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Tietäjiä kaivataan!
Totean sen heti tähän alkuun: erikoinen
joulunaika on alkamassa, erikoisin muis
tamani. Työyhteisössämme joulutoimin
nan suunnittelu on kiertänyt koko ajan
samoja aiheita. Millä keinoin muuntuvien
koronasuositusten ja rajoitusten vallites
sa seurakunnan työntekijät voisivat koh
data seurakuntalaisia? Miten saamme vie
tettyä joulua mahdollisimman ”normaa
listi”?
Tämän joulun suunnitteluun kaipaan to
della hyviä neuvoja ja viisautta. Huomaan
ajattelevani noita itämaan viisaita tietä
jiä. Toiminnan toteuttamiseen tarvitaan
enemmän kuin koskaan neuvoja henki
löiltä, joilla olisi aivan erityinen tietämi
sen lahja ja selkeä näky, miten asiat kan
nattaa nyt toteuttaa. Tietäjiä kaivataan jo
nyt, vaikka heidän aikansa on ollut perin
teisesti loppiaisena.

Joulun viettoon on aina kuulunut yhteisöl
lisyys ja yhdessäolo. Nyt olemme kuitenkin
tilanteessa, jossa kukaan ei pysty ennusta
maan, mitä tuleman pitää. Sosiaalisia rajoi
tuksia, lisääntynyttä kotoilua ja menoista
luopumista on toki saatu jo kuukausia har
joitella, ja varmaankin olemme nyt kevät
tä paremmin valmistautuneita kohtaamaan
koronaviruksen tuomia haasteita. Lienem
me myös valmiimpia kohtaamaan erilaisen
joulun omissa oloissamme ja asumuksis
samme. Ja silti juuri näistä olosuhteista joh
tuen: yksinäisen joulu voi olla yksinäisempi
kuin koskaan.
Ajatuksenamme seurakunnassa on, että
tänäkin jouluna juhlaa voitaisiin viettää
erilaisista olosuhteista huolimatta yhdes
sä ja turvallisesti. Ja jos suinkin mahdollis
ta: yksinäisyyttä lievittäen. Toivonkin, että
osallistumisen kynnys olisi tänä erikoisena
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jouluna mahdollisimman matalalla.
Tässä lehdessä jaamme tietoa paikallisten
viisaiden päiden suunnittelemista koro
naaikaan toivoaksemme soveltuvista tilai
suuksista. Suurimmat niistä on jaettu lyhyi
siin peräkkäisiin hartauksiin tai ne järjeste
tään ulkona. Somekanaviinkin on tulossa
hyvää kuunneltavaa ja katseltavaa.
Joulun sanoma on totta koronankin aikana,
eikä se tunne esteitä tai rajoituksia: Sinulle
on syntynyt Vapahtaja!
”Halvan tallin hämärään lähtevät he etsi
mään. Siellä nukkuu seimessä maan ja tai
vaan tekijä.” V.19: 3 ■
Miika Hartikainen
kanttori
Naantalin seurakunta

Joulun suurin lahja
annetaan meille Taivaasta
T

Siunattua joulua!
HOOSIANNA KAJAHTAA SOMESSA!

Jouluisia kertomuksia
lapsille ja koko perheelle

Jumalanpalvelusten striimaukset Naantalin kirkosta
jatkuvat ensimmäisenä adventtina.

Seurakuntalaisten toistuvat pyynnöt
on kuultu! Jatkamme jumalanpal
velusten säännöllistä striimaamista
Naantalin kirkosta seurakunnan Face
booksivulla ensimmäisestä adventis
ta lähtien. Silloin kajahtaa Hoosianna
osana klo 10 alkavaa messua ja siihen
pääset yhtymään Facebookin kautta
myös kotisohvalta.
Striimeissä näkyvä alue rajautuu altta
riin. Kirkkosalissa olevia ihmisiä ei ku
vata. Nettilähetykset jumalanpalveluk
sista päättyvät ehtoollisosion alkaessa.

Lähetykset sunnuntain aamujuma
lanpalveluksista jatkuvat viikoittain.
Muista striimauksista ilmoitamme
erikseen.
Joulun aikana sunnuntain aamumes
sujen lisäksi striimataan joulupäivän
klo 8 alkava aamukirkko sekä klo 10
alkavat uudenvuodenpäivän sanaju
malanpalvelus ja loppiaisena Kau
neimmat joululaulut messu. ■
Tervetuloa kokemaan virtuaalista
seurakuntayhteyttä!

Viime keväänä pääsiäisen aikoihin
saimme kuulla Leppis Kerttusen seik
kailuja ensimmäisen kerran, kun se
lenteli Naantalin kirkon ympäristös
sä. Nyt Leppiksen tarinat saavat jou
luista jatkoa, kun tarinankertoja Kiisi
Isotalo päästetään taas ääneen.
Miksi Leppis Kerttunen herää horrok
sesta ja mikä on toisenlainen jouluka
lenteri? Missä on seimiasetelma, joka
kasvaa ja mitä kaikkea Markus ja Ak
seli puuhaavat joulun alla? Sen saat
tietää, kun käyt kuuntelemassa heis

tä tarinoita joka adventtisunnuntai ja
vielä joulupäivänäkin.
Kertomukset ovat kuunneltavissa
Naantalin seurakunnan lapsiper
heiden Lapset Hoi! facebooksivul
la sekä Naantalin seurakunnan You
Tubekanavalla. Näitä tarinoita voit
kuunnella yksin tai yhdessä koko per
heen kanssa olitpa sitten Merimas
kussa, Rymättylässä tai Naantalissa. ■
Kutkuttavia hetkiä joulunodotukseen teille kaikille, hyvät lukijat!
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muutenkin tykkään joulumusiikista ja jou
lun tunnelmasta.
Monet Elisan joulut ovat menneet paljolti
töissä, mutta hänelle jouluna töissä olemi
nen on aika mukavaa.
– Ihmiset ovat aktiivisesti liikkeellä ja keski
määrin oikein hyvällä, lämpimällä ja helläl
lä mielellä, Elisa kuvailee hymyn noustes
sa kasvoille.

Naantalin seurakuntayhtymän seurakun
nissa on viimeiset viikot mietitty kiivaasti,
kuinka väistellä epidemiatilanteen jouluvie
ton ylle heittämiä varjoja ja kuinka tarjota
mahdollisuus laulaa kauneimpia joululau
luja turvallisesti. Niin tai näin, tämä joulu jää
muistoihin. Ja tänäkin vuonna joululauluja
pääsee laulamaan – pienemmillä porukoil
la, ulkotilaisuuksissa ja somessa.

Merimaskun seurakunnan muusikko Tiina Lustig tunnustaa laittavansa joululevy
jä vauhdittamaan joulusiivoja ja Esa Vähämäki Rymättylän seurakunnasta kehuu var
sinkin hengellisiä joululauluja hienoiksi jou
lun tunnelman virittäjiksi.

Joululaulukiintiö
ei ylity kanttorillakaan
Seurakuntiemme kanttoreille jouluiset tun
nelmat ja laulut ovat työsuhdeetu. Voiko
joululauluihin kyllästyä? Yllättävää kyllä, ei
vaikuta siltä. Naantalin seurakunnassa kant
torina työskentelevä Miika Hartikainen
laulaa, kuuntelee ja pohtii joululaulujen sa
nomaa läpi joulun ajan.
– Ja myös tammihelmikuussa  rasittavuu
teen asti, hän virnistää.
Samoin Miikan työparin, Elisa Murtoperän, joulussa on joulumusiikille sijaa vielä
vapaaajallakin.
– Joka joulu käyn jossakin laadukkaassa
joulukonsertissa, jossa voin hetkeksi unoh
taa kaikki kiireet ja arkihuolet, kuunnella
vain ja antaa musiikin viedä, hän kertoo. Ja

Se ikimuistoinen joululaulu
Vuosien saatossa jotkut laulut jäävät mie
leen ylitse muiden. Miikalle sellainen on ol
lut Martti Turusen laulu ”Me käymme jou
lun viettohon”.
– Siinä jo lapsenmieltä puhutteli kaiken jou
lukiireen ja touhun keskellä kuva: ”... laps’
hankeen hukkuu, unhoittuu”.
Tiinan ja Esan suosikeissä soivat enkelten
äänet. Tiinalle muistuu mieleen laulu ”Kuu
lui laulu enkelten”, joka vie muistot lapsuu
den koulun joulujuhliin.
– Niihin kuului perinteinen joulukuvaelma.
Pääsin enkelikuoroon ja se jäi ikuisesti mie
leen.
Esa taas muistelee yhä 30 vuoden takaista
radioelämystä tutusta ”Enkeli taivaan” vir
restä Varden kirkosta, kun taidokas juonta
ja oli maalannut kuulijoiden silmien eteen
mieleenpainuvan, majesteettisen kuvan
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luovat joulumieltä
tänäkin vuonna
Rakkaat joululaulut kajahtavat tänäkin vuonna muutamalla uutuudella
höystettynä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Puitteiltaan tämä
vuosi on kuitenkin erilainen. Melkein
50-vuotinen perinne menee tänä
vuonna uusiksi, kun täpötäydet kirkot ovat poissa pelistä.
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Kauneimmat
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enkelistä ilmoittamassa taivaan Kuninkaan
saapumisesta maailmaan.

Joulun merkit
Elisalle varmimpiin joulun merkkeihin kuu
luu se, että saa olla osa sitä, kun ihmiset ko
koontuvat laulamaan Kauneimpia joululau
luja.
– Kaikki omana itsenään, omalla ainutlaa
tuisella äänellään, kaikki samaan kirkko
saliin ja ollaan samaa joukkoa. Se on ihan
mahtavaa, Elisa hehkuttaa.
Myös Miikan joulun odotukseen liittyy Kau
neimmat joululaulut.
– Mun ammatillinen joulun odotus vuoden
kierrossa alkaa siitä, kun tämä joululaulu
vihko tulee työpöydälle. Jotenkin mukava
viesti siitä, että joulu saapuu tähänkin lop
pusyksyn harmauteen.
Tiinalle tutut, vanhat joululaulut luovat juh
lan ja palauttavat mieleen lapsuuden jou
lut, jolloin näitä samoja lauluja kuunneltiin
radiosta samalla kun koristeltiin joulukuus
ta ja tehtiin muita jouluvalmisteluja.
– Ja lapsuuden joululauluista syntyy miel
leyhtymä vielä pyörivään enkelikellokynt
telikköön, jota seurasin ihaillen ja ihmetel
len.
– Jonkin verran meilläkin kotona laulettiin,
Esa lisää  joskin enemmän kuunneltiin 
joululauluja radiosta ja levyiltä.

Hyvän joulun aineksia

T

– Muista, että joulun tunnelmaan riittää
pelkkä ajatus. Tee jotakin yksinkertaista:
avaa kirja, sytytä kynttilä ja katso ikkunas
ta ulos siihen ilmaan mikä siellä on ja anna
ajatusten virrata, Miika luettelee.
– Ja toivottavasti silti tänäkin vuonna jou
lulaulut soivat kodeissa ja niissä puitteis
sa, joissa nyt on mahdollista kokoontua yh
teen.
Elisa neuvoo olemaan murehtimatta liikaa
sitä, mitä nyt ei voi saada ja aikoo itse ot
taa kaiken hyvän irti nyt siitä, mikä on mah
dollista.
– Ja älä lataa liika odotuksia jouluun, hän
muistuttaa.
Tiinan joulureseptiin kuuluvat joulukoris
teet ja valot, musiikin kuuntelu, kynttilän
sytyttäminen, jouluruoka sekä lepo ja rau
ha.
– Löytyisikö näistä hyvän joulun ainekset
muillekin? Koronasta huolimatta joulu tu
lee ja sen saa vastaanottaa sellaisena kuin
se on. Joulumieli nousee sydämestä, Tiina
huokaa.
Ja kun kuitenkin Kauneimmat joululaulut
tilaisuus on monelle se joulun startti, joka
tuo joulutunnelman, Esa muistuttaa vielä,
että tänäkin vuonna niitä järjestetään.
– Tervetuloa näihin – vaikkakin tavallista
pienimuotoisempiin – mutta tänä vuon
na sitäkin ikimuistoisempiin joululaulutilai
suuksiin, on kanttoreiden yhteinen viesti.
– Sinua odotetaan yhtä lämpimästi kuin
kaikkina jouluina. ■

Nyt on tulossa erilainen joulu. Miika muistut
taa, että parhaassa tapauksessa korona voi
jopa yksinkertaistaa meidän elämäämme.

Teksti:
Hanne Tuulos

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2020

MAAILMAN LAPSET TARVITSEVAT APUASI!

Naantalissa
Iltahartauksina seurakunnan somekanavis
sa joka ilta klo 21 koko joulukuun ajan.
Ke 9.12. klo 7-21 Kauneimmat joululau
lut kahvila Naantalin seurakuntakeskukses
sa. Pääsalissa lauluhetki tasatunnein, kahvila
koko päivän avoinna alakerrassa klo 21 asti.
To 10.12. klo 18-19 lasten ja lapsiperheiden
jouluinen juhla Naantalin kirkkopuistossa.
Ke 16.12. klo 18 Velkuan kirkon pihassa.
Ke 16.12. klo 19.30 Livonsaaren seuranta
lon pihassa.
Su 20.12. klo 13.30 Naantalin kirkkopuiston
ulkopaviljongissa.
Su 20.12. klo 15 Naantalin kirkkopuiston ul
kopaviljongissa.
La 26.12. klo 18 tapaninpäivän Kauneim
mat joululaulut jumalanpalvelus Naantalin

Maailman lasten tilanne on koronan
vuoksi entistä haastavampi ja samas
ta syystä Kauneimmat joululaulut ke
räys on erityisen haasteen edessä ko
ronan vähentäessä keräystilaisuuksia
ja osallistujien määrää radikaalisti.

kirkossa.
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen Kauneimmat
joululaulut messu Naantalin kirkossa.
Rymättylässä
La 12.12. klo 13 Röölän joulutorilla.
To 17.12 klo 18 Aaslalla Ylikylän Itätalossa
Taina ja Markku Heinosella.
Pe 18.12. klo 18 Kuralassa Sipi ja Kirsi
Lähteenmäellä.
Ti 22.12. klo 18 Rymättylän kirkon
hautausmaalla.
Merimaskussa
Su 13.12. klo 14 lasten kauneimmat
joululaulut seurakuntakodin pihassa.
Su 20.12. klo 18 kauneimmat joululaulut
seurakuntakodin pihassa.

Keräyksen tuotolla tarjotaan kehi
tysmaiden kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville lapsille koulutus
ta, terveydenhoitoa ja turvaa ja pa
rannetaan erityisesti tyttöjen, vam
maisten ja syrjittyihin vähemmistöi
hin kuuluvien lasten asemaa ja mah
dollisuuksia.
Antaisitko sinä joululahjan maailman
lapsille?

LAHJOITA
MobilePayllä
Lahjoita haluamasi summa Mobile
Payllä numeroon 61408.
Tekstiviestillä
Lähetä viesti
JOULU18 (18 €), JOULU36 (36 €) tai
JOULU42 (42 €) numeroon 16155.
Tilisiirrolla
Tilinumero: Danske Bank
IBAN FI38 8000 1400 1611 30
Viesti: JOULU20
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”Olkoon maassa rauha ja ihmisillä
hyvä tahto”. Joulun aikaan ihmisten
halu auttaa lähimmäistä usein herää,
mutta seurakunnissa diakoniatyöntekijät tekevät väsymätöntä työtä tukeakseen avuntarvitsijoita ympäri vuoden.

Apu on lähellä,
jos vain haluat

– Meillä on onneksi paras mahdollinen työ
kaveri, nimittäin Taivaan Isä, hän jatkaa hy
myillen.
– Oman ymmärryksen varassa ei tarvitse ol
la, kun Hän kulkee mukana.

Lähimmäisen palvelua
Diakonit Anna Ojala Naantalista, Hannele
Keskitalo Rymättylästä ja Katja Zidbeck
Merimaskusta ovat läheisiä työtovereita.
Tällä kertaa he ovat kokoontuneet yhtei
seen pöytään miettimään jouluavustusten
jakamista.

– Juu, se on meille yhtä tärkeää kuin hengit
täminen tässä työssä, Anna komppaa.  Vä
lillä tulee sellainen olo, että miten minä mu
ka osaan auttaa. Sitten muistuttelen itselle
ni, että mulla on Jumala tukenani.

– Kohtaamme työssämme paljon hätää,
yksinäisyyttä, sairautta, surua, taloudelli
sia vaikeuksia ja päihteiden väärinkäyttöä,
Hannele luettelee tosiasioita.

– Minä rukoilen joka aamu töihin lähtiessä,
että osaisin löytää avuntarvitsijat ja oikeat
keinot auttaa. Ei tästä työstä omissa voimis
sa mitään tulisi, Hannele myöntää. Katja ja
Anna nyökyttelevät vieressä.

– Tärkein tehtävämme on näissä elämänti
lanteissa olla läsnä, kuunnella, kulkea vierel
lä ja kohdata asioita yhdessä ihmisten kanssa
heidän tukenaan ja turvanaan, Anna puoles
taan kuvailee diakoniatyön ydintä.
Diakonia tarkoittaa lähimmäisen palvelua,
ja sellaisena vastuu siitä kuuluu ihan jokai
selle kristitylle.
Kristillisten kirkkojen järjestämänä se on
sosiaalista palvelu ja avustustyötä, jota to
teuttavat diakoniatyöntekijät ovat sosiaali
ja terveydenhuollon ammattilaisia. Naan
talin alueella he toimivat tiiviissä yhteis
työssä kaupungin sosiaali ja terveyden
huollon sekä paikallisten järjestöjen kans
sa.

Anna (vas.), Katja ja Hannele ovat iloisia toistensa ammattiavusta ja tuesta
arjen työssä. Diakoniatyöntekijöiden
virka-asun vihreä väri symboloi arkea
ja toivoa.

Puhuminen avaa ajatuksia

maton, että kun hän viimein itse tulee ha
kemaan apua, on usein ongelmat jo todel
la monimutkaisia, sähköt poikki ja laskupi
no suuri, naiset pahoittelevat.

Anna, Hannele ja Katja lupaavat, että hei
dän luokseen voi tulla kaikenlaisten asioi
den kanssa, myös niiden vaikeimpien.

– Toivoisimme kovasti, että ihmiset tulisivat
hakemaan apua jo paljon ennen kuin tilan
ne pääsee pahaksi.

– Meitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus
eli toimimme aina niin, että asiakkaidemme
asiat eikä heidän henkilöllisyytensä paljas
tu, Anna painottaa.

Apua arkipäivään

– Usein riittää, kun asioista pääsee rauhas
sa puhumaan ja sanomaan ne ääneen. Aja
tukset selkiytyvät ja vyyhti pään sisällä al
kaa purkautumaan, Katja pohtii.
Nykyyhteiskunnassa toisten asioihin puut
tuminen on hyvin vaikeaa.
– Ihminen saattaa olla niin väsynyt ja voi

Hyvää joulumieltä!
Valtiolta saadulla koronarahalla
tuetaan tänä jouluna iäkkäitä omaishoi
tajia ostamalla esim. siivouspalveluja ja
hankkimalla ruokaa pienituloisille sekä
tukemalla kaupungissa tapahtuvaa Sul
le kans yhdistyksen ruokajakotoimintaa
hankkimalla kylmäkalusteita.
Jouluruokailu Tullin joulun tilalla ke
16.12. Huom! ilmoittautuminen, ks. tar
kemmat tiedot s. 6.
Perinteiset jouluavustukset
Merimasku: jouluruokaavustukset: soita
Katja Zidbeck 040 130 8392.
Naantali: Hakemus liitteineen palaute
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Älä jää odottamaan,
että huolet ovat
vuoren korkuisia,
vaan tule
juttelemaan ajoissa.
Aina on toivoa.

Diakoniatyöntekijät auttavat ja tukevat
ihan arkipäivän asioinneissa.  Voimme
yhdessä esimerkiksi pyytää vuokraisän
nältä lisää maksuaikaa tai soittaa sähköyh
tiöön ja sopia, että lasku maksetaan osis
sa. Yleensä asiat aina järjestyvät, Hanne
le rohkaisee.

Naantalin seurakunnassa kuitenkin asiak
kaiden vuokra tai sähkölaskuissa avusta
minen on jo arkipäivää.  Ehdottomana eh
tona on, että ensin on haettu apua esimer
kiksi Kelalta. Emme myöskään maksa ihan
mitä tahansa laskua, vaan sillä täytyy olla
kauaskantoisemmat vaikutukset. Laskun
maksaminen estää vaikkapa sen, että asia
kas ei joudu asunnottomaksi tai, että säh
köt eivät mene poikki seuraavana päivänä,
Anna täsmentää.
Merimaskun ja Rymättylän seurakunnissa
taloudellinen apu annetaan pääasiassa ruo
kaapuna.

Meillä on paras työkaveri
– Taivaan Isä

Naiset korostavat, että taloudellista apua
on aina haettava ensisijaisesti yhteiskun
nan virallisilta tahoilta kuten Kelalta ja so
siaalitoimesta.

Vaikeiden, monimutkaisten asioiden selvit
teleminen vaatii itsensä likoon laittamista.
– Aikamoinen kameleontti tässä saa olla,
Katja nauraa.

taan viim. to 10.12. klo 13, ks. tarkemmat
tiedot s. 6.
Rymättylä: jouluruokaavustukset lah
jakortteina. Diakoni paikalla seurakun
tatalolla, Viluntie 2, ks. tarkemmat tie
dot s. 7.

Joulupuukeräyksellä muistetaan myös
seurakuntien diakonian asiakasperheitä
(heille tiedotetaan asiasta erikseen).

Joulutervehdykset
Merimasku: ikäihmisille joulujuhlassa
14.12.
Naantali: kotihoidon kautta jaetaan 400
joulutervehdystä mm. kotihoidon asiak
kaille, palvelutaloon ja Birgittakotiin. Ter
vehdyksessä joululehti, Kauneimmat jou
lulaulutvihko sekä kirkkoherran terveh
dys.
Rymättylä: joulutervehdykset ikäihmisil
le, ks. tarkemmat tiedot s. 7.

Tiesitkö, että:
Naantalin seurakunta muistaa jouluna
myös oman kaupungin vankeja pienellä
joulupaketilla.
Jos auttamishalusi heräsi ja haluaisit
tehdä yksityislahjoituksen, ota yhteyttä
oman seurakuntasi diakoniatyöntekijään.
Yhteystiedot vieressä.
Kuuntelevia korvia myös joulunpyhinä:
Kirkon keskusteluapu palvelee:
evl.fi/kirkonkeskusteluapu
Kirkon palveleva puhelin 0400 221 180

– Näin joulun aikaan, se, että saa ojentaa
perheelle kassillisen Joulupuukeräykseen
tulleita lahjoja ja nähdä helpottuneen il
meen leviävän vanhempien kasvoille. Sii
nä kiteytyy paljon sitä, miksi tätä työtä teh
dään, Anna huokaa hymyillen. ■
Teksti:
Merttu-Mari Huoponen

Vapaaehtoistyö seurakunnissa on ensi
arvoisen tärkeää ja sen merkitys kasvaa
koko ajan. Diakoniatyöntekijät ovatkin
kiitollisia jokaisesta, joka haluaa antaa
omaa aikaansa muiden hyväksi.
Reijo Laakkonen on tehnyt vapaa
ehtoistyötä Naantalin seurakunnas
sa ja paikallisissa yhdistyksissä jo tois
takymmentä vuotta ja rohkaisee mui
ta mukaan.
– Vapaaehtoistyö on mielenkiintoista ja
vaihtelevaa hommaa. Tässä tapaa eri
laisia ihmisiä ja tutustuu uusiin. Olen it
se ollut aikoinani avuntarvitsijan roolis
sa, joten tuntuu hienolta, että saan nyt
osaltani jakaa hyvää muille.

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot
– soita ja sovi aika
Seurakuntien diakoniapalvelut ovat maksuttomia. Emme kysele uskosi laatua, emmekä sitä, oletko kirkon jäsen. Meitä sitoo
ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Merimasku: Katja Zidbeck,
katja.zidbeck@evl.fi, 040 130 8392
Naantali: Yhteystiedot s. 6.
Rymättylä: Hannele Keskitalo,
hannele.keskitalo@evl.fi, 040 130 8384

Jos kiinnostuit diakonian vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä seurakuntasi diako
niatyöntekijään. Naantalin seurakunnan
alueella myös vapaaehtoistyo.fi.

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Naantalilainen luukku
kirkon valtakunnallisessa
joulukalenterissa
musiikkivideo ilahduttaisi ja lämmittäisi
mieliä, erityisesti nyt poikkeusaikana.
Heti projektin saadessaan kuorolle oli sel
vää, että se haluaa tarjota videon katseli
joille myös muutaman kurkistusikkunan
kuoron kotikaupunkiin. Hämärän vuoden
ajan aurinkokaupungissakin on lumoa ja
viehättäviä yksityiskohtia, ja niistä halu
taan jotakin päätyvän myös videolle.
Joululauluvalintamme, Piae Cantiones sävel
mä Profeetat aikanaan, on keskiaikaista aar
teistoamme ja johdattaa ajatukset birgitta
laisluostarin toiminnan aikoihin, keskiajan
katoliseen sivistykseen maassamme. Jou
lun sanoma on iätön ja kestävä, ja Naanta
lin luostarikirkon kellot ovat kutsuneet sen
kuuloon kaupunkilaisia satojen vuosien ajan.
Kuva: Tuomo Aaltonen/Kristallimedia

Suomen evankelisluterilainen kirkko jul
kaisee joulu.fi sivustollaan joulukalen
terin, jossa luukkujen takaa paljastuu ad
ventti tai jouluaiheisia lauluja. Ensimmäi
nen luukku avautuu joulukuun 1. päivänä,
ja tavanomaisista joulukalentereista poike

ten luukkuja riittää loppiaiseen, itämaan
tietäjien juhlaan saakka.
Naantalin Kamarikuoro saa kunnian esit
täytyä yhdessä joulukalenterin luukussa.
Kuorolaisten yhteisenä toiveena on, että

Joulukalenterin henkeen kuuluu lapsen
mielinen yllätyksellisyys, joten jätetään
naantalilaisen luukun päivä vielä salaisuu
deksi. Kannattaa siis seurata päivittäin jou
lu.fi sivustoa! ■
Aija Haapalainen
Naantalin kamarikuoron
taiteellinen johtaja

lä oleva eläväinen risti puolestaan on valmii
na kohtaamaan ihmisiä. Kirjasintyyli on vaih
tunut moderniin, ajattomaan tyyliin. Logon
on suunnitellut turkulainen mainostoimisto
Jappis. Vanha aurinkologo ei poistu kokonaan
käytöstä, sillä se säilyttää paikkansa Naantalin
seurakuntayhtymän logona. ■

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Suomessa vanhusten köy
hyys näyttäytyy eri
tavoin eri puo
lilla maata ja
sen taustalla
on monenlai
sia syitä. Myös
puuttumiskeinot
ilmiöön ovat moni
muotoisia. Heikoimmassa ase
massa olevia ikäihmisiä autetaan talo
udellisen ahdingon korjaamisessa ja elä
mänlaadun kohentamisessa.

Vuosi sitten joulua saatiin viettää sa
maan tapaan kuten on tehty monet
vuosikymmenet. Tänä vuonna pe
rinteiset joulunviettotapamme ovat
muutoksen edessä.
Itselleni joulumusiikki ja laulaminen,
erityisesti joulukonsertit, ovat aina ol
leet kiinteä osa joulua ja sen odotus
ta. Nyt ollaan uudessa tilanteessa, jos
sa melkein kaikki kuorojen joulukon
sertit on peruttu ja Kauneimmat jou
lulauluttilaisuuksia ei voida järjestää
entiseen malliin kirkot väkeä pullis
tellen, voimallisesti yhdessä laulaen.
Ja vähäistäkin laulamista vaikeuttaa
maski suun edessä.
Onneksi meillä on käytössämme uu
sia keinoja, joilla voimme pitää jou
lu ja joululauluperinteitä yllä ja vie
dä joulun ilosanomaa eteenpäin. Eri
puolilla maata järjestetään mm. ul
koilmatapahtumia ja parvekelau
leloita. Oman kuoroni kanssa olem
me suunnitelleet joululaulukierroksia
hoitolaitosten pihoilla.
Jokainen meistä voi ideoida keinoja
muistaa jouluna lähimmäisiään, joita
ei fyysisesti voi tavata. Nykytekniikal
la onnistuu helposti vaikkapa joulu
laulutervehdys videopuhelun kautta.
Koitetaan tänä jouluna olla erityisen
herkkiä huomaamaan toisen avun
tarve, varsinkin yksinäisyys.

Naantalin seurakunnalle uusi logo
Naantalin seurakuntaneuvosto on hyväksynyt
kokouksessaan 20.10.2020 Naantalin seura
kunnalle uuden logon. Logo otetaan käyt
töön seurakunnan viestinnässä pikkuhiljaa.
Logon avoin aurinko kuvastaa uutta maail
maa, jossa nyt elämme ja sen mukanaan tuo
mia uusia mahdollisuuksia. Auringon vierel

Ollaan herkkiä
huomaamaan
toisten avun tarve

Yhteisvastuukeräyksen kotimaisina val
takunnallisina kumppaneina ovat Kirkon
diakoniarahasto sekä Seurakuntaopis
ton kokoama kansanopistoverkko. Dia
koniarahasto kohdentaa Yhteisvastuu
varat kokonaisvaltaiseen avustustoimin
taan yhteistyössä paikallisseurakuntien
kanssa.

Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuu
keräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvok
kaan vanhuuden mahdollistamista mo
nialaisesti Yhteisvastuun kansainvälisen
kumppanin, Kirkon Ulkomaanavun katast
rofirahaston, työllä. Kansainvälisen diako
nian esimerkkikohdemaa vuonna 2021 on
Uganda. ■

Yhteisvastuuvaroin on tarkoitus järjestää
ikäihmisille mm. maksuttomia talouden
hallinnan koulutuksia sekä digitaitojen val
mennusta.

Vuoden 2021 keräys alkaa 7.2.2021,
mutta lahjoittaa voi jo nyt osoitteessa yhteisvastuu.fi.

“Näin kerran hyvää unta, käy maas
ta kirkas tie ja enkeleiden lunta jou
luiltaan vie. Ja enkelit ne lauloi syn
tymäsävelmää, silmiin ihmislasten va
lonkajo jää. Näin toistaan jouluyössä
ihmisten auttavan ja enkeleitä työs
sä teillä maailman. Ja enkelit ne lau
loi syntymäsävelmää, silmiin ihmis
lasten valonkajo jää.” (Katkelma Pirk
ko Arolan ja Kari Jantusen joululaulus
ta Enkelilunta) ■
Siunattua joulun odotusta
teille kaikille!
Kaisa Nyblom

Kaamoskonsertit Rymättylässä
Rymättylän seurakunta järjestetään
perinteiseen tapaan vuoden 2021
alussa kaksi kaamoskonserttia
Loppiaisena 6.1. on luvassa musiikillinen il
takirkko, jossa huilisti Marianne Sihvonen
ja kontrabasisti Erica Giacoletto (kotoisin
Naantalista) esiintyvät tarjoillen klassisen
musiikin unohtumattomia hetkiä Raama
tun luvun lomassa. Kaksikko, joka tunne
taan nimellä Duo Aile, on saavuttanut me

riittiä eri puolilla Eurooppaa. Nuorten nais
ten muodostaman duon ohjelmistossa on
Johann Sebastian Bachin, Antonio Vival
din sekä muiden huomattavien säveltä
jien teoksia.
Toisessa kaamoskonsertissa 24.1. esiin
tyy turkulainen Trio Mai, jonka muodos
tavat Marja Springfeldt, sopraano, Anu
Honkanen, huilu ja Iina Kivimäki, harp
pu ja piano. "Minä laulan sun iltasi tähtihin"

konsertin ohjelmisto pitää sisällään mm.
kansallisromantikkojen teoksia ja ranska
laista taidemusiikkia sekä yleisesti tunnet
tuja klassisen musiikin helmiä. Talven pi
meydessä välkehtivä tähtitaivas ja öitä va
laiseva kuutamo antavat aavistuksen ihmi
sen osasta äärettömässä universumissa. ■
Konsertit alkavat klo 18
Rymättylän kirkossa
ja niihin on vapaa pääsy.

Kaisa toimii aktiivisena seurakuntalaisena mm. Crosspointissa. Tällä hetkellä
hän toimii lisäksi myös Naantalin seurakunnan diakoniatyöntekijänä 40 %:n
työajalla.
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Seurakunnissa tapahtuu 26.11.2020–5.2.2021
Huom! Joulunpyhien tilaisuudet sivulla 8.
Voit varata vierailuajan osoitteesta
marianystavat@gmail.com tai soit
tamalla numeroon 050 545 9992.
Kirstiläntie 34, Naantali.
Siioninvirsiseurat
Marian ilossa (Kirstiläntie 34,
Naantali) la 19.12.2020 klo 19.

Seurakuntien toiminta toteutuu ilmoitetulla tavalla koronatilanteen niin s alliessa.
Seuraamme tilannetta ja ilmoittelemme mahdollisista toiminnan muutoksista
nettisivuillamme, Facebookissa ja paikallislehdissä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme viranomaisten ohjeistuksia. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä
kaikissa seurakuntien tiloissa tapahtuvassa toiminnassa.

Kauneimmat joululaulut
Iltahartauksina seurakunnan so
mekanavissa joka ilta klo 21 koko
joulukuun ajan.

JUMALANPALVELUKSIA
Naantalin kirkossa sunnuntaisin
29.11. klo 10 ja klo 12 messu.
Vesti, Lindberg, Hartikainen.
6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Kairavuo
Hartikainen. Jumalanpalveluksen
jälkeen seppeltenlasku sankari
haudoilla.
13.12. klo 10 messu. Kairavuo,
Saantola, Hartikainen. Aatos Ta
pala, laulu ja tekstinluku. Mukana
rippikoululaisia.
20.12. klo 10 messu. Vesti, Jor
ma Kalajoki, Kari Kouki & co., Mur
toperä.
10.1. klo 10 messu. Lindberg, Kai
ravuo, Hartikainen, hiihtolomarip
pikoululaiset.
17.1. klo 10 messu. Kairavuo,
Saantola, Hartikainen, Soiniemi 6.
24.1.klo 10 messu. Saantola, Kai
ravuo, Hartikainen ja päivärippi
koululaiset.
31.1. klo 10 messu. Lindberg,
Saantola, Murtoperä, Hartikainen,
Soiniemi 3.
7.2. klo 10 messu. Saantola. Lind
berg, Hartikainen, Soiniemi 1.
Velkuan kirkossa
6.12. klo 11 itsenäisyyspäivän
hartaus. Lindberg, Murtoperä.
Jumalanpalveluksen jälkeen sep
peltenlasku sankarihaudoilla.
ARKIEHTOOLLINEN
ke klo 12 Naantalin seurakunta
keskuksessa. Viim. krt. 2.12. Jat
kuu 13.1.
ILTAHARTAUS
joka ilta klo 21 seurakunnan Face
bookissa, Instagramissa ja You
Tubessa.

MUSIIKKIA
Lauletaan yhdessä Hoosiannaa
Su 29.11. klo 10 ja klo 12 mes
su Naantalin kirkossa.
Su 29.11. klo 16 seimihartaus
Itsenäisyyden puistossa (Man
nerheiminkatu 19).
Ti 1.12. klo 19 Pauliina Hyryn
urkukonsertti Naantalin kirkos
sa. Ohjelma 10 €.
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Ke 9.12. klo 7-21 Kauneimmat
joululaulut -kahvila Naantalin
seurakuntakeskuksessa. Pääsa
lissa lauluhetki tasatunnein,
kahvila koko päivän avoinna
alakerrassa klo 21 asti.

To 10.12. klo 18-19 lasten ja lap
siperheiden jouluinen juhla Naan
talin kirkkopuistossa. Murtoperä.
Ke 16.12. klo 18 Velkuan kirkon
pihassa. Saantola, Hartikainen.
Ke 16.12. klo 19.30 Livonsaaren
seurantalon pihassa. Saantola,
Hartikainen.
Su 20.12. klo 13.30 Naantalin
kirkkopuiston ulkopaviljongissa.
Miika Hartikainen ja Jari Koivisto,
laulu ja saksofoni.
Su 20.12. klo 15 Naantalin kirk
kopuiston ulkopaviljongissa. Mii
ka Hartikainen ja Jari Koivisto, lau
lu ja saksofoni.
La 26.12. klo 18 tapaninpäivän
Kauneimmat joululaulut -juma
lanpalvelus Naantalin kirkossa.
Saantola, Lustig.
Ke 6.1. klo 10 loppiaisen Kau
neimmat joululaulut -messu
Naantalin kirkossa. Kairavuo, Har
tikainen.
Konsertteja Naantalin kirkossa
Ti 1.12. klo 19 Urkukonsertti:
Orgelfreude-Urkuiloa.
Pauliina Hyry (Espoo), urut. Ohjel
ma 10 €.
La 12.12. klo 18 konsertti ”Joulun valoa pimeyteen - Ljus och
hopp - en julkonsert”.
Theresa Laurikka, sopraano, Kris
tian Laurikka, tenori, Sauli Kulma
la, alttoviulu, Anna Kulmala, pia
no, Elisa Murtoperä, urut. Ohjel
ma 10 €.
Ma 14.12. klo 18 Naantalin kirkossa ”Kuuletko joulun!”
Puolalanmäen musiikkilukion
kuorot joulutunnelmissa: Chorus
Iucundus -kamarikuoro, Chorus
Iuvenalis -tyttökuoro, johtaa Timo
Lehtovaara. Ohjelma 10 € (ohjel
mia voi ostaa etukäteen osoittees
ta www.puolalanmusiikki.fi/liput).
Ke 16.12. klo 19 Naantalin musiikkiopiston perinteinen joulukonsertti.
Vapaa pääsy ja ilmainen ohjelma.
Kirkkoon mahtuu turvavälein max.
120 hlö.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Lapset Hoi! Facebook-ryhmä
kutsuu mukaan kaikkia lapsiper
heitä. Ryhmässä julkaistaan ohjel
maa perheille myös joulunaikaan.
Kiisi Isotalon joulukertomukset
Jokaisena adventtipyhänä sekä
joulupäivänä ilmestyy Faceboo
kin Lapset hoi! -ryhmässä ja seu
rakunnan YouTubessa (ks. s.2).
Päiväkoteihin ja kouluihin olem
me yhteydessä virtuaalisesti koro
natilanteen vuoksi.
Joulunajan tilaisuutemme ovat
tänä vuonna pääsääntöisesti sul
jettuja tilaisuuksia tietyille kohde
ryhmille tartuntariskin minimoi
miseksi.

Kaikille avoin
LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN
JOULUINEN JUHLA
torstaina 10.12. klo 18-19
Naantalin kirkkopuistossa.
Ohjelmaa rastipisteillä pitkin
puistoa ja kirkossa.
Mukana ohjelmaa toteutta
massa ovat
lastenohjaajat Anna, Kirsti,
Tarja ja Jaana
sekä Annukka-pappi ja Elisa-
kanttori.
Lämpimästi tervetuloa!

DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Café Armo ja kirpputori avoinna
ma–to klo 10–14, ke myös klo 14–
18 Naantalin seurakuntakeