikoski.
Tuira: Nooa Leo Edvin Göös, 
Aino-Maisa Amanda Järven-
pää, Rianna Liina Viktoria 
Kaarlela, Iivari Janinpoika 
Karhu, Nina Katariina Karp-
pinen, Lucas Sebastian Kel-
lokoski, Aaron Samuel Lo-
hi, Veeti Jesse-Toni Emil Sir-
viö, Eeli Matias Suronen, Je-
re Tapani Weman, Ella Kata-
riina Veteläinen, Onni Ilari 
Väliaho, Leevi Juhani Kristi-
an Yrjänä, Silja Maria Olivia 
Mattila.
Oulujoki: Vilma Katrii-
na Hertteli, Roosa Serafina 
Hiukka, Jani Aleksi Kristi-
an Karvo, Aaron Elmeri Ku-
ha, Justus Viljami Lehmikan-
gas, Mitja Marius Välimäki, 
Amanda Mariella Pitkälä.

Kuolleet: 

Tuomiokirkko: Vilho Einari 
Maikkola, ��; Aino Amanda 
Halttu s. Määttä, ��.
Karjasilta: Tauno Kristian 
Vesterelve, ��; Reino Eevert 
Keränen, ��; Pentti Jalma-
ri Kinnunen, ��; Kauko Ha-
rald Salmela, ��; Jorma Ola-
vi Aittola, ��; Aarne Viljami 
Pesonen, ��.
Tuira: Urho Matti Henrikki 
Kukkonen, ��; Seija Tuulikki 
Seppänen s. Holsti, ��; Matti 
Ilmari Ahosola, ��; Johannes 
Kellokumpu, ��; Heikki Auvo 
Uolevi Estola, ��.
Oulujoki: Maria Paananen 
s. Suviranta, ��; Lilja Annik-
ki Nissinen s. Kannisto, ��; 
Kerttu Kaarina Jämsä s. Jur-
velin, �0; Ilmi Penttilä s. Kar-
jalainen, ��; Erkki Kauppi-
nen, �0.

KuOROT KEVäT 2008
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eurakunnissa tapahtuu  17.–23.1.2008

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki http://lumijoki.seurakunta.net

Kirkkokuoro 
kaipaa mieslaulajia
Hailuodon kirkkokuoro on toiminut naiskuorona 
useamman vuoden ajan. Nyt on mukaan saatu yksi 
saareen muuttanut tenori, joten lisää mieslaulajia tar-
vitaan kuoron muodonmuutoksessa sekakuoroksi. 

Musiikkikerho Saaren Sirkut on alakoululaisten 
oma musiikkiryhmä. Saaren Sirkuissa soitetaan, lau-
letaan, leikitään ja valmistetaan erilaisia esityksiä, 
kuten nukketeatteria yhteisvastuutapahtumaan, var-
jonukketeatteria ja tiernapoikia joulujuhlaan. Saa-
ren Sirkut esiintyy toisinaan myös yhdessä kirkko-
kuoron kanssa.

YHTEYSTIEdOT
Kirkkoherranvirasto
Luovontie ��, �0��0 
Hailuoto; 0� �100 ���, 
hailuodon.seurakunta@
evl.fi.
Avoinna ma klo �.�0–1� 
ja ke klo 1�–1�.�0. 

Saarenkartanon hartaus 
to 1�.1. klo 1�.�0. 
Kirkkokuoro to 1�.1. 
klo 1�.�0 kirkolla. Kuoroon 
tarvitaan lisää mieslaulajia.
Pyhäkoulu su �0.1. klo 1�.
Raamattu- ja rukousilta 
ti ��.1. klo 1� Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie ��.
Päiväkerho ke ��.1. klo �.�0.
Saaren Sirkut ke ��.1. klo 1�.
Päiväpiiri to ��.1. klo 1� Saa-
renkartanossa.
Kirkkokuoro to ��.1. klo 
1�.�0.
Kuollut: Anna Emilia Noke-
la, ��.

mä � ti ��.1. klo 1�.�0 kerho-
huoneella.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ke ��.1. klo 10, Lukkarinkan-
kaan kerhohuone.
Hartaushetki ke ��.1. klo 1� 
Lumilyhdyssä.
Partio: Sudenpennut ko-
koontuvat poikkeuksellises-
ti to ��.1. srk-talolla, ajat en-
tiset. 
Kokkikerho II to ��.1. klo 1� 
kerhohuoneella.

Rauhanyhdistys: Pe 1�.1 
klo 1� raamattuluokka Juha 
Klaavolla. Su �0.1 klo 1� py-
häkoulu I Pikkarainen II Hol-
mi III J Kiviahde. Su �0.1 klo 
1� seurat Lumilyhdyssä Ris-
to Laurila. Päiväkerho ry:
llä klo 1�.�0-1� I ti ��.1 II ke 
��.1 III to ��.1. To ��.1 klo 1� 
varttuneiden kerho E&A Vii-
nikalla.
Tulossa: su ��.1. klo 1� ra-
kentajien kirkkopyhä ja  
Mikko Salmen konsertti kir-
kossa. 

YHTEYSTIEdOT 
Virasto ��� 1��,
kirkkoherra 
0�0 ��� ����, 
diakonissa 0�� ��� 1���, 
suntio 0�� ��0 �0�1, 
talouspäällikkö 
0�� ��0 �0��, 
kerhohuone ��� �1�

Perhekerho to 1�.1. ja ��.1. 
klo 10–11.�0 srk-talolla. 
Matalakynnys su �0.1. klo 1� 
Korsuhovin kerhohuoneella.
Ripari-ilta Ti ��.1. klo 1�  
srk-talolla.
Sisaruskerho to ��.1. klo 10 
kerhohuoneella. To 1�.1. ei 
ole sisaruskerhoa.
Raamattupiiri to ��.1. klo 1� 
srk-talolla. 
Päiväkerho �-vuotiaille, ryh-
mä 1 ma �1.1. klo 10 kerho-
huoneella.
Päiväkerho �-vuotiaille 
ti ��.1. klo 10 kerhohuo-
neella.
Päiväkerho �-vuotiaille, ryh-

Kirkkokuoro 
ke ��.1. klo 1�.�0 srk-talolla.

Eteläisessä ja keskisessä Suo-
messa se jo näkyy. Kirkon 
kuorotoiminta on hiipumas-

sa, kun kokeneet kuorolaiset ikään-
tyvät eikä uusia saada tilalle. Oulun 
hiippakunnassa ongelma ei vielä rä-
jähtänyt käsiin, mutta uhka ja viit-
teet ovat  jo näkyvissä, kertoo hiip-
pakuntakanttori Anja Hyyryläi-
nen. Suuria muutoksia ei onneksi 
ole vielä tapahtunut, Hyyryläinen 
kiittelee. Hyyryläisen vastuualuee-
seen kuuluu kirkkomusiikki hiippa-
kunnassamme.

Oulunkin hiippakunnan kuoro-
jen johtajat valittavat, että kuorolai-
sista alkaa olla pula.

Etelässä kuoroja on jopa lope-

tettu. Oulun hiippakunnassa niitä 
on saatu kaksi lisääkin, vaikka se ei 
hiippakunnan mittakaavassa paljon 
olekaan, Hyyryläinen toteaa. Silti 
uusista kuoroista kannattaa iloita.

Oulun hiippakunta satsaa lapsiin 
ja nuoriin, jotta kuorotoiminta ei ai-
van tyrehtyisi. Ensi vuonna Oulussa 
esimerkiksi pidetään Lasten laulu-
juhlat. Juhlien avulla lapsia houku-
tellaan mukaan kirkon kuoroihin. 
Lasten toivotaan jatkavan kuorois-
sa aikuisinakin.

Kirkkokuoroilla on ihmisten 
mielissä vanhahtava kaiku. Siksi on  
perustettu kamarikuoroja, joissa on 
vähemmän laulajia, mutta laulut ta-
sokkaampia.

Kamarikuoroille annetaan oma 
nimi, jotta niiden profiili nousisi 
paremmin esille, Hyyryläinen ker-
too.

Kirkkokuoroissa pitäisi Hyyry-
läisen mukaan esittää monipuolis-
ta musiikkia, jotta kuoroihin saatai-
siin lisää väkeä.

Mistä sitten johtuu, että kirkon 
kuorojen suosio laskee?

– Olisiko niin, että tämän ajan 
ihmisillä on muita haasteita ja har-
rastuksia? Ihmisten musiikkimaku 
on kenties muuttunut. Ehkä kirkko-
kuoromusiikki on nuoremmalle vä-
elle liian vanhahtavaa?

Pekka HeliN

Kuorolaisista 
uhkaa tulla pula

Pyhännän lapsikuoro vuonna �00�.

Pyhännän veteraanikuoro 
vuonna �000.

Pyhännän kirkkokuoro 
vuonna �00� Pyhännän kirkossa. 

Hyvä mies tai 
hyvä nainen saa paikan
Esimerkiksi Pyhännän kappeliseurakunnan kuoros-
sa tarvitaan lisää miesääniä. Naisääniäkään ei ole 
liikaa. Pyhännän nuorisokuoro etsii varsinkin poikia 
laulajiksi.

Pulkkilan kuoro etsii myös laulajia. Viime vuosiin 
asti laulajia on ollut jokaisessa äänessä kiitettäväs-
ti, mutta nyt on vajausta tenoreista.

Kuoro kaipaisi nuoria laulajia joukkoonsa.



1�   Nro 2      17.1.2008

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

KuOROT
Lapsikuoro to 1�.1. klo 
1� srk-keskuksessa. Uu-
sia laulajia otetaan klo 
1�.�0 lähtien. �–1�-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. 
Tiedustelut, kuoronjoh-
taja Minna Pohjola, p. 
0�0 ��1� ��� tai minna.
p.pohjola@evl.fi. 
Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulu to 1�.1. srk-
keskuksessa klo 1�.�0. 
Kuoroon otetaan uusia 
laulajia koelaulun kaut-
ta. Tiedustelut 
p. 0�0 ���1 ��0 tai han-
nu.niemela@evl.fi. 
Eläkeläisten musiikki-
piirin kevätkauden en-
simmäinen kokoontumi-
nen to ��.1. klo 1� srk-
keskuksen monitoimi-
salissa. Kaikki laulun ja 
muun musiikin ystävät 
tervetuloa!

Puhallinorkesteri Viventin 
kirkkokonsertti su �0.1. klo 
1� kirkossa, solistina Annika 
Hänninen, pasuuna. Johtaa 
Jukka Myllys ja Markku Kor-
honen. Puhe Juha Sarkkinen. 
Ohjelma � euroa ovelta.
Seurakuntakerho to 1�.1. 
klo 1� srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa p. ���� 
��� pe klo �–11.
Juttukahvila to 1�.1. klo 1� 
Martinniemen srk-kodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa p. ���� ��� pe klo �–11.
Pääsiäisvaellukseen kaiva-
taan talkoolaisia esiintyjik-
si ja rakentajiksi. Tule to 1�.1. 
klo 1� pienryhmätilaan (Kirk-
kotie 10 C) tai ilmoittaudu 
lähetyssihteeri Helena Yli-
maulalle, p. 0�0 �01 ����.
Rukouspäivän rukoushetki 
pe 1�.1. klo 1� kirkossa, Pek-
ka Siljander, kanttorina Han-
nu Niemelä.
diakonia- ja lähetyspiiri 

ma �1.1. klo 1�.�0 Kellon 
srk-kodissa.
Raamattupiiri ke ��.1. 
klo 1�.�0 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa, Juha 
Sarkkinen (Ilm. �).
Iltamusiikki ke ��.1. klo 1� 
srk-keskuksessa, Katri Niska-
kangas, urut. Vapaa pääsy. 
Ohjelma � euroa.
nuoret: Gospelkirkko pe 
1�.1. klo 1�–�1 Vakkurilassa. 
Isoskoulutukseen ilmoit-
tautuneet: ensimmäinen ko-
koontuminen la 1�.1. klo 10–
1� srk-keskuksessa.
Perhekerhot: Kirkonkylän 
Vakkurilassa ti �.1. klo �.�0–
11, Kellon srk-kodissa to 10.1. 
klo �.�0–11 ja 1�–1�.�0, Mar-
tinniemen srk-kodissa pe 
11.1. klo �.�0–11 ja Jokelan 
vanhalla koululla pe 11.1. klo 
�.�0–11. Ei ilmoittautumista.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: eläkepiiri srk-keskuk-
sen monitoimisalissa ti ��.1. 
klo 1� Sisarilta to 1�.1. klo 

1�.�0 Wathenilla, Tiilitie �. 
Raamattuluokka pe 1�.1. klo 
1�.�0 Lohella, Kauppilantie 
�. Pyhäkoulu su �0.1. klo 1� 
läntinen Vesa Similällä, itäi-
nen Jukka Holmalla, poh-
joinen Timo Hannukselalla. 
Seurat ry:llä su �0.1. klo 1� 
(radiointi),  Aarno Haho, Ta-
pani Alakärppä. Lauluseurat 
ke ��.1. klo 1�.�0 Juhani Lat-
vakoskella, Santaholmantie 
1�0. Kello: ompeluseurat 
pe 1�.1. klo 1�.�0 ry:llä.
Kuollut: Kirsti Marjatta 
Vuolo, ��.
Avioliittoon kuulutettu: 
Ville Johannes Holappa ja 
Liisa Pauliina Kaltakari.
Kastettu: Konsta Elmeri 
Kurkela, Lukas Jalmari Nissi-
lä, Laura Katariina Isojämsä, 
Nita Joanna Järvenpää, Jo-
sefina Jenna Elisabet Hanni, 
Anni Josefiina Kurvinen.

Haluaisitko pysähtyä 
kuuntelemaan itseäsi?
Haukiputaan seurakunta ja Kumppanuusyhdistys jär-
jestävät Valoa elämän polulle –kurssin Isoniemen lei-
rikeskuksessa 25.-26.1.2008. Kurssin aikana sinulla on 
mahdollisuus oppia uusia asioita itsestäsi ja jakaa aja-
tuksia toisten ihmisten kanssa psyko- ja sosiodraama 
työskentelyn avulla.

Osallistumismaksu, 50 euroa, sisältää draama-
työskentelyn, majoituksen ja ruuan. Mukaan mahtuu 
enintään 12 osallistujaa. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Kati Niskalalle, p. 044 322 3646.

diakonian vapaaehtoisten 
ilta to 1�.1. alkaen klo 1�.�0 
kahvitarjoilulla kirkonkylän 
srk-kodissa.
Askeleet-kuoro pe 1�.1. klo 
1� kirkonkylän srk-kodissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
�0.1. klo 1� kirkossa. Mukana 
Keijo ja Hilkka Kaikkonen ja 
Versot. Esirukouspalvelua.
diakonian vapaaehtoistyö: 
Palvelutoimintaryhmän 
suunnittelupalaveri ti ��.1. 
klo 1� kirkonkylän srk-talon 
kokoushuoneessa. 
Lisätietoja Leenalta, 0�0 
���0 ���.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo � kirkossa. 
Perhekerhot klo �.�0–11 kir-
konkylän srk-kodilla ja Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
sekä ti, ke ja pe klo �.�0–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja ke ja to klo �.�0–11 
Vanhassa pappilassa. 
Varhaisnuorten kuorot kir-
konkylän srk-kodissa to klo 
1�.1�–1�.1� ja pe Kokkokan-

klo 1�–1�, la klo 10-1�. Kirp-
putorille voi lahjoittaa au-
kioloaikoina ehjiä, puhtaita 
ja hyväkuntoisia vaatteita ja 
tekstiilejä.
nuoret: nuortenilta 1�.1. klo 
1�–�0 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 1�.1. klo �0–�� 
Vanhassa pappilassa. nuor-
ten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 1�.�0–1�. 
nuorisotyön päivystys pe 
alk. 1�.1. Zeppelinissä klo 1�–
1�. Lisätiedot Antti Ristkari, 
0�0 ���0 ���.
Rippikoululaiset: Päivärip-
pikoululaisten nuorten ilta 
to 1�.1. klo 1�–�0 Vanhassa 
pappilassa.
Perhelentopallo lauantai-
sin klo �–11 Kirkonkylän kou-
lulla.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokat pe 1�.1 klo 1� nuo-
remmat �. ja �. -luokat, Kar-
vonen Pekka, Porttilyhdyn-
kuja 1, isommat �-, �- ja �-
luokat, Pyhtilä Esko, Mesi-
kämmentie 1�. Pyhäkoulut 

su �0.1 klo 1� Kokkokangas 
Karvonen, Porttilyhdynku-
ja 1. Keskusta-Ollila Hintsa-
la Eino, Savitie �. Santamäki 
Teppo, Kiurunkuja �. Paituri 
Hintsala Lasse, Roinilantie �. 
Seurat su �0.1 klo 1� ry:llä.
Murto: Lauluseurat pe 1�.1. 
klo 1� Leinonen Kati ja Jani, 
Juurussuontie �1�. Seurat su 
�0.1. klo 1� ry:llä.
Kastetut: Lumi Helinä Käl-
käjä, Atte Eino Aukusti Mä-
kikyrö, Ilona Sanni Mikaela 
Hautakoski, Iiro Frans Eevert 
Puuperä, Aliisa Anna Matil-
da Suni, Arelius Eloi Mytty, 
Tuukka Joonatan Järvenpää, 
Vilmiina Elli Anneli Juka, Ii-
da Anna-Maija Suorsa, Niilo 
Matti Walfrid Kohtala.
Vihitty: Tomi Kristian Sirviö 
ja Piia-Maarit Hannuksela, 
Jukka-Pekka Artturi Kohtala 
ja Mari Johanna Lahdenperä.
Kuollut: Heimo Kalervo Kok-
ko, ��.

kaan srk-keskuksessa klo 1�–
1�. 
Mukulakuoro to klo 1�.�0 
kirkonkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke ��.1. klo 1� Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja seu-
rakuntapiiri to ��.1. klo 1� 
kirkonkylän srk-kodissa. Klo 
1�–1� kahvitarjoilu ja vapaa-
ta keskustelua. Ohjelma-
osuus alkaa klo 1�.1�. 
Kirkkokuoro ke ��.1. klo 1� 
kirkonkylän srk-kodissa.
Terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus to ��.1. klo 1�.
naisten piiri to ��.1. klo 
1�.�0 kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to ��.1. klo 
1�.�0 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta, 
Veikon valinta, ke klo 10, 
Nordea-talon alakerrassa, 
Ollilantie 1. Lisätietoja Arvo 
Yrjölä, p. 0�0 ��0� ��1.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 

Seurakuntakeskuksessa aloittaa keski-
viikkona 31.1 uusi nuorille ja nuoren-
mielisille aikuisille tarkoitettu kuoro-
projekti. Tavoitteena on saada kokoon 
noin 30 laulajaa.

Kuoro esiintyy palmusunnuntaina 
ja hiljaisella viikolla yhdessä Muhok-
sen seurakunnan kamarikuoron kans-
sa. Ohjelmistossa on Tuomo Nikkolan 
ja Dietrich Buxtehuden kantaattimu-
siikkia kuorolle, soitinryhmälle ja so-
listeille sekä muuta kärsimysajan mu-
siikkia.

Kuoro harjoittelee 6–7 kertaa. Kuo-
roharjoitusten ajaksi järjestetään las-
tenhoito.

Edellisen kerran projektikuorot toi-
mivat seurakunnassa viime syksynä. 
Silloinen projekti oli kunnianhimoi-
nen, kuoro osallistui Yhteisvastuu-
CD:n äänitykseen. Levy julkaistaan 
helmikuun lopulla. Nyt tavoitteena on 
tehdä yhtä korkealaatuista musiikkia.

Projektikuoro aloittaa aina toimin-
nan puhtaalta pöydältä, joten mukaan 
on helppo tulla. Kuoronjohtaja kuun-
telee mielellään pienen laulunäytteen 
harrastusta aloittavilta laulajilta. Läm-
pimästi tervetulleita ovat myös edellis-
ten projektien laulajat.

Tiedustelut Jarkko Metsänheimo,   
p. 0400 487 187.

Nuorten aikuisten projektikuoro 
tähtää pääsiäiseen 

Raamattuluennot pappilas-
sa 1�.�., ��.�., ��.�. klo 1�. 
Pauli Niemelä.
diakoniapiiri ma �1.1 klo 1� 
Kolamäen kerhohuone. 
Ystäväpiiri to 1�.1 klo 1� 
Huttukylän nuorisoseuralla. 
Kuljetuspyynnöt Ulla Juntti-
la, p. 0�0 ��� ����.
Eläkeläisten kerho ti ��.1. 
klo 1� Jäälin srk-koti. Kulje-
tuspyynnöt kirkkoherranvi-
rasto.
Yhteisvastuukokous  �1.1. 
Taivalkoskella klo 11–1�, il-
moittautumiset Erja Haho, 
0�00 ��� 1��.
Perhekerhot ja –kahvilat 
alkavat viikolla �. 
Perhekerho ti klo �.�0–11.�0 
kirkkopirtillä
Perhekahvila to klo 1�–1�.�0 
kirkkopirtillä.
Perhekerho torstaisin klo 
�.�0–11.�0 Jäälin seurakun-
takodilla. Perhekahvila tiis-
taisin klo 1�–1�.�0 Jäälin srk-
talolla.  

Rauhanyhdistys:  Seurat su 
�0.1. klo 1� Jaarankartano. 
Raamattuluokka pe 1�.1. klo 
1� Rauhanyhdistyksellä. Lau-
luseurat pe 1�.1. klo 1� kylä-
piireittäin.
Kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su �0.1. klo 1� Vanha 
koulu Montin sali. Esko Tak-
kula.
Kastettu: Salla Emilia Tak-
kinen, Mila Jemina Ylilehto. 
Ville Matias Seppänen,
Elsa Vanamo Lehto, Vili 
Konsta Kornelius Vääränie-
mi, Minea Emilia Petäjäjärvi, 
Eevi Ediita Saukkonen, Jen-
na Karoliina Vääräniemi, Nea 
Maria Posti, Samuel Herman-
ni Mertaniemi
Vihitty: Pasi Henrik Mika-
el Holappa ja Merja Tuulikki 
Kinnunen, Olli Juhani Vuori-
nen ja Maarit Singh.
Kuollut: Soile Päivi Birgitta 
Suomela, ��; Terttu Anja Tel-
lervo Koskela, �0; Lasse Ju-
hani Koskela, ��.

KuOROT
Poikakuoro torstaisin 
1�.1. klo 1�–1� srk-kes-
kus. Ulla ja Jarkko Met-
sänheimo. Ilmoittau-
tumiset Ullalle, p. 0�0 
��01 ���. Keväällä har-
joitusleiri, esiintymisiä 
sekä kevätretki. Ahke-
rimmat osallistujat saa-
vat ahkeruuspalkintoja.
Kirkkokuoro torstaisin 
1�.1. klo 1�.�0 srk-kes-
kus, ruokailu.

Musiikkitilaisuus: 
Äidin lempivirret, muisto-
ja laulavista äideistä su �0.1. 
klo 1� srk-keskus. Tuomo 
Nikkola, Satu Kreivi-Palosaa-
ri ja Markku Palosaari. 
Hartaus ke ��.1. klo 1� 
Jaarankartanossa, Erja Haho.
Hartaus to ��.1. klo 1� Kola-
mäessä, Markku Palosaari.
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Perhekerhot ti ��.1. klo �.�0-
11 Kotikololla, ke ��.1. klo 
�.�0-11 Tupoksen Vanamos-
sa.
äitiverkko to 1�.1. klo 1� Va-
namossa.
Hartaus to 1�.1. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Pyhäkoulu su �0.1. klo1� Ko-
ti-Pietilässä.
Raamattu -ja rukouspiiri ti 
��.1. klo 1�.�0 srk-talolla.
Seurakuntakerho ke ��.1. 
klo 1� srk-talolla eläkeläisille. 
Kahvitarjoilu. Mukana Sinik-
ka Ilmonen.
Seurakuntakerho ke ��.1. 
klo 1� srk-talolla.
Hartaus to ��.1. klo 1� Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: 
Kirkkolaulajien harjoituk-
set ke ��.1. klo 1� srk-talolla. 
Uudet laulajat tervetulleita. 
Tähdet, harjoitukset to ��.1. 
klo 1� srk-talolla. Uudet lau-
lajat tervetulleita.

Yhteisvastuukeräys 2008, 
Työ ja osallisuus, suunnittelu 
on käynnissä. Lisätietoja Sep-
po Tuomikoski, p. 0�00 ��� 
��� ja Sinikka Ilmonen, p. 
0�� ���1 ���.
nuorisotyö: 
nuortenilta to 1�.1. klo 1� 
Kotikololla. 
nuorten palveluryhmän 
kokoontumiset torstaisin klo 
1�.�0 diakoniatoimistossa. 
Pääsääntöisesti vierailemme 
Alatemmeksen vanhainko-
dissa. ��.1. Lisätietoja, p. 0�� 
���1 ���.
Partio: Pe 1�.– la 1�.1. Su-
denhuuto -0� partiopojille 
Ukuranperän urheilutalolla 
ja Ketunkiljaisu-0� partioty-
töille Limingan läheisyydessä 
maastossa. Leirikirjeet jaossa 
Kotikolon eteisessä. Lisätie-
toa heimopäälliköiltä ja var-
tionjohtajilta. Su �0.1. Kirk-
kopalvelussa Pihlajanmarjat. 
Ke ��.1. Mafeking/ vj-koulu 

�. vj-oppilaille Kotikololla klo 
1�-1�. To ��.1. Tupoksen su-
denpentujen vanhempainilta 
Vanamossa klo 1�-1�. Aihee-
na vanhempien vapaaehtoi-
nen osallistuminen partiotoi-
mintaan tapahtumien, retki-
en ja leirien apuvetäjinä.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (�-�) pe 1�.1. klo 
1�.�0 ry:llä sekä nuortenil-
ta klo 1�.�0 Marjut ja Petri 
Pudaksella. Raamattuluokka 
(�-�) la 1�.1. klo 1�.�0 ry:llä. 
Pyhäkoulut su �0.1. klo 11.�0 
ja seurat klo 1� Niittypirtin 
palvelutalolla sekä seurat klo 
1� ja klo 1�.�0 ry:llä. Varttu-
neiden kerho ti ��.1. klo 1� 
Maila ja Esko Vappulalla.
Kastettu: Matias Erkki Pie-
tari Kiviniemi, Olavi Autio, 
Arttu Elias Littow, Veeti Her-
manni Pitkälä, Arvi Verne-
ri Pitkälä.
Kuollut: Matti Johannes Me-
riläinen, ��.

Lapsikuoro Tähdet on aloittanut toi-
mintansa syksyllä 2005. Laulajia kuo-
rossa on 19. 

Kuoroharjoitukset pidetään seura-
kuntatalolla torstaisin klo 16–17. Kuo-

Kirkkohetki su �0.1. klo 1� 
srk-talossa, Pekkala. Viete-
tään talvirippikoulun ilta-
kirkkoa ja vanhempainiltaa. 
Kahvitarjoilu. 
Hartaus ma �1.1. klo 1� Päi-
väkeskuksessa, Kyllönen.
Seurakuntatapahtuman 
raamattuillat
Ma �1.1. klo 1� srk-talossa, 
Tapio Pokka, Juhani Seppä-
nen. 
Ti ��.1. klo 1� srk-talossa, Ju-
hani Seppänen, Ilkka Kerä-
nen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti ��.1. klo 1� rukoushuo-

neella, Leena Leskelä, Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen 
ti ��.1. klo 1�.�0 palvelu-
asunnoilla, Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke ��.1. 
klo 11.�0 srk-talossa. Suunnit-
telemme yhdessä kevään oh-
jelmaa, mukana Leena Leske-
lä ja Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ke ��.1. klo 1� Ran-
takodissa, Heikkinen.
Hartaus ke ��.1. klo 1� Toi-
vola-kodissa, Kyllönen.
Rukouspiiri ke ��.1. klo 1�.�� 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Sururyhmä omaisensa/lä-
heisensä menettäneille on 
suunniteltu aloitettavaksi 
�1.�. Ryhmä kokoontuu tor-
stai-iltaisin seurakuntata-
lossa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Leena Leskelä, 
0�0 ��� 0��� tai Pekka Kyllö-
nen, 0�0 ��� 0��1. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo �.�0–11.�0 
srk-talossa ja Päivärinteen 

srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-1� Laitasaaren rukous-
huoneella.
nuoret: yökahvila Valopi-
likku la 1�.1. klo 1�.�0–��.�0 
Nuokkarilla. Raamis rippi-
koululaisille su �0.1. klo 1�–
1� srk-talossa. nuortenillat 
ke ��.1. klo 1�–1�.�0 Päivä-
rinteen srk-salissa ja to ��.1. 
klo 1�–1�.�0 srk-talon nuor-
tentilassa.
Rippikoulut: talvirippikou-
lun oppitunnit la 1�.1. klo 10-
1� Koortilassa. Su �0.1. klo 1� 
talvirippikoulun iltakirkko ja 
vanhempainilta srk-talossa. 
Partio: la 1�.1. perheretki 
Ouluun partionäyttelyyn ja 
Tietomaahan, elokuva Vii-
kingit. Lähtö onnikalla klo 
�.�0 srk-talolta. Ilmoittautu-
miset Riitalle, 0�0 ��� ��1�, 
viim. to 1�.1. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanantai-
sin klo �.�0. Perhekerho tors-
taisin klo 10–1�. Seurakunta-
piirin kevätkauden aloitus ti 

��.1. klo 1�.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 1�.1. klo 1� ompeluseu-
rat kodeissa: kirkonkylä Heli 
ja Sauli Härkösellä, Korivaa-
ra Helinä ja Pentti Räisäsel-
lä, Pälli Heli ja Mika Tihisel-
lä, Suokylä Päivi ja Asko Ke-
räsellä. La 1�.1. klo 1� nuor-
tenilta ry:llä. Klo 1� raamat-
tuluokka-iltakylä �.–�.-lk. A. 
Pitkäsellä. Su �0.1. klo 1� yh-
teinen laulupyhäkoulu ry:llä. 
Klo 1� seurat ry:llä. Ma �1.1. 
klo 1� päiväkerhot ry:llä. To 
��.1. klo 1� sisarilta. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 1�.1. klo 11 päiväker-
ho. Klo 1� isojen raamattu-
luokka ja iltakylä Muhoksel-
la A. Pitkäsellä. Klo 1� nuor-
tenilta Muhoksen ry:llä. Su 
�0.1. klo 1� ja klo 1� seurat 
ry:llä.
Kastettu: Oona Kerttu Elina 
Uusitalo, Markus Antti Asse-
ri Lukka.
Kuollut: Lauri Olavi Tuppu-
rainen, ��.

Päiväkuorosta 
kamarikuoroon
Lapsikuoro on 6–12-vuotiaille lapsille. Kuoro har-
joittelee keskiviikkoisin klo 17–18.

Kirkkokuoro on neliääninen sekakuoro. Kuoron 
harjoitukset pidetään keskiviikkoisin klo 18.30–
21. Muhoksen kirkkokuorolla on tänä vuonna 90-
vuotisjuhlavuosi. Varsinaista vuosijuhlaa vietetään 
sunnuntaina 18.5.

Kamarikuoro on noin 25-henkinen sekakuoro, joka 
koostuu lähinnä aktiiviharrastajista ja laulunopis-
kelijoista. Kuoro keskittyy hieman vaativampaan 
ohjelmistoon. Harjoituspäivä torstai klo 18.30–21.

Päiväkuoro on eläkeläisistä koostuva lauluryhmä. 
Harjoitukset pidetään joka toinen keskiviikko klo 
10.30–11.30.

Tarkempia tietoja kuoroista saa kanttori 
Ossi Kajavalta, 040 547 0786. 

dIAKOnIATOIMISTOn 
PuHELInAJAT 

Tiistaisin klo 1�–1� ja 
torstaisin klo �–10, 
0� ��� ����.
Diakonissa Leena Leskelä, 
0�0 ��� 0��� ja 
vs. diakoni Sari Mustonen, 
0�0 ��� 0���.

YHTEYSTIEdOT
Kirkkoherranvirasto 
0� ����100, 
avoinna ma-pe �–1�
seurakunnan 
sähköpostiosoite: 
pudasjarvi.srk@evl.fi

Pudasjärven kirkkokuoro kokoon-
tuu torstaisin klo 18. Kuoroa johtaa 
Jukka Jaakkola, 040 5519 528. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia.
Lapsikuoro laulaa torstaisin klo 
17. Kuorolaiset ovat 7–12-vuotiai-
ta, mukaan mahtuu vielä muutama 
innokas laulaja.
Seurakunnan naiskuoro Vox Mar-
garita järjestää avoimen harjoituk-
sen keskiviikkona 23.1. klo 18.

Avoimeen harjoitukseen voi 
tulla kuuntelemaan ja katsomaan, 
millaista kuoroharjoituksissa on. 
Siten saa tilaisuuden rauhassa ar-
vioida, onko kuorossa laulaminen 
itselle sopiva harrastus. Kuoron oh-
jelmistossa on pääasiassa uutta suo-
malaista gospelmusiikkia, muun 

muassa Simojokea ja Laaksosta.
Lisätietoja antaa Keijo Piirainen, 

040 5216 769, keijo.piirainen@evl.

fi. Kaikki kuorot harjoittelevat seu-
rakuntatalolla.

Perhekerho to 1�. ja ��.1. 
klo 10–1� ja ti ��.1. klo 10–1� 
seurakuntakodissa.
Syötteen perhekerho 
ke ��.1. klo 10–1� kyläta-
lossa.
Ystävänkammari ti ��.1. klo 
10–1� seurakuntakodissa.
Lähetyksen kirpputori 
ke ��.1. klo 10–1� 
talkootuvassa.
diakoniatyö: 
Yhteisvastuukeräyksen tem-
pauksiin kaivataan vapaaeh-
toisia. Lisätietoja Henna Sa-
vilampi, 
p. 0�00 ��� ��0.
Rauhanyhdistykset:  Seu-
rat Kurenalan ry:llä su �0.1. 
klo 1�, P. Kinnunen, L. Kar-
humaa.
Kastettu: Eetu Aleksanteri 
Loukusa, Justus Viljami Leh-
mikangas.
Kuollut: Heikki Aarne Timo-
nen, ��.

Suloääniset margaritat ja muut kuorolaiset Satumuskari 
to 17.1. klo 16–17 

Sarakylän koululla. 

Kevään juhlien 
ja kappelin 

tilaisuuksien 
musiikkiesitysten 

harjoittelu 
alkaa, myös 

1.–2.-luokkalaisia 
toivotaan 
mukaan. 

Tähtiä ja kirkkokuorolaisia

ro on tarkoitettu kaikille laulamisesta 
kiinnostuneille 7–13-vuotiaille tytöil-
le ja pojille.

Vuonna 2005 liminkalainen Täh-
det-joukkue voitti pohjoisten hiippa-
kuntien Virsivisan. Koko kuoro sai ni-
mensä voittoisan joukkueen nimestä. 

Limingan kirkkokuoro kirkkolaula-
jat on toiminut yhtäjaksoisesti jo yli 80 
vuotta. Se on yksi Suomen vanhimmis-
ta kirkkokuoroista. Laulajia kuorossa 
on 17. 

Kuoroharjoitukset pidetään seu-
rakuntatalolla keskiviikkoisin klo 18-
20. Kuoroon pääsee mukaan koelau-
lun kautta.
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Rovastikunnallinen isos-
koulutuspäivä la 1�.1. 
Raudaskylässä.

KESTILä
Sudarikerho to 1�.1. ja ��.1. 
klo 1�.�0 kerhokodissa.
Seurakunnan toimintaa 
pe 1�.1. klo 1� Pihlajistossa.
Järvikylän diakonia- ja 
lähetyspiiri ti ��.1. klo 11 
Mustallakankaalla Hilkka ja 
Erkki Valtasella. 
Ystävänkammari ke ��.1. klo 
10 kerhokodissa.
Päiväkerho ke ��.1. klo 11 
pappilassa.
Puuhakerho ke ��.1.klo 
1�.�0 kerhokodissa.
Perhekerho to ��.1. klo 11 
kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seuramyyjäiset ry:llä pe 1�.1. 
klo 1�, M. Pikkarainen. Seu-
rat ry:llä su �0.1. klo 1�, 
A. Pikkarainen.  

PIIPPOLA 
Hartaus ma �1.1. klo 1�.�0 

Ponnarissa.
Seurakuntakerho ti ��.1. 
klo 1� Väinölässä.

PuLKKILA 
Perhekerho to 1�. ja ��.1. klo 
10 srk-kodilla.
Päiväkerho pe 1�. ja ��.1. klo 
1�–1� srk-kodilla.
Terveyskeskushartaus su 
�0.1 klo 1�.�0 terveyskeskuk-
sessa.
Ystävyysseura ti ��.1. klo 1� 
vanhustentalolla.
Seurakuntakerho ke ��.1. 
klo 1� srk-kodilla.
Tyttöpoikakerho to ��.1. klo 
1� srk-kodilla.
nuorten juttu pe ��.1. klo 
1�–1� srk-kodilla.
Rauhanyhdistys: Pe 1�.1 klo 
1� raamattuluokka ry:llä. La 
1�.1 klo 1�.�0 nuortenilta ry:
llä. Su �0.1 klo 1� seurat Koi-
vulehdossa ja 1�.�0 ry:llä, Ti-
mo Aitto-oja.

PYHänTä 
Perhekerho to 1�.1. klo 11 

kerhohuoneessa. 
Partio to 1�.1. klo klo 1� par-
tiokololla. 
Päivärippikoulua la 1�.1. klo 
�-1�.�0 srk-talon kerhohuo-
neessa. Kaikki rippikoululai-
set mukaan!
Lukupiirit ma �1.1. klo � srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhotilassa. 
MLL:n perhekahvila ma �1.1. 
klo 11–1� kerhohuoneella, 
kynttilänkoristelua.
Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous ma �1.1. klo 11 Ta-
vastkengällä Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella, Jouni 
Riipinen.
Lamujoen diakoniapiiri 
ma �1.1 klo 1�.�0 Karttusilla.
Päiväkerho ti ��.1. klo 11–
1�.�0 kerhohuoneella.
Salaisuuksien kaivos –kerho 
ti ��.1. klo 1�–1�.�0.
Varttuneenväen kerho 
ke ��.1. klo 1� srk-talolla.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to ��.1. klo 11 Manta ja Aimo 
Turusella.
Tulossa: Kynttilänpäivänä 

��.1. klo 10 Pyhännän kir-
kon 100-v.juhlamessu, Piri ja 
Kautto, sekä juhla srk-talol-
la. Ma ��.1. klo 1� Suomen 
Raamattuopiston raamat-
tuilta srk-talolla. Aihe Taivas-
ta maan päällä, Juhani Sep-
pänen, Tapio Pokka ja Py-
hännän viranhaltijat. Kahvi- 
ja teetarjoilu, myyntipöytä, 
mahdollisuus keskusteluun.
Rauhanyhdistys: Su �0.1. 
klo 1�.�0 hartaus Nestorissa, 
seurat klo 1� ry. Lauluseurat 
Ke ��.1. klo 1�.�0 Helena ja 
Arto Töllillä.
Kuollut: Elsa Reeta Nii-
lekselä , �� (Kajaani, ent. py-
häntäsiä).

RAnTSILA
Perhekerho Pallerot ma 
klo 10–1� Nuppulassa.
Eläkeliitto ti ��.1. klo 11 
srk-talolla.
Seurat ti ��.1. klo 1� Ojalla 
(Vanhanpappilantie �0), Vil-
ho Harvala. Kahviraha Kaija 
Martinin työlle.
Päiväkerhot: Ti klo 10–1� 

Hovin koululla, ke �–�-vuoti-
aat klo �–11 ja �-vuotiaat klo 
11.�0–1�.�0 Nuppulassa. 
Varhaisnuorten kerhot: Tyt-
tökerho ma klo 1�–1� Nup-
pulassa, ti klo 1�–1� Manki-
lan koululla ja ke klo 1�–1� 
Hovin koululla.
Rauhanyhdistys: Pe 1�.1. klo 
1� ompeluseurat ry:llä. Su 

�0.1. klo 1�.�0 kotiseurat Aili 
Hätälällä Kivitie �. 
Kastettu: Lyydia Henriikka 
Marttila.
Kuollut: Hilkka Annikki 
Ojantakanen s. Matinheik-
ki, ��; Toini Hellen Reijonen 
s. Kivelä, 100 (Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta).

VIHAnTI
diakonia-lähetyspiirit: 
To 1�.1. klo 1� Lumimetsässä 
Aili ja Martti Törmikoskella. 
Ti ��.1. klo 1� päivätilaisuus 
Möykkylän kylätuvalla. 
Ke ��.1. klo 1� Alpuassa Mei-
jerin pirtillä. 
To ��.1. klo 1� Kuusirati-Ohi-
maan diakonia-lähetyspiiri 

Kuusiratin kylätalossa.
Tansania-ilta su �0.1. klo 1� 
srk-talossa.
Raamattupiiri ma �1.1. klo 
1� srk-talossa. 
Sanan ja rukouksen ilta to 
��.1. klo 1� Vihannin kirkos-
sa. Mukana Ylistyskuoro ja 
Veikko Määttä Raahen srk:
sta. Rippikoululaiset saavat 

merkinnän, mikäli osallistu-
vat tähän vapaaehtoiseen ti-
laisuuteen.
Rauhanyhdistys: Pe 1�.1. klo 
1� ompeluseurat Alpuan ry:
llä. Su �0.1. klo 1� seurat kir-
konkylän ry:llä.
Kuulutettu: Pentti Juha-
ni Kolppanen ja Titta Kristii-
na Perälä.

Hartaus to 1�.1. klo 1�.�0 
Kotolassa.
Seurakuntakerho ti ��.1. klo 
1�.�0 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to ��.1. klo 
10.�0 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Matintie 1 B �.
nuoret: 
nuortenilta pe 1�.1. klo 1� 
Tyrnävän srk-talolla.
Kerhonohjaajien virikepäi-
vä la �.�. Tyrnävällä. Oletko 
muistanut ilmoittautua, vielä 

ehtii ilmoittautua 1�.1. saak-
ka Matille sähköpostiin mat-
ti.haapalainen@evl.fi. 
Kerhonohjaajien palaveri la 
1�.1. klo 1�.�0 Tyrnävän srk-
talon kerhohuoneessa. Kaik-
kien ohjaajien läsnäolo pa-
kollinen.
Temmes: Hartaus to 1�.1. klo 
10.�0 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 1�.1. klo 1� lauluseurat ja 
tutustumisilta ry:llä. Su �0.1. 
klo 1� seurat ry:llä, Hannu 
Tuohimaa ja Kari Ahola.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
1�.1. klo 1� lauluseurat Ka-
ti ja Jani Leinosella, Juu-
russuontie �1�. Su �0.1. klo 
1�.00 seurat ry:llä.
Kastettu: Minttu Matilda Im-
monen, Emmi Maria Kauppi, 
Jesse Johannes Korva, Jemi-
na Kiia Katariina Rauhio.

Antoisa harrastus 
kaipaa lisää laulajia

Seurakunnassa toimii kirkkokuoro ja Temmeksen 
lapsikuoro. 

Kirkkokuorossa on 15 laulajaa ja lapsikuorossa 20. 
Kuorot esiintyvät pääasiassa seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Toisinaan esiintymisiä on myös kunnan järjes-
tämissä tilaisuuksissa.

Kuorojen ohjelmistossa on perinteistä kirkkomu-
siikkia, mutta myös uudempaa ohjelmistoa pyritään 
ottamaan koko ajan mukaan. Jonkin verran kuorot 
laulavat myös muuta musiikkia.

Uusia laulajia kaivataan molempiin kuoroihin. 
Kirkkokuorossa on pula etenkin miesäänistä, mutta 
kaikkiin äänin otetaan uusia laulajia. Aiempi koke-
mus kuorolaulusta ei ole välttämätön.

Kirkkokuoron harjoitukset ovat keskiviikkoisin 
klo 19–20.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. Lapsikuo-
ro harjoittelee torstaisin klo 16–17 Temmeksen seu-
rakuntatalolla. 

Kuorossa laulaminen on antoisa, kehittävä ja ren-
touttava viikoittainen tapahtuma, tulkaa joukolla 
mukaan.

Lisätietoja antaa kanttori Pentti Korkiakoski, 044 
7372 613.

YHTEYSTIEdOT
Mankilantie 1, 
�1�00 Tyrnävä
Sähköposti 
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
��� 0�00
Telefax ��� 0��0
Avoinna 
ma-pe klo �–1�
ja to klo 1�–1�

KuOROT

Kirkkokuorot:
To klo 1� Pyhännän srk-ta-
lolla. 
To 1�.1. klo 1� Pulkkilan srk-
talossa. Lisää laulajia toi-
votaan, etenkin tenoreis-
ta pula. 
Ma klo 1�.�0 Piippolan srk-
kodilla. 
Ti ��.1. klo 1� Kestilän srk-
talolla. 
Rantsilan Laulu to klo 10 
Rantsilan srk-talolla. Uusia 
laulajia otetaan mielellään 
mukaan.

Veteraanien lauluryhmä 
ma klo 11 Piippolan srk-ko-
dilla.
Veteraanikuoro to klo 1� 
Pyhännän srk-talolla.
Veteraanikuoro ke klo 11 
Rantsilan srk-talolla.
Lapset: Lapsikuoro to klo 
1� Pyhännän srk-talolla.
Kirkonkylän Stellat ke klo 
1� Rantsilan srk-talolla. 
Mankilan Stellat to klo 
1�.�0 Mankilan koululla. 
Hovin Stellat pe klo 1� Ho-
vin koululla (ei pe 1�.1.). 
nuorisokuoro pe 1�.1. klo 
1�.�0 Pyhännän srk-talolla.

Temmeksen lapsikuorolaisia. 

Pe n t t i  Ko r k ia ko sk i

KuOROT
Lapsikuorot
Lapsikuoroihin ovat uudet laulajat tervetulleita. 
Kuoroissa  laulaa peruskouluikäisiä tyttöjä ja poikia.
Kuorojen harjoitusajat:
Paavolan srk-talossa tiistaisin klo 1�
Siikajoen srk-talossa keskiviikkoisin klo 1�
Ruukin srk-talossa torstaisin klo 1�

Siikasalon seurakunnan kirkkokuoro
Ruukin srk-talossa torstaisin klo 1�.�0 
Vihannin srk-talossa keskiviikkoisin klo 1�
Kuoro harjoittelee pääasiassa erikseen, mutta tar-
vittaessa voimat kootaan yhteen. Uudet laulajat 
ovat lämpimästi tervetulleita.

YHTEYSTIEdOT
RuuKKI
Kirkkoherranvirasto, p. 
010 ���0 ��0 ma–pe klo 
�-1�.
Siikajoen palvelupiste 
ma ja ti klo �-1�, p. 010 
���0 ��� tai toimistosih-
teeri 0�� ���� 1��. 
VIHAnTI
Taloustoimisto ja seu-
rakuntatoimisto ma-pe 
klo �-1� p. 010 ���0 ��1.

RuuKKI
diakonissa Sirkka Koivun 
puhelintunti maanantaisin 
klo �–10, p. 0�0 ��� ����.
diakonissa päivystää:
Ma �1.1. klo �–10 Revonlah-
den srk-talolla.
Ti ��.1. klo �–11 Luohuan 
vanhustentalolla. 
Ke ��.1. klo �.�0–10.�0 Ruu-
kin vanhustentalolla. 
Ke ��.1. klo 1�–1� Ruukin 
srk-talolla.
Perhekerhot: 
To 1�.1. klo �.�0 Ruukin srk-

kin ry:llä. La 1�.1. klo 1� seu-
rat Paavolan ry:llä, Ismo Iso-
heiniemi, Risto Lumiaho. Su 
�0.1. klo 1� ja 1� seurat Re-
vonlahden ry:llä, Urho Luok-
kala ja Matti Räihä. Ti ��.1. 
klo 1� aikuistenkerho Anja 
Tuomaalalla. 
Kastettu: Kalle Tapio Paak-
konen.
Kuollut: Hannu Veli Johan-
nes Vilmusenaho, �� (Raahe).

SIIKAJOKI
Virsihetki ti ��.1. klo 1� Puis-
tolassa.
Rauhanyhdistys: To 1�.1. klo 
1�.�0 päiväkerho ry:llä. Pe 
1�.1. klo 1�.�0 ompeluseurat 
ry:llä. La 1�.1. klo 1�.�0 raa-
mattuluokka Timo Jaakolal-
la. Su �0.1. klo 1� pyhäkoulut 
Jari Kiviniemellä ja Timo Sa-
vikoskella. Ti ��.1. klo 1� si-
sarkerho ry:llä. Ke ��.1. klo 
1�.�0 ompeluseurat Kari Hy-
värillä. To ��.1. klo 1�.�0. päi-
väkerho ry:llä.

talossa. 
Ti ��.1. klo �.�0 Paavolan srk-
talossa. 
Ke ��.1. klo �.�0 Ruukin srk-
talossa. 
To ��.1. klo �.�0 Revonlah-
den srk-talossa.
Aikuisten päiväpiirit: 
Ma �1.1. klo 11 Revonlahden 
srk-talolla. 
Ti ��.1. klo 11 Luohuan van-
hustentalolla.
Sukkakerho to 1�. ja ��.1. 
klo 1� Ruukin srk-talossa.
Eläkeliiton laulupiiri ke 
��.1. klo 1� Revonlahden srk-
talolla.
nuortenillat: 
To 1�.1.klo 1� Ruukin srk-ta-
lossa.
To 1�.1. klo 1�.�0 Paavolan 
srk-talossa.
Rauhanyhdistykset: Pe 1�.1. 
klo 1� ompeluseurat Revon-
lahden ry:llä. Klo 1� kodinil-
ta Paavolan ry:llä. Alustus: 
Aikuiset nuorten uskonelä-
män tukena, Harri Isopahka-
la. Klo 1� ompeluseurat Ruu-
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Oulun seurakuntien tarjonnas-
sa on suuri ongelma: miesten-
piirit. Ongelma on niin poltta-
va, että valvovien naissilmien 
on ollut pakko kiinnittää asiaan 
huomiota. Valvovat naistensil-
mät ovat äkänneet epäkohdan 
Rauhan Tervehdyksen meno-
palstalta ja äkämystyneet kerta 
kaikkiaan.

 Ei ole oikein, että  näinä 
emansipaation aikoina miehille 
annetaan omaa rauhaa ja aikaa 
jutella toistensa kanssa. Naisten 
on saatava päästä miestenpiirei-
hin mukaan, sillä niin paljon 
naiset miehistä tykkäävät, ettei-
vät laskisi heitä silmistään het-

keksikään.
Ei kai miestenpiireissä vain 

naureskella naisille ja muuten-
kin panna alta lipan? Tai luo-
da hyvä veli -verkostoja, joiden 
avulla sivuutetaan se pätevä nai-
nen eli minut?

Toinen naistensilmien äkä-
mystyksen aihe on poikien sau-
naillat. Voi kun sinne pääsisi 
edes kärpäsenä kattoon näke-
mään, mitä siellä oikein tapah-
tuu. Eli miten siellä saunotaan, 
olutta juodaan ja löylyä visko-
taan. Tämäkin ilo on naisilta 
kielletty ja siksi se naisia niin 
rassaa. 

Varmaan saunailloissa  kerro-

taan ruokottomia juttuja. Sisko-
jen on päästävä mukaan tai sit-
ten mennään barrikadeille.

On naisillakin omat tapahtu-
mansa. Niillä on usein järjestet-
ty lastenhoito. Se on väärin.

Miksei miesten tapahtumien 
yhteyteen ole järjestetty lasten-
hoitoa? Mieshän on joskus isä, 
joka hoitaa lapsia siinä missä äi-
tikin. Kai isän lapset hoitoa tar-
vitsevat siinä missä äidinkin?

Miestä ei saa päästää yksin 
mihinkään, sillä kaksin kaikki 
on kauniimpaa. Joten lauletaan-
pa siskot taistelulaulu. Se kertoo 
miehestä ja naisesta.
Siskot laulavat:

Käymme yhdessä ain,
Käymme aina rinnakkain,
Vaikka esteitä on
Joskus tiellä kohtalon.
Voimme kaikki ne voittaa,
Kun kuljemme vain
Tiemme yhdessä ain rinnakkain.

Rauhan Tervehdys on lopen kyl-
lästynyt miestenpiireihin ja nii-
den tasa-arvoa vähättelevään ee-
tokseen.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen 
kiven. Jos se osuu ja tekee kipeää, 
se on tarkoituskin.

Miestenpiirit on suuri vääryys

1. kivi

Yhteisvastuu-keräyksen 
teemana on 
työ ja osallisuus

Yhteisvastuukeräys 2008 tukee kotimaassa kehitysvammais-
ten ihmisten työllistämistä ja liberialaisten omavaraisuuden 
lisäämistä. Teemalla Työ ja osallisuus käynnistyvä keräys al-
kaa 3. helmikuuta. Keräyksen esimiehenä toimii Porvoon piis-
pa Gustav Björkstrand.

Kotimaan Yhteisvastuu 2008 -hankkeen toteuttavat Kehi-
tysvammaisten tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Nuorten Ystä-
vät ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV). 

60 prosenttia yhteisvastuuvaroista kanavoidaan Kirkon Ul-
komaanavun kautta kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun 
maailman kriisialueilla. Tänä vuonna tuetaan muun muassa 
Luterilaisen maailmanliiton työtä sodan lamaannuttamien li-
berialaisten työllistämiseksi ja omavaraisuuden lisäämiseksi.

Yhteisvastuuta toteuttaa 40 000 vapaaehtoista ja talkoolais-
ta ympäri Suomen. Kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seu-
rakunnat osallistuvat kampanjaan. 

Joel Hallikainen hyppäsi ulos 
oravanpyörästä vuosituhan-
nen vaihteessa. Monta vuot-

ta levynmyyntitilastojen kärjes-
sä, lööppijulkisuus, jokaviikkoi-
nen Tuttu Juttu Show ja kiivas 
kiertue-elämä imivät miehestä 
mehut. 

– Alulla oli hengellinen etsik-
koaikani. Mietin, onko elämässä 
mitään järkeä, Joel Hallikainen 
muistelee.

Se mitä Hallikainen löysi, oli 
rakkaus. 

– Se on sellainen rakkaus, joka 
ei ole ihmisten keksintö.

Tanssilavoja ja radiota Halli-
kainen ei hyljännyt kokonaan, 
mutta hän löysi gospel-musii-
kin. 

– Gospel on musiikkia, jota ei 
ole tarkoituskaan markkinoida 
kuten kevyttä musiikkia. Se on 
musiikkia, joka pitää löytää. 

Taival hengellisen musiikin 
esittäjänä alkoi hyvin. Vuonna 
2004 julkaistu levy ...Mutta suu-
rin niistä on rakkaus oli vuoden 
myydyin gospel-levy. Ja lisää tu-
li. Seuraavana vuonna ilmestynyt 
Rakkautta etsimässä löysi myös 
kansan levyhyllyihin, ja vauh-
ti jatkuu. Viime vuonna ilmes-
tyi kolmas hengellinen levy Tule 
Rauhan Henki. 

– En halua julistautua saarna-
mieheksi, mutta kyllä minulla on 
selkeä viesti. Ja kun laulan kirkos-
sa, tiedän missä olen. Konserttiin 
tulen aina ikään kuin alastoma-
na, sellaisena kuin olen. 

vastakohdat 
värittävät elämää
Joel Hallikainen kertoo konsert-
tien aikana puhuvansa paljon 
oman elämänsä kipupisteistä ja 
onnenhetkistä. 

Etsivä löysi 
rakkauden

– Puhun paljon omasta isättö-
myydestäni, ja minulla on paljon 
kohtalotovereita. Oma elämäni 
on vastakohtaisuuksia: olen isä-
tön, mutta viiden lapsen isä, olen 
avioerolapsi ja elänyt rikkinäises-
sä kodissa, mutta itse olen ollut 
25 vuotta yhdessä saman naisen 
kanssa. Koetan antaa ihmisille 
eväitä siihen, että he eivät kaaok-
sen keskellä hajoaisi.  

Oravanpyörästä hypättyään 
Joel Hallikainen piti sapattia ja 
oli koti-isänä. Sitä hän myös suo-
sittelee kaikille.

– On ihme, että perhe on yli-
päänsä koossa kaiken sen pyöri-
tyksen jälkeen. Se on suurin saa-
vutukseni.

kuurankukan 
uudet versot
Tunnetuin Hallikaisen lauluis-
ta on haikeansurullinen Kuu-
rankukka. Kysyttäessä, soiko lau-
lu sunnuntaina myös Karjasillan 
kirkossa, Hallikainen antaa sala-
peräisen vastauksen. 

– Jos Kuurarankukka kuu-
luu, sen muoto on yllätys kaikil-
le. Olen kiitollinen, että saan tul-
la Karjasillalle. Tiedän, että kaik-
kiin kirkkoihin muusikot eivät 
pääse.

Hallikainen kertoo löytäneen-
sä uudelleen tekemisen riemun. 
Paluu televisioon ei myöskään ole 
kaukana. 

– Diplomaattisesti voin sanoa, 
että suuni on sidottu, mutta voin 
sen luvata. Olen esiintyjä, laula-
ja ja lauluntekijä, se on tehtäväni 
tässä maailmassa. 

Matka epäilijästä löytäjäksi on 
ollut sellainen, jonka Joel Halli-
kainen haluaa myös jakaa. Kuu-
luisuudesta on apua siinä, että se 
voi tuoda paikalle ihmisiä, jotka 
eivät usein kirkkoon eksy. 

– Kutsun konserttiin varsin-
kin sellaisia ihmisiä, joille kyn-
nys sisään kirkkoon on korkea. 
Kutsun sinut, joka arjen keskellä 
etsit suuntaa elämällesi.

elSi HuttuNeN

Joel Hallikaisen Rakkautta etsi-
mässä -hyväntekeväisyyskonsert-
ti Karjasillan kirkossa (Nokelan-
tie 39, Oulu)  sunnuntaina 20.1. 
alkaen kello 18. Konsertin tuotto 
menee vuoden 2008 Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Käsiohjelma 
maksaa 10 euroa.

Joel Hallikainen nimeää yhdeksi 
esikuvakseen nuoren Mikko Alatalon, 
joka lauloi ”siirtomaa-Suomen lauluja” 
1970-luvulla. – Meillä on ammatillinen 
isoveli–pikkuveli-suhde. Mikon kanssa 
esiintyminen olisi suuri kunnia.


