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Joulun sanoma säilyy,
vaikka ajat muuttuvat
Joulun alla on tullut tavaksi tehdä tiettäväksi joulun ei-kristilliset juuret. Suomen
sana ”joulu” onkin muinaiskandinaavista
alkuperää. Wikipedia tietää, miten ”joulun ajankohta on muinaisen roomalaisen
kalenterin talvipäivänseisauksen päivämäärä”.
Itsekin muistan, miten joulun ei-kristillistä
alkuperää pidettiin oppikirjoissa itsestään
selvänä. Kristillisen joulun alkuperä on kuitenkin huomattavasti monisäikeisempi. Ensimmäiset kristityt eivät viettäneet syntymäpäiviä, koska Vanha Testamentti kieltää
niiden vieton. Siksi Jeesuksen syntymäjuhla on muita kristikunnan suuria juhlia selvästi nuorempi. Sen vietto vakiintui vasta
300-luvulla.
Kristittyjä kiinnosti Jeesuksen kuolinpäivä. Se on juutalaisen kalenterin mukaan
Nisankuun 14. päivä. Vastaava päivämäärä roomalaisessa juliaanisessa kalenterissa oli 25.3. Aikansa ajattelutavan mukaan

merkkihenkilöt kuolevat syntymäpäivänään. Jeesuksen kuolinpäivä 25.3. on myös
Marian ilmestyspäivä, jota monissa maissa
edelleen vietetään juuri tuona päivänä.

mäisillä mitään syytä kopioida vainoojiensa
juhlia.
Kristillinen ajanlasku aloitettiin vasta 500-luvulla. Siksi on mahdotonta tietää Jeesuksen syntymän oikeaa päivämäärää tai edes
vuotta. Ajanlaskustamme käytetään häveliäästi lyhennettä eea., ennen ajanlaskumme alkua. Kristittyinä voimme kuitenkin
rohkeasti sanoa, että elämme aikaa jälkeen
Kristuksen syntymän.

Luukkaan evankeliumin mukaan Marian
raskaus alkoi enkeli Gabrielin ilmestymisestä. Marian raskauden alun ja Jeesuksen
kuoleman päivämäärä on siis sama. Kun
tuosta päivämäärästä mennään yhdeksän kuukautta eteenpäin, päädytään joulupäivään 25.12. Kristillisen joulun ajankohta määräytyisikin siis kristillisen uskon
ytimestä, Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta.

Joulun sanoma on eri aikojen kristityille sama, vaikka juhlatavat ovat muuttuneet. Enkelin viesti kuuluu tänäänkin näin: ”Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra”. Jumalan ihmiseksi syntymisen ihme hiljentää tänäkin vuonna. Enkelin viesti ”älä pelkää” kuuluu vuoden jokaiselle päivälle. J
Petri Sirén
Rymättylän kirkkoherra

Keisari Aurelianus perusti ”Voittamattoman auringon juhlan” vuonna 274 jKr. Päivämääräksi hän määräsi 25.12. Voi siis olla,
että juhla perustettiin vastavetona kristilliselle joululle eikä päinvastoin. Tietoja kristillisen joulun vietosta on olemassa jo vuosikymmeniä ennen Aurelianuksen määräämää juhlaa. Lisäksi voi kysyä, oliko ensim-

Yhdessä laulamisen iloa!
Kauneimmat Joululaulut kajahtavat
ympäri Suomen tänä jouluna jo 49. kerran. Suomen suurimmasta vuosittaisesta musiikkitapahtumasta on muodostunut jouluperinne, joka kerää vuosittain noin miljoona suomalaista kirkkoihin laulamaan. Yhteislaulutapahtuma on
onnistunut muotoutumaan kirkolliseksi
elämykseksi, jota koko kansan on helppo lähestyä.

netaan erityisesti tyttöjen, vammaisten
ja syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvien
lasten asemaa.
Kauneimmat Joululaulut pitää osaltaan
esillä joulun kristillistä sanomaa sekä
vahvistaa yhteislauluperinnettä, joka
on osa suomalaista kulttuuria ja seurakuntaelämää. Yhdessä laulaminen – tai
vain osallistuminen kuulijana – tarjoaa
elävän yhteisöllisyyden tunteen: jokainen saa osallistua omalla äänellään ja tavallaan. J

Kauneimmat Joululaulut on Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteistyössä toteuttama konsepti. Perinne sai alkunsa vuonna 1973 Suomen Lähetysseuran aloitteesta. Suomen Lähetysseura suunnittelee ja toteuttaa Kauneimmat
Joululaulut -materiaalin ja toimittaa lauluvihot maksutta seurakunnissa järjestettäviin yhteislaulutilaisuuksiin.

tä joululaulujen yhteislaulutapahtuma
on levinnyt myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja Kauneimpia Joululauluja lauletaan noin 20 maassa.

Kauneimpia Joululauluja lauletaan kirkkojen lisäksi nykyään myös mm. kuppiloissa, kauppakeskuksissa ja kouluissa. Perinteen voimasta kertoo sekin, et-

Kauneimmat Joululaulut on paitsi joulun ajan musiikkitapahtuma, myös yksi Suomen suurimmista hyväntekeväisyyskampanjoista. Viime vuosina kam-

panjan vuosittainen keräystulos on ollut noin miljoona euroa.
Seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa
kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran
ulkomaantyöhön, jonka kautta tarjotaan
kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville lapsille koulutusta,
terveydenhoitoa ja turvaa sekä paran-

Lisää tietoa Kauneimmista Joululauluista,
taustoista ja historiasta: www.kauneimmatjoululaulut.fi.
Kauneimmat Joululaulut Naantalin
alueen seurakunnissa s. 7.

Tietoa koronapassin käytöstä seurakuntien verkkosivuilla ja paikallislehtien ilmoituksissa.
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Nuo Sakari Topeliuksen Joululaulun sanat tulvivat mieleen, kun ihailen lämmintä jouluista tunnelmaa Velusten tilan tuvassa keskellä harmainta marraskuuta. Jostain taustalta kuuluu Tuo armon valkokyyhky. – Laitoin joululaulut
kuulumaan tänään ensimmäistä kertaa, Annika Urpolahti myöntää iloisena.

peltoja. Siellä traktorin kopissa hän saa rauhassa kuunnella ja laulaa mukana, eikä kukaan tule sanomaan, että ei vielä, Annika
kertoo huvittuneena.
– Tyttäremme hoilasi 4-vuotiaana J ouluyö,
juhlayön ulkoa auton takapenkillä keskellä kesää ja, kun ihmettelin, mistä hän oli
sen oppinut, niin isä kuulemma lauloi sitä
hänelle unilauluksi. Näin siis meillä, hän toteaa ja ratkeaa taas nauramaan.

Velusten tilalla jouluvalot
valaisevat jo pimeää maisemaa.

Rakkaille, ei Instagramiin
Puutarhurina Annika haluaa tuoda luonnon
ja sen tuoksut sisälle. – Kaarnat, sammalet,
havut ja hämyinen valo, sellaista joulua tykkään tehdä. Ja taustalle hartaita joululauluja soimaan. Mökit nukkuu lumiset on suosikkini, hän lisää.

– Ihanaa, kun saa etuajassa fiilistellä joulua
ihan luvan kanssa, viimeisen päälle jouluihmiseksi tunnustautuva Annika paljastaa ja
tarjoilee jouluteetä joulunpunaisista mukeista, kuinkas muutenkaan.
Jouluja on Rymättylän Velusmaalla sijaitsevalla Velusten tilalla vietetty jo vuodesta
1860. Tila on Annikan isän sukutila ja Annika itse on tilallinen jo viidennessä polvessa.

Tarinamme on näissä seinissä
Menneinä aikoina elanto tilalla saatiin mm.
maanviljelystä, kalastuksesta, possuista ja
muutamasta lehmästä. Nykyään Annika ja
hänen miehensä Marko Urpolahti ovat luomuviljelijöitä viljellen mm. härkäpapua. Annika tekee ohessa töitä myös puutarhurina.
– Muistan vielä elävästi, kun Markon kanssa
opiskeluaikoina tavattiin ja hän alkoi puhumaan, että voi kun olisi joku vanha talo, jota
voisi itse laittaa kuntoon, ja jos voisi tilaakin
pitää, niin se olisi ihan unelma.
– Olo oli hyvin epätodellinen. Voiko oikeasti
olla näin, että tuo nauravainen, ihan normaalinoloinen iso mies ajattelee samoin kuin minä, Annika muistelee ja lisää, että he ovat nyt
pitäneet tilaa yhdessä jo 15 vuotta. Perheeseen kuuluu myös 16-vuotias Venla-tytär.
Annika on onnellinen siitä, että hänen isänsä on kulkenut heidän rinnallaan koko sukupolvenvaihdoksen ajan ja siirtänyt heille
hiljaista tietoa pikkuhiljaa.
– Tämä paikka on niin vahva osa identiteettiäni, että minulle on kaikki kaikessa se, että olen saanut jatkaa tätä monisukupolvista tilanpitoa, Annika henkäisee hymyillen.
– Sukupolviemme yhteinen tarina kulkee
näissä seinissä ja esineissä: isoäidin keinutuolissa, vanhoissa hirsissä, joulukoristeissa, rekivaloissa, leivinuunissa.

tilalta kotoisin ja joulu on ollut juhlista se,
jota on ehditty viettää molempien kotona.
Siksi sen merkitys on erityisen suuri, Annika selittää.
– Olin aivan otettu, kun tajusin, että mieheni suvussa oltiin ihan yhtä höpöjä joulun
suhteen kuin meilläkin, hän iloitsee.
Lapsuudestaan Annika muistaa, kuinka isä
lähti talvinuotalle jo aikaisin aamulla ja tuli
takaisin vasta myöhään.
– Oli pitkiä aikoja, kun en nähnyt isää lainkaan, mutta jouluna tiesin, että isä ei lähde
mihinkään. Se, että suomalainen maanviljelijä-kalastaja istuu pyjamassa olohuoneen
lattialla ja pelaa perheensä kanssa lautapeliä, tuntui käsittämättömältä. Kyllä hänellä tekemistä olisi ollut, mutta hän ymmärsi, mitä hänen läsnäolonsa merkitsi meille
lapsille.
Menneet sukupolvet ovat vahvasti läsnä
Annikan perheen jouluissa niin muistoissa
kuin ihan konkreettisesti vanhoissa esineissä. - Teen joululaatikot samoihin uunivuokiin, joita mamma käytti ja joululimpun leivon vanhassa leivinuunissa, jossa mammakin sen leipoi, Annika kuvailee.

– Teen joulua rakkailleni, en Instagramia
varten, Annika kuittaa napakasti. - Haluan
antaa aikaani joulun laittamiseen, koska
koen, että se on lahjani heille, joita rakastan, ja sen takia meidän joulumme on just
meidän näköisemme.
Annikan mielestä kristillisyyden ytimessä on toisten auttaminen ja antamisen ilo.
– Sitä olemme pyrkineet myös tyttärellemme opettamaan: annetaan koko sydämestä
niille, joilla on vähemmän. Se tietysti korostuu aina jouluna, mutta hyvä se olisi p
 itää
mielessä muulloinkin.

Ei perinteitä tarvitse pelätä
Annika myöntää olevansa huolissaan, siitä,
että esimerkiksi kouluissa tai varhaiskasvatuksessa ei enää uskalleta opettaa suomalaisen kristillisen joulun perinteitä. - Jos me emme tunne historiaamme, meidän nykyisyytemme jää kovin tyhjän päälle, hän murehtii.
– Haluaisinkin haastaa meitä kaikkia pitämään rohkeasti kiinni omista perinteistämme. Ei meillä ole mitään syytä niitä hävetä tai pelätä, että ollaan niitä tuputtamassa.
– Mielestäni kyseenalaista on se, että jos
kohta kielletään kokonaan kristillisten perinteiden noudattaminen. Onko sekään sit-

Seimi on Annikan perheen
joulun keskiössä.

ten oikein? Siinä viedään isolta osalta meistä paljon pois, Annika kuittaa.

Seimessä on joulun ydin
Annika tietää, että Velusten tilan historiassa
joulu on aina ollut perinteisen kristillinen.
– Sellaisena minä haluan sitä myös jatkaa,
hän toteaa pontevasti.
Kaikkein kaunein ja tärkein joulukoriste Annikalle onkin jouluseimi. - Se kootaan 1. adventtina, ei yhtään aiemmin, eikä yhtään
myöhemmin, piste, hän painottaa ja kertoo,
että se rakennetaan aina samaan paikkaan
portaiden yläpäähän saaden ympärilleen joka vuosi hieman erilaiset kasvit, joskus metsämäntyä, joskus liljoja, joskus eukalyptusta.
– Perheeni tietää, että kun aattoiltana kuljen pihalla sammuttelemassa lyhtyjä ja istun pitkään katselemassa tähtitaivasta,
heidän ei tarvitse tulla kysymään, että onko kaikki hyvin, olenko surullinen. He tietävät, että silloin elän tämän paikan historiaa
läpi ja saan mielessäni kiittää menneitä sukupolvia ja kiittää myös siitä lahjasta, jonka
joulu on meille antanut.
Jutellessamme pimeä on jo laskeutunut. Istumme Annikan kanssa hämärässä tuvassa
kuten niin moni sukupolvi ennen meitä, joululaulut taustalla ovat jo lakanneet soimasta, vain kynttilöiden lepattavat liekit luovat
kauniita varjoja vuosisataisille seinille. Joulun odotus voi alkaa. J
Teksti ja kuvat:
Merttu-Mari Huoponen

Jouluyö, juhlayö
vaikka keskellä kesää
Annika toteaa, että hän ei suostu enää
stressaamaan joulun tuloa. – Ei meillä kukaan kaapeissa asu, joten jos ne ovat pölyiset, niin olkoot. Kaikkia perinnelaatikoita ei
myöskään ole pakko olla, vaan vain ne, joita me haluamme syödä.
Sen verran ”pirttihirmu” hän kuitenkin
myöntää olevansa, että lattioiden pesuun
saa luvan osallistua koko perhe. - Homma
ei vaan toimi niin, että emäntä siivoaa ja
muut istuvat saunan lauteilla, siitä pidän
kyllä huolen, Annika hihittää.

Jouluna isäkin rauhoittui
– Mieheni ja minä olemme molemmat maa-

Annika Urpolahti

Joulu tupaan
astuu meille hymyten

– Mieheni aloittaa joululaulujen kuuntelun
perinteisesti jo lokakuussa, kun hän kyntää

Isoäidin keinutuolissa on hyvä rauhoittua myös jouluiltoina.
Taustalla radio, josta kuunnellaan joulurauhanjulistus ja uuni,
jonne joulukinkku pääsee paistumaan jo aatonaattona.
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Toivon välähdyksiä - musiikki vie hetkeksi muualle
Toivo Kuulan Sanattoman laulun, alkuperäiseltä nimeltään Joululaulu,
sävelet täyttävät Naantalin seurakuntakeskuksen kappelin, kun muusikot Johanna Hartikainen ja
Katja Kolehmainen istahtavat soitintensa ääreen ja antavat musiikin
hoitaa.
Katjalla on teiniajoilta muistona eräs jouluaatto, jolloin hän pääsi sisarustensa kanssa soittamaan Helsingin alueen vankiloissa.
– Minussa on ehkä jo sieltä asti elänyt halu soittaa toisille parempi mieli, hän pohtii.
Johanna on puolestaan miehensä kanssa
vaikeavammaisen poikansa omaishoitaja.
– Taas yhdellä sairaalajaksolla ollessamme
käytävältä alkoi kuulua taivaallisen kaunista huilumusiikkia. Miten tervetullutta ja vaikuttavaa musiikki olikaan kaikkien hälytysäänien, huolen ja pelon keskellä, Johanna
huokaisee.
– Silloin sain tietää, että ammattimuusikot
voivat tehdä tällaistakin työtä.
Naantalin vanhassa pappilassa perheineen
asustava Johanna Hartikainen on ammatiltaan kirkkomuusikko ja tekee tällä hetkellä kanttorin viransijaisuutta Liedon seurakunnassa.
Rymättyläläinen Katja Kolehmainen puolestaan toimii sellistinä Turun filharmonisessa orkesterissa.
Molemmat ovat erikoistuneet sairaala- ja
hoivamuusikoiksi Turun ammattikorkeakoulusta.

Iloa, lohtua, hetken helpotusta
– Meidän tarkoituksenamme on välittää
iloa, mielihyvää ja lohtua sairaalan tai vanhainkodin arkeen, Katja määrittelee sairaala- ja hoivamuusikon roolin ja tähdentää,
että terapeutteja he eivät ole.
– Tarjoamme ikään kuin ikkunan omaan itseen, omiin tunteisiin sekä mahdollisuuden
katsoa hetken muutakin todellisuutta kuin
sitä sairautta, Johanna täydentää.
He kertovat kohdanneensa monenlaisia reaktioita, välillä kielteisiäkin, mutta useimmiten kuitenkin reaktiona on liikutus.

– Kerran vanhainkotikeikalla laulatin ja leikitin Kas metsämökin ikkuna. Se oli välitön hitti, Katja muistelee lämmöllä ja kertoo, että
kun muistisairailta kysyy toiveita, useinkaan
niitä ei tule, mutta kun lähtee soittamaan
jotain hyvin tuttua, niin yllättäen kaikki säkeistöt muistetaankin ulkoa. – Se on kyllä
aika huikeaa.
– Minulle todettiin kerran, että eräs potilas
ei enää oikein kuulekaan mitään, mutta ei
kestänyt kauaa, kun hän jo lauloi mukana ja
osasi kaikki laulujen sanat ulkoa. Nämä tällaiset hetket ovat kaikki yhtä ainutlaatuisia,
Johanna hymyilee.

Kansanmusiikki, iskelmämusiikki, klassinen musiikki.
Hoivamuusikkoina Johanna
ja Katja laulavat ja soittavat
musiikkia laidasta laitaan.

– Hekin, jotka aluksi suhtautuvat epäilevästi, ja ihmettelevät, että mikä juttu tämä
oikein on, lopulta ovat todella innoissaan,
Johanna iloitsee.
– Neurologisella osastolla tulee välillä vastaan tilanteita, joissa potilaat eivät pysty puhumaan ja silloin täytyy arvailla heidän kehonkielestään, mitä tällä kertaa soittaisin.
Kerran sitten olin soitellut aika reipasta musiikkia ja yhtäkkiä vaan tuli tunne, että nämä ihmiset tarvitsevat nyt jotain rauhallisempaa ja lopun aikaa he kuuntelivatkin sitten ihan haltioissaan, Katja kertoo vastaantulevien tilanteiden haasteellisuudesta.
– Tämä työ antaa myös perspektiiviä omaan
muusikkona olemiseen, kun saa kokea, että ei ihan turhaan ole tähän ammattiin opiskellut. Musiikin vaikutuksen näkee omin silmin niin konkreettisesti, hän huokaa tyytyväisenä.
– Syöpäsairaan lapsen musiikissa elämisen
riemu on aina yhtä koskettavaa. Siitä saa
ihan älyttömästi energiaa itsekin, Johanna
komppaa.
– Jotain viisautta niistä ihmisistä ja tilanteista tarttuu aina mukaan, naiset pohtivat yhdessä.

Kunnioittava lähestyminen tärkeää
Katja tulee Vesper-lehden haastatteluun
suoraan kaupunginsairaalan neurologiselta
osastolta ja tietää kertoa, että korona rajoit-

Ei mikään uusi keksintö

taa vielä jonkin verran osastoilla vierailua.
– Tänä syksynä olen kuitenkin saanut käydä myös Tyksin vanhuspsykiatrisella osastolla sekä Kurjenmäen ja Kerttulin vanhainkodeissa, hän luettelee.
– Myös saattohoito-osastot kuuluvat vakituisiin kohteisiin ja mm. lasten syöpäosastolla
ja keskolassakin on vierailtu, Johanna lisää
ja jatkaa, että rahoitus toimintaan tulee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä, jonka
kautta he molemmat ovat olleet palkattuina, Johanna ei kuitenkaan juuri tällä hetkellä.
– Suoraan töistä, kun jatkaa sairaalaan,
niin kyllä hetki täytyy autossa rauhoittua ja
pyyhkiä pois omat murheet ja turhautumiset, ettei vie niitä mukanaan. Ja huokaista,
että Herra auta, Katja kuvailee fiiliksiä ennen ”keikalle” menoa.
Johanna ja Katja kuvailevat erityisesti sairaaloiden hoivamusiikkitilanteita hyvin intiimeiksi hetkiksi, joissa potilas on usein huoneessa pyjama päällä, kun vieras ihminen astuu huoneeseen. – Siinä on todella riisuttu
olo, niin kuin jokainen meistä voi kuvitella.
Ihminen on aika herkillä ja elämäntilanteet
saattavat olla todella vaikeita, he miettivät.
– On äärimmäisen tärkeää, että tuollaiseen
tilanteeseen mennään kunnioittavasti potilaan ehdoilla ja ihan ehdotonta onkin, että
pyydämme aina luvan ennen kuin menemme sisään, vaikka hoitajat olisivatkin sen jo
antaneet, kumpikin korostaa.
– Tänään yhteen huoneeseen minua ei haluttu, ja se on täysin ok, Katja vakuuttaa. Tässä hommassa pitää olla tuntosarvet pystyssä ja tunnustella, mikä on milloinkin tilanne.
– Yritämme myös sanoittaa sen, että ei tarvitse jaksaa mitään, vaan saa vaan olla ja levätä musiikissa, Johanna lisää.

Jo Raamatussa puhutaan musiikin hoitavasta ja lohduttavasta vaikutuksesta. – Usein
meiltä kysytäänkin, että mitäs uutta tämä
nyt sitten muka on ja vastauksemme on, että ei se olekaan. Uusi näkökulma onkin se
määrätietoisuus ja järjestelmällisyys, jolla
me pyrimme viemään musiikkia laitoksiin,
Johanna selittää.
– Meidän työmme on viedä musiikkia sinne,
missä sitä ei muuten olisi, myös niille, joilla
ei ole mahdollisuutta muuten päästä musiikista osallisiksi kuin hetkeksi sängyn reunalle vietynä.
Naiset haluavat korostaa, että sairaala- ja
hoivamusiikin ammattilaisten tarkoitus ei
ole korvata vapaaehtoisten, omaisten tai
vaikkapa diakoniatyöntekijöiden tarjoamaa musiikkia.
– Päinvastoin pyrimme herättelemään
omaisia ja hoitohenkilökuntaakin siihen
ajatteluun, että jos vaan suinkin musiikillisia lahjoja on, niin niitä voi ja kannattaa ehdottomasti käyttää potilaiden tai asukkaiden iloksi, Katja rohkaisee.

Jouluna on muiden vuoro
Joulu ei ole Johannan ja Katjan mukaan
sairaala- ja hoivamuusikoille mitenkään
erityisen vilkas sesonki, vaikka niin voisi
kuvitella. – Silloin on liikkeellä paljon vapaaehtoisia kuten kuoroja ja musiikkiryhmiä, joille jouluilon vieminen sairaalaosastoille ja vanhainkoteihin on tärkeä perinne,
Johanna valaisee.
– Meidän toivotaankin käyvän enemmän
niinä muina, vuoden hiljaisempina aikoina.
Johannan ja Katjan tekemää arvokasta työtä ja sen mukanaan tuomia toivon välähdyksiä kaivataan varmasti ihan yhtä paljon
muulloinkin kuin jouluna. J
Teksti ja kuvat:
Merttu-Mari Huoponen

Lastenlaulut muistetaan
Naiset kuvailevat hoivamusiikkia musiikiksi,
jonka itse kukin kokee mieluisaksi, hyväksi,
rauhoittavaksi ja hoitavaksi kuunnella.

Johannan instrumentti
hoivamusiikkikeikoilla
on useimmiten kantele.
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– Perinteiset lastenlaulut toimivat melkein
aina. Erityisesti vanhainkodeissa tykätään
niistä kovasti: ne tuovat mieleen muistoja
lapsuudesta. Oravan pesä ja Orvokkini tummasilmä ovat kestosuosikkeja, näin voisi sanoa, Johanna tuumii.

Katso ja kuuntele Johannan ja Katjan tulkinta Toivo Kuulan teoksesta Sanaton
laulu (alkup. nimi Joululaulu). Anna musiikin hoitaa! QR-koodin lukemiseen tarvitsen
älypuhelimeesi QR-koodinlukijan. Video
katsottavissa myös Naantalin seurakunnan YouTube-kanavalla.

Seurakuntavaalit ensi vuonna
Neljän vuoden välein järjestettävien seurakuntavaalien aika koittaa jälleen ensi
vuonna. Vaaleissa äänestetään kirkon ja
sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.
Naantalin alueen seurakunnat Merimasku,
Naantali ja Rymättylä muodostavat Naantalin seurakuntayhtymän, jossa toimitetaan kahdet vaalit: kirkkovaltuuston vaali
ja seurakuntaneuvoston vaali.
Kirkkovaltuuston vaalissa valitaan jäsenet
koko seurakuntayhtymää johtavaan yhtei-

Apua tarvitseville
Merimaskun seurakunnan nimikkolähetti,
MAF-lentäjä Jarkko Korhonen, vieraili lokakuussa Merimaskun päiväpiirissä kertomassa työstään.
Jarkko toimii Suomen lähetyslentäjät
ry.:n, MAF Suomen (Mission aviation fellowship,) lähetyslentäjänä mm. Tansaniassa. Siellä MAF lentää apua tiettömien tei-

seen kirkkovaltuustoon, joka päättää mm.
kaikkien kolmen seurakunnan yhteisestä
talousarviosta.
Seurakuntaneuvoston vaalissa puolestaan
valitaan jäsenet Merimaskun, Naantalin ja
Rymättylän seurakuntaneuvostoihin, jotka johtavat paikallisseurakuntien toimintaa ja päättävät, miten budjetissa myönnetyt varat kohdennetaan paikallisesti. Esimerkiksi Merimaskun seurakunnan jäsen
äänestää ehdokasta sekä koko seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon
sekä oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon (Huom! kaksi vaalia, kaksi eril-

den päähän viidakon, vuoriston tai savannin keskellä sijaitseviin syrjäkyliin.
MAF:n kuljettamat sairaanhoitajat ja lääkärit tarjoavat hoitoa ja rokotteita erityisesti äideille ja vauvoille. Samalla pastorit ja evankelistat antavat pyhäkouluopetusta isommille lapsille. Kylissä myös kastetaan eri ikäisiä
vauvoja, joskus nuoria ja aikuisiakin. Kristinusko kasvaa Afrikassa, ja myös Tansaniassa
on suuri ja kasvava luterilainen kirkko.

listä vaalilipuketta).
Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on
äänioikeus. Äänestäminen ei edellytä rippikoulua tai konfirmaatiota, kirkon jäsenyys riittää.
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20. marraskuuta 2022. Ennakkoäänestysaika on 8. -12.11.2022. Vaalien ehdokasasettelu alkaa maaliskuussa 2022 ja
päättyy 15.9.2022. Ehdolle voi asettua joko molemmissa vaaleissa tai vain toisessa. Kaikille vaaleista kiinnostuneille avoin
seurakuntavaalit.fi -sivusto aukeaa maaliskuussa 2022. J

– Työ on palkitsevaa, kun konkreettisesti
näkee, miten lahjoitusapu auttaa paikallisia ihmisiä, Jarkko toteaa. - Rukoilemme
toimistolla ja ennen lentoja turvallisten
lentojen ja maassa tehtävän työn puolesta. Lentokonetta eli peltilintua kutsutaan
joskus aasiksi, joka vie ilosanomaa maailmaan!
Lisää tietoa MAF:n ja lähetyslentäjien
toiminnasta www.maf.fi.

Tule hiljentymään seimen äärelle
Marian ystävät ry ja Naantalin seurakunta
järjestävät yhteistyössä seimipäivän ja seurat Mariavägenissä (Kirstiläntie 34) lauantaina 18.12. Seimen äärelle hiljentymään
tunnelmalliseen Mariavägenin kappeliin
ovat tervetulleita kaikki vauvasta vaariin.
Seimihartaudet pidetään klo 13.30, 15.30
ja 17.30. Hartauksissa on sama sisältö, joten mukaan voi tulla silloin, kun itselle par-

haiten sopii. Hartauden jälkeen tarjolla on
joulupuuroa ja yhdessäoloa. Illan päätteeksi pidetään Siioninvirsiseurat alkaen
klo 19.
Lisätietoa Anna Kaisa Siltanen,
puh. 050 545 9992 tai marianystavat@
gmail.com. Mukana on myös kirkkoherra
Jani Kairavuo.

Jo Pyhä Birgitta sai näyn jouluseimestä

Jo Pyhä Birgitta oli saanut näyn jouluseimestä, vaikka ei Naantalin luostarissa ehkä
vielä seimeä rakenneltukaan. Jouluseimen
tuleminen vaati vielä muutaman sata vuotta, kun vaurastuneet suomalaiset alkoivat
tehdä etelänmatkoja. Etelässä opittiin näkemään, miten joulun upea kertomus saatiin paketoitua seimeksi, kaikkia kiinnostavaksi jutuksi. Kun eri puolilla Suomea
alkoi vähitellen ilmestyä jouluseimiä niin
Naantalissakin herättiin. Tännehän sellainen kuului ilman muuta, entisen birgittalaisluostarin vaikutuspiiriin.
Toukokuussa 2011 oli ensimmäinen palaveri. Koolla oli niin seurakunnan luottamushenkilöitä kuin kaupungin aktiivisia vapaaehtoisia. Tarkoitus oli yhteistyöllä talkoohengessä saada aikaiseksi keskelle kaupunkia ihmisen kokoinen jouluseimi. Monivuotinen, kestävä ja kaunis. Aiheensa arvoinen.
Ensin paikaksi ajateltiin Naantalin toria tai

Kirkkopuistoa, mutta lopulta paikaksi valikoitui vanhan kaupungin Itsenäisyyden
puisto.
Sopivan rakennelman kehittäminen olikin
sitten visaisempi juttu. Ihan jotain havumajaakin aluksi kaavailtiin. Vielä syys-lokakuun vaihteessa ratkaisu oli aivan auki.
Työryhmä alkoi epäillä projektin onnistumista.
Naantalin kirkon suuri saneeraus oli meneillään urakoitsijana Lainio & Laivoranta.
Vanhusten Tuen osaavat miehet kysyivät
sieltä mahdollista rakentajaa. Onnisti!
Rakennusyhtiön taitava mestari suunnitteli ja teki puuelementeistä erinomaisen
koottavan ja purettavan ”tallin”. Oli varsinainen onnenkantamoinen.
Talli maalattiin luonnon harmaaksi savella, joka tuli Velkuan ekokylästä. Talkooporukan osaajista yksi teki seimikaukalon. Rymättylästä saatiin vanhoja parruja sisustukseen. Heinäpaalien hankinta oli oma
juttunsa. Pikkukuuset tallin ympärille saatiin Kultarannasta.
Entä itse hahmot, Maria, Joosef, Jeesus
ja eläimet. Mietittiin eri mahdollisuuksia,
nukkeja oljista, kanaverkoista. Lopulta Turusta Wiklundin varastosta saatiin mallinuket, jotka Naantalin kaupungin työpaja sai
taitavasti väännettyä istuvaan asentoon.
Vaatetusta varten löytyi hyvä o
 mpelija:

Elämäni joulu
”Niityillä lunta, hiljaiset kadut
Taakse jo jäänyt on syksyn
lohduttomuus.
Muistojen virta, lapsuuden sadut
Sanoma Joulun on uusi mahdollisuus.”
Menetin vanhempani ennen joulua,
isäni elokuussa, äitini lokakuussa. Elämääni tuli tyhjä aukko. Uskon, että he,
jotka ovat jo menettäneet vanhempansa, tunnistavat tunteeni.
Joulu lähestyi, miten tärkeä aika vuodesta. Rakkaat kokoontuvat yhteen,
tunnelma on lämpöinen ja rauhaisa.
Pikkutyttönä kävelin isäni kanssa jouluaattoiltaisin lapsuudenkodin
maisemissa. Kurkimme ikkunoista sisään, oli jännittävää seurata ihmisten
joulua. Söin matkalla aina ison punaisen omenan - tuli joulufiilis. Olimme
myös isäni kanssa usein kuuntelemassa Kauneimmat Joululaulut etupenkissä kirkossa, kun äiti valmisteli joulua.
Yhtäkkiä tämä kaikki on poissa, osa sinusta on poissa. Rakkaus vanhempia
kohtaan ei kuitenkaan kuole koskaan.

Naantalin jouluseimi 10 vuotta

On sateinen joulukuun päivä. Naantalin
vanhassa kaupungissa on hiljaista. Itsenäisyyden puiston reunalla on koppi, jossa on
kodikas jouluinen asetelma: joulunäytelmän Mariaksi puettu mallinukke, vieressä
seimikaukalo, jossa Jeesus-nukke makoilee
heinillä ja kaukalon vieressä Joosef polvillaan. Liikuttavan näköinen karitsa tuijottaa
ohikulkijaa. Hahmojen takaa erottaa vielä
aasin ja härän päät. Hyvä mieli ja rauha laskeutuu mieleen.

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

hahmojen vaatteiden piti olla tietyn värisiä, kullakin värillä oli oma merkityksensä.
Jeesus-lapsi löytyi Marttojen kirppikseltä
Hämeenlinnasta. Suopellon koulun oppilaat alkoivat muovata eläimiä.
Raision kirkon edessä oli jo monena vuonna ollut ihmisen kokoinen seimi. Käytiin
hakemassa oppia. Aiju von Schöneman
kutsuttiin luennoimaan seimiperinteestä.

Sinä jouluna juuri ennen koronapandemiaa, kun kokoonnuimme joulu
yön messuun, sain mahdollisuuden
lukea Naantalin kirkossa, alttarin
edessä Tulkoon Joulu-laulun sanat.
Kirkko oli pimennetty, kävelin ehkä
hieman hatarin askelein eteen, nostin mikrofonin ja aloitin. Minulle tuli
lämmin, hyvä mieli, tunne kuin vanhempani olisivat olleet läsnä - ainakin
he kuulivat puheeni. Luettuani pyyhin
silmäkulmastani kyyneleen, olin niin
onnellinen. Isäni piti eritysesti tästä
joululaulusta. En koskaan unohda
sitä tunnetta sydämessäni – E lämäni
Joulu. J
Pia Teissala
Naantalin seurakunnan
luottamushenkilö

Mietittiin taustalle äänimaisemaakin, musiikkia, ja avajaisiin eläviä lampaita. Ei toteutunut, mutta avajaisissa 1. adventtina 2011 sateessa illan hämärtyessä kaikui
puistossa Maa on niin kaunis.
Aluksi pelättiin voimakkaita tuulia ja muita luonnonvoimia, ilkivaltaakin. Vasta
parin vuoden jälkeen uskallettiin kääntää
ikkunaseinä Mannerheiminkadulle ja koko talli siirrettiin nykyiselle paikalleen ihan
kadun varteen.
Kymmenen joulua on jo saatu Naantalin
jouluseimeä ihastella ja moni ohikulkija
on saanut pienen muistutuksen siitä, mitä
varten me joulua oikeastaan vietämme. J
Maija Karinkanta
Naantalin jouluseimi-idean äiti
Naantalin jouluseimi
Itsenäisyyden puistossa
28.11.2021-6.1.2022
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Seurakunnissa tapahtuu 25.11.2021 - 4.2.2022
Huom! Tilaisuudet jouluaatosta loppiaiseen s. 8
Tietoa koronapassin käyttöönotosta seurakuntien tilaisuuksissa sekä muusta koronaohjeistuksesta seurakuntien verkkosivuilla ja paikallislehtien ilmoituksissa.
keskuksen kappelissa (Piispantie
2). Viim. krt. 8.12. Jatkuu 12.1.

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa sunnuntaisin
28.11. klo 11 1. adventtisunnuntain perhemessu. Huom! kloaika.
Hietanen, Hartikainen, lastenohjaajat. Tule laulamaan Hoosiannaa ja nauttimaan glögi- ja piparitarjoilusta.
5.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu. Lindberg, Saantola,
Harti
kainen, kasvatuksen tiimi,
Merttu-Mari Huoponen, laulu. Yö
kirkossa -tapahtuman päätös.
12.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu. Hietanen, Kairavuo,
Murtoperä, Maruset, joht. Leena
Litzén. Mukana hiihtolomarippikoululaiset.
19.12. klo 10 4. adventtisunnuntain messu. Saantola, Kairavuo,
Murtoperä. Laulamme taizé-lauluja.
***
9.1. klo 10 messu. Hietanen,
Lindberg, Murtoperä.
16.1. klo 10 messu. Kairavuo,
Saantola, Hartikainen, Soiniemi
1-rippikoululaiset.
23.1.klo 10 messu. Lindberg, Kairavuo, Hartikainen, Soiniemi 2-rippikoululaiset.
30.1. klo 10 messu. Saantola, Hietanen, Murtoperä, Soiniemi 3-rippikoululaiset.
ARKIEHTOOLLINEN
ke klo 12 Naantalin seurakunta-

MUSIIKKIA
Joululaulukalenteri 1. adventtisunnuntaista tapaninpäivään seurakunnan Facebookissa ja Youtubessa joka ilta klo 21.
Joulukonsertteja Naantalin
kirkossa
Pe 3.12. klo 18.30 CISV Naantali
Ry:n joulukonsertti. Esiintyjänä
Melos-kuoro. Varoja kerätään lasten kansainvälisyyskasvatukseen
ja -leiritoimintaan. Liput 10 €
ovelta.
To 9.12. klo 19 Laivaston soittokunnan joulukonsertti. Kapellimestari Tero Haikala, solisteja soittokunnan omista riveistä. Vapaa
pääsy ja ilmainen ohjelma.
Ke 15.12. klo 19 Perinteinen musiikkiopiston joulukonsertti. Vapaa
pääsy ja ilmainen ohjelma.
La 18.12. klo 18 Joulukonsertti.
Leni Välimäki, mezzosopraano,
Sakari Eirola, baritoni, Anna Kulmala, piano, Sauli Kulmala, alttoviulu, Elisa Murtoperä, urut. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
Musiikkia Velkuan kirkossa
Ke 19.1. klo 18 Pyhän Henrikin legenda. Lauluyhtye Schola Sancti
Henrici. Vapaa pääsy ja ilmainen
ohjelma.
LAPSILLE JA PERHEILLE
1. adventtisunnuntain perhemessu su 28.11. klo 11. Hietanen, Hartikainen, lastenohjaajat. Tule laulamaan Hoosiannaa
ja nauttimaan glögi- ja piparitarjoilusta.

Lasten kauneimmat joululaulut to 16.12. klo 18 Naantalin seurakuntakeskuksessa. Mukana lastenohjaajat Anna Fagerström, Jaana Härmä,
Katri Purtsi, Tarja Lehto ja Kaisa Nyblom sekä kanttori Elisa
Murtoperä. Tilaisuus on samalla kerhojen sekä muskareiden
joulujuhla. Tarjolla riisipuuroa
ja muita jouluherkkuja. Tervetuloa koko perhe laulamaan ja
leikkimään yhdessä tuttuja joululauluja!
Kauden aloitus 2022
Kerhot ja muskarit jatkuvat joulutauon jälkeen viikolla 3. Tervetuloa mukaan entiset ja uudet! Lisätietoa sekä yhteystietomme www.
naantalinseurakunta.fi/lapsille.
Tulossa
Vauvakirkko su 6.2.2022 klo 15
Naantalin kirkossa.
Löydät meidät myös
Facebook: Lapset hoi! – Naantalin
seurakunnan lapsiperheet.
Instagram: @naantalinsrklapset
KOULULAISILLE
Yö kirkossa -tapahtuma
4-6-luokkalaisille 4.-5.12.2021
Yövymme Naantalin kirkossa lauantaista sunnuntaihin ja
puuhailemme monenlaista jännää ja hauskaa. Ilmoittautumiset 26.11. mennessä. Paikkoja
27. Sähköinen ilmoittautuminen www.naantalinseurakunta.fi/koululaiset/leirit-ja-retket.
Kauden aloitus 2022
Koululaisten kerhot jatkuvat joulutauon jälkeen viikolla 3. Lisätietoa koululaisten kerhoista sekä yhteystietomme www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille.
NUORILLE
Nuorten illat/avoimet ovet ti, ke,
to klo 14 alk. Dipolilla (seurakuntakeskuksen alakerta, Piispantie 2).
Yhteystiedot ja lisää tietoa nuorten toiminnasta www.naantalinseurakunta.fi/nuorille.
CAFÉ ARMO JA KIRPPUTORI
Avoinna ma, ti ja to klo 10-14, ke
klo 10-18 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
Ma 29.11. ja ti 30.11. kutsuntojen
vuoksi kahvila, kirpputori ja diakonian ryhmät tauolla.
Huom! joulutauko 17.12.-9.1.
AIKUISILLE
Aikuisten toiminta jää joulutauolle pe 17.12. Ja toiminta jatkuu
viikolla 2, jos ei toisin mainita.
Seurakuntakeskuksen kahvila
Café Armossa (Piispantie 2)
Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11.
Liikuntarajoitteisten vertaistu-
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kiryhmä ti 7.12. Ja 11.1. klo 1415.30. Tied.: Minna Pykälämaa, 040
130 8343.
Ahkerat puikot ke klo 11. Kudomme ja virkkaamme mm. hypistelymuhveja muistisairaille ja peittoja tarvitseville. Piiri vastaanottaa
mielellään lahjoituslankoja, langat voi tuoda Café Armoon.
Gospelkaraoke ke klo 14-18. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Raamattupiiri to 2.12. ja 16.12.
klo 15. Tied.: Mari Syrjäkoski-Vuollet p. 040 130 8342.
Seurakuntakeskuksen ryhmähuoneissa ja pääsalissa (Piispantie 2)
Korttiaskartelua diakonian hyväksi ma klo 10, rh 2. Eila Puhakan
ja Ulla Kokon kanssa. Seuraavan
kerran 10.1.
Pelimimmit ma klo 14, parittomat
viikot, rh 2. Vetäjinä Pirkko Nurmi,
Inkeri Ahlroth ja Susan Lehtonen.
Viim. krt. 30.11. Jatkuu 17.1.
Gospeljumppa ti klo 17.15.
Äijäjumppa ti klo 18.30.
Jumpat seurakuntakeskuksen
pääsalissa, vetäjänä fysioterapeutti Heli Gustafsson.
Avioparipiiri ke 8.12. klo 18 Naantalin seurakuntakeskuksessa. Lisätietoa: Marja Saantola 040 130
8311.
Tillukkapiiri joulutauolla. Jatkuu
12.1. Vetäjinä Pirjo Laitala, Tuulikki Järvelä ja Ulla Kokko.
Omaishoitajien ryhmä to
2.12. klo 13 seurakuntakeskuksen pääsalissa. Tervetuloa kaikki
läheistään hoitavat! Ryhmän vetäjinä toimivat Naantalin kaupungilta avohuollon ohjaaja Kirsi Peijo-

nen ja seurakunnasta diakoni Mari
Syrjäkoski-Vuollet.
Lähetyspiiri to klo 13, parittomat
viikot, rh 4.
Rukouspiiri to klo 18 seurakuntakeskuksen kappelissa. Vapaamuotoista rukousta yhteisten asioiden
puolesta.
Hiljaisuuden jooga to klo 18, parilliset vkot. tied. Riikka Hietanen
040 130 8312.
Crosspoint su 5.12 klo 17. Naantalin seurakuntakeskuksen pääsalissa. Esiintymässä Not Bad Band.
Lapsille omaa ohjelmaa ja illan lopuksi yhteinen iltapala.
Vanhemman väen joulujuhla
su 12.12. Klo 12 Naantalin seurakuntakeskuksen pääsalissa
(Piispantie 2). Jouluista ohjelmaa. Puuro- ja kahvitarjoilu.
Dipolissa/seurakuntakeskuksen
alakerta (Piispantie 2)
Äijäbiljardi pe klo 17. Mukana
Reijo Kortelainen.
Muualla
Kehitysvammaisten joulujuhla
ke 15.12. klo 16 Aurinkosäätiön
palvelutalossa. Ilmoittautumiset
to 9.12. mennessä Minna Pykälämaa 040 1308343.
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 26.1. klo 15-16.15 Aurinkosäätiön Palvelutalon alakerran
kabinetissa. Kahvitarjoilu.
Ystäväpiiri ti 14.12. ja 18.1. klo
11.30 Sinervon talossa Velkualla.
Tied. Minna Pykälämaa 040
1308343.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
seurakuntakeskukselta Aurinko-

tien puolelta.
Joulun iloa!
Tullin joulun tilalla
Naantalin seurakunta järjestää
perinteisen jouluruokailun
ke 22.12. Ateria on tarkoitettu
Naantalin seurakunnan alueella asuville työttömille ja pienituloisille talouksille. Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun ti
14.12. klo 16 mennessä diakoniatyöntekijöille. Yhteystiedot alla.
APUA JA TUKEA
Tarvitsetko taloudellista tukea
jouluun?
Naantalin seurakunnan diakoniatyöltä voit hakea jouluavustusta
vähävaraisuuden perusteella. Hakemuksia saat diakoniatyöntekijöiltä sekä seurakuntakeskuksen
kirkkoherranvirastosta osoitteesta
Piispantie 2, Naantali. Avustus on
tarkoitettu Naantalin seurakunnan
alueella asuville henkilöille. Hakemus liitteineen on palautettava
viimeistään to 9.12.2021 klo 13.
mennessä diakoniatyöntekijälle tai kirkkoherranvirastoon. Hakemuksen voit pyytää myös sähköpostitse diakoniatyöntekijöiltä.
Yhteystiedot alla.
Ole yhteydessä diakoniatyöntekijään, kun mieltäsi painaa huoli,
murhe tai kaipaat kuuntelijaa.
Varaa aika tapaamiseen arkisin puhelimitse tai sähköpostilla:
paivi.leino@evl.fi, 040 130 8341.
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342.
minna.pykalamaa@evl.fi,
040 130 8343.
anna.ojala@evl.fi, 040 130 8340.
VELKUA - LIVONSAARI
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus su 6.12. klo 11 Velkuan
kirkossa. Kairavuo, Hartikainen.
Seppeleenlasku sankarihaudalla.
Seppeleenlaskun jälkeen tutustuminen uuteen kouluun ja ohjelmalliset kirkkokahvit Velkuan koululla. Järj. Pro Sinervo ry ja Naanta-

lin seurakunta.
Kauneimmat joululaulut
ke 15.12. klo 18 kauneimmat joululaulut Velkuan kirkossa. Juonto
Marja Saantola. Säestys Tiina Lustig.
su 19.12. klo 17 kauneimmat joululaulut Livonsaaren seurantalolla.
Juonto Jani Kairavuo. Säestys Elisa
Murtoperä.
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo
15 Velkuan kirkossa. Riikka Hietanen, Heikki Suokivi.

JUMALANPALVELUKSIA
Rymättylän kirkossa sunnuntaisin klo 10
28.11. Hoosiannakirkko.* Mukana lapsikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoululaisten ja
vanhempien infotilaisuus seurakuntakodissa.
5.12. messu*
12.12. messu*.
19.12. messu. Eija Kalliala, Aada
Wirberg.
***
9.1. messu*
16.1. messu. Pertti Ruotsalo, Aada Wirberg.
23.1. messu*
30.1. sanajumalanpalvelus*
*toimittajina Petri Sirén, Esa Vähämäki.
MUSIIKKIA
Konsertteja Rymättylän
kirkossa
Su 12.12. klo 16 Ritva Pärssisen muistokonsertti. Arto Noras, sello, Kari Vuola, urut/säestys. Vapaa pääsy.
Su 19.12. klo 18 Turun VPK:n
puhallinorkesterin joulukonsertti. Vapaa pääsy.
Su 30.1. klo 18 Kaamoskonsertti: Santeri Rautiainen, kitara. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Perhekerho ke klo 10. Jouluinen

Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
Merimasku
Klo 10.00 sanajumalanpalvelus
Merimaskun kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Rauno Vesti, Tiina Lustig, Rannikon
Laulumiehet. Avustamassa Merimaskun Reimarit.
Klo 11.15 kirkkokahvit ja pieni
juhlatilaisuus Merimaskun seurakuntakodissa.
Naantali
Klo 9.00 kunniakäynti ja seppeleenlasku Laivaston muistoristillä.
Klo 10.00 sanajumalanpalvelus
Naantalin kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Annukka Lindberg, Elisa Murtoperä,
Helianthus, joht. Johanna Järvinen. Avustamassa Naantalin Siniset.
Klo 12.00 itsenäisyyspäivän

juhla Kristoﬀer-salissa, Opintie
2. Kahvitus klo 11.15 alkaen.
Rymättylä
Klo 10.00 sanajumalanpalvelus
Rymättylän kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudoilla. Petri Sirén, Esa Vähämäki. Avustamassa Rymättylän Märssyvahdit.
Klo 12.00 itsenäisyyspäivän
juhla Rymättylän seurakuntakodissa, Viluntie 2. Kahvitarjoilu jumalanpalveluksen jälkeen
klo 11.15.
Velkua
klo 11.00 sanajumalanpalvelus Velkuan kirkossa ja seppeltenlasku sankarihaudalla. Seppeleenlaskun jälkeen tutustuminen uuteen kouluun ja ohjelmalliset kirkkokahvit Velkuan
koululla. Järj. Pro Sinervo ry ja
Naantalin seurakunta.

perhekerho 8.12.
Pienoismallikerho alakoululaisille to 9.12. pikkujoulut.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Naisten keskustelupiiri ti 7.12.
klo 18. Jatkuu 18.1.
Kultaiseniänkerho ti 14.12. klo
13. Laulamme Kauneimpia joululauluja Esa-kanttorin säestyksellä.
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
ke 1.12. klo 13. Jatkuu 5.1.
Äiti Teresa -piiri to klo 12. Joulukahvit 9.12.
Kirkkokuoro to klo 18.30. Vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa uudet ja entiset laulajat.
Lasten ja aikuisten toiminta jatkuu viikolla 2, jos ei toisin mainita.
MUUTA
Joulukorttipaja ti 30.11. Rymättylän seurakuntakodissa. Tervetuloa askartelemaan joulukortteja ystäville ja sukulaisille klo 13-20
välisenä aikana. Toivomuksena, että korttipaja kestää n. 1h/henkilö.
Tarjolla joulupuuroa.
Vuoden 2022 rippikoulun aloitus su 28.11. Jumalanpalvelus kirkossa klo 10, jonka jälkeen kahvit
ja rippikouluinfo seurakuntakodissa. Tervetuloa rippikoululaiset
vanhempineen!
Ikäihmisten
joulutervehdykset
Ensimmäisestä adventista alkaen diakoni ja diakoniatyöryhmän jäsenet jakavat joulutervehdyksiä. Tervehdyksiä toimitetaan jouluviikolle asti. Jos
jotakuta ei tavoiteta, jätämme
viestin postilaatikkoon ja tervehdyksen voi noutaa joulun
jälkeen kirkkoherranvirastosta
(Viluntie 2) sen aukioloaikoina.

Vapaaehtoiseksi Asuntomessuille 2022
Kiinnostaisiko sinua
vapaaehtoistehtävät
Asuntomessualueella seurakunnan päivystäjänä tai vaikkapa jossain neljästä Naantalin
alueen kirkosta, joita pidetään
messujen ajan auki tavallista
enemmän? Ota yhteyttä Asuntomessukoordinaattoriimme
Riikka Hietaseen, riikka.hietanen@evl.fi, 040 130 8312 tai
diakoni Anna Ojalaan, anna.
ojala@evl.fi, 040 130 8340.
Seuraavan kerran ilmoittelemme toiminnastamme laajemmin 4.2.2022 ilmestyvässä
Rannikkoseudussa. Seuraava
Vesper ilmestyy Turun Seutusanomien välissä maaliskuussa
2022. Vesper jaetaan jokaiseen
naantalilaiseen kotitalouteen
lukuun ottamatta mainoskieltotalouksia. Lehti on luettavissa myös sähköisenä seurakuntien verkkosivuilla.

Kauneimmat joululaulut 2021
Merimasku
Su 12.12. klo 14 lasten Kauneimmat joululaulut.
Su 19.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut.
Naantali
Su 12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Naantalin kirkossa. Juonto Riikka Hietanen.
Säestys Miika Hartikainen. Chorus Gratiae.
Ke 15.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut Velkuan kirkossa.
Juonto Marja Saantola. Säestys
Tiina Lustig.
To 16.12. klo 18 lasten Kauneimmat joululaulut Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Mukana seurakunnan
lastenohjaajat sekä kanttori Elisa Murtoperä.
Su 19.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut Naantalin kirkossa. Juonto Jani Kairavuo. Säestys Elisa Murtoperä. Lauluyhtye
D’accord.
Su 19.12. klo 17 Kauneimmat
joululaulut Livonsaaren seurantalolla. Juonto Jani Kairavuo.
Säestys Elisa Murtoperä.
Ke 22.12. klo 12 Kauneimmat
joululaulut Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
Juonto Annukka Lindberg. Säestys Tiina Lustig. Koraalikuoro.

JUMALANPALVELUKSIA
Merimaskun kirkossa sunnuntaisin klo 10
28.11. messu. Vesti, Ahlstrand,
Lustig. Rippikoulun aloitusinfo kirkossa ja kirkkokahvit seurakuntakodissa.
5.12. messu. Pertti Ruotsalo, Sami
Nieminen.
12.12. sanajumalanpalvelus. Vesti, Lustig.
19.12. messu. Vesti, Lustig.
***
9.1. sanajumalanpalvelus.
16.1. messu.
23.1. sanajumalanpalvelus.
30.1. sanajumalanpalvelus.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekahvila ma klo 13.30.
Viim. krt. 29.11.
Avoin perhekerho ti klo 10. Viim.
krt. 14.12.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Joulujuhla ma 13.12. klo 12.30.
Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry:n
ja Merimaskun seurakunta.
Avoin raamattupiiri ke 17.11.
klo 17-18.30. Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja vaihtamaan
ajatuksia.
Avoin rukouspiiri ke 1.12. klo 1718.30. Jatkuu 2.2. Rukouksessa
kannamme Herralle omia ja toistemme kuormia.
Käsityöpiiri to 2.12. klo 13. Neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi
SPR:n kautta. Kahvitarjoilu.
Lasten ja aikuisten toiminta jatkuu
viikolla 3, jos ei toisin maininta.

To 6.1.2022 klo 10 Kauneimmat joululaulut –messu Hakapellon kappelissa. Marja Saantola, Irja Aro-Heinilä, saarna. Kanttorina Elisa Murtoperä. Helianthus –kuoro, joht. Johanna Järvinen.
Rymättylä
Pe 17.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut Rymättylän kirkossa.
Tilaisuuksissa kerätään kolehti
Kauneimmat Joululaulut -keräyksen kautta Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.
Voit antaa lahjasi Kauneimmat Joululaulut -keräykseen
myös seuraavilla tavoilla
• Lahjoita MobilePayllä:
lahjoita haluamasi summa numeroon 61408.
• Lahjoita tekstiviestillä:
lähetä viesti JOULU18 (18 €),
JOULU36 (36 €), JOULU42 (42
€) tai JOULU50 (50 €) numeroon 16155.
• Lahjoita tilisiirrolla:
vastaanottaja: Suomen Lähetysseura
tilinro: Danske Bank IBAN FI38
8000 1400 1611 30
viesti: JOULU21
Kiitos lahjastasi!

Virkatodistustilaukset
1.1.2022 alkaen
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien virkatodistukset ja sukuselvitykset
tilataan ja tehdään 1.1.2022 alkaen Turun alueellisessa keskusrekisterissä. Valmis virkatodistus lähetetään postitse tai
sen voi noutaa keskusrekisteristä.
Asiointi ja yhteystiedot:
Turun alueellisen keskusrekisterin palvelupisteessä voi asioida arkisin klo 9–14.
Puhelinpalveluaika on klo 9–15
numerossa 040 341 7222.
Sähköposti: turku.keskusrekisteri@evl.fi
Käyntiosoite: Eerikinkatu 3, katutaso
Postiosoite: Turun alueellinen
keskusrekisteri, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, PL 922,
20101 TURKU
Huomioittehan, että Turun alueellisen keskusrekisterin sukuselvitystilausten käsittelyajat
ovat tällä hetkellä normaalia
pidemmät. Sukuselvityksen
toimitusaika on 1.11.2021 tilanteen mukaan n. 17 viikkoa.
Todistus jäsentietojärjestelmästä toimitetaan tilauspäivänä tai seuraavana arkipäivänä.
Keskusrekisterin puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Ethän
soita kysyäksesi tilauksesi tilaa. Voit lähettää kyselyn sähköpostitse.
HUOMIO! Tilavaraukset ja
kirkollisiin toimituksiin liittyvät sopimiset entiseen tapaan paikallisseurakunnissa.

7

”Me odotamme

Jeesusta

seimessä nukkuvaa”

SEURAKUNTIEN TILAISUUDET JOULUAATOSTA LOPPIAISEEN

Jouluaatto pe 24.12.
Jouluaaton hartaus klo 12.30 Naantalin
kirkossa. Kairavuo, Lindberg, Murtoperä.
Jouluaaton hartaus klo 15 Velkuan kirkossa. Riikka Hietanen, Heikki Suokivi.
Jouluaaton hartaus klo 16 Naantalin
kirkossa. Jani Kairavuo, Maiju Laurila,
Henri Jussila, laulu.
Jouluyön hartaus klo 23 Naantalin kirkossa. Kairavuo. Hietanen, Murtoperä.

Jouluaatto pe 24.12.
Jouluaaton hartaus klo 16 Rymättylän
kirkon hautausmaalla. *

Joulupäivä la 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8
Naantalin kirkossa. Kairavuo, Hartikainen, Chorus Gratiae.
Juldagens gudstjänst kl 10.30 Nådendals kyrka. Åbo svenska församling.

Tapaninpäivä su 26.12.
Tapaninpäivän iltamessu klo 18 Rymättylän kirkossa. * Seppo Kustonen
kertoilee pieniä jouluisia tarinoita sekä
esittää jouluista musiikkia.

Joulupäivä la 25.12.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus klo
7 Rymättylän kirkossa. * Mukana kirkkokuoro.
Perheiden joulukirkko klo 16 Rymättylän kirkossa. *

Uudenvuodenpäivä la 1.1.
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus
klo 10 Rymättylän kirkossa. *

Tapaninpäivä su 26.12.
Sanajumalanpalvelus klo 16 Naantalin kirkossa. Hietanen, Lindberg, Hartikainen, Visa Turunen, huilu. Erityisesti
lapsiperheille.
Uudenvuodenpäivä la 1.1.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Naantalin
kirkossa. Lindberg, Hartikainen.
Sunnuntai 2.1.
Messu klo 10 Naantalin kirkossa. Saantola, Hartikainen.

Jouluaatto pe 24.12.
Perheiden lyhyt jouluhartaus klo 16
Merimaskun kirkossa. Ahlstrand.
Joulupäivä la 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 7
Merimaskun kirkossa. Vesti. Lustig.
Tapaninpäivä su 26.12.
Tapaninpäivän messu klo 18 Merimaskun kirkossa. Vesti.
Uudenvuodenpäivä la 1.1.
Uudenvuodenpäivän iltakirkko klo 18
Merimaskun kirkossa.
Sunnuntai 2.1.
Messu klo 10 Merimaskun kirkossa.
Loppiainen to 6.1.
Loppiaisen iltakirkko klo 18 Merimaskun kirkossa.

Sunnuntai 2.1.
Messu klo 10 Rymättylän kirkossa. *

Loppiainen to 6.1.
Kauneimmat joululaulut -messu klo
10 Hakapellon kappelissa. Marja Saantola, Irja Aro-Heinilä, saarna. Kanttorina
Elisa Murtoperä. Helianthus –kuoro, joht.
Johanna Järvinen.

Loppiainen to 6.1.
Loppiaismessu klo 18 Rymättylän
kirkossa. * Jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntakodissa.
*toimittajina Petri Sirén ja Esa Vähämäki.

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Merimaskun kirkkoherranvirasto
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
Avoinna klo 15-17 ja ke klo 9-12,
suljettu 27.12. ja 29.12.
puh. 02 436 9654, 040 130 8303
s-posti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi

Naantalin kirkkoherranvirasto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ma-pe klo 9-13
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 12-15
puh. 040 130 8380
s-posti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi

Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimisto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ma-pe klo 9-13
puh. 040 130 8353, hautapaikka-asiat
s-posti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Työntekijöiden sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi
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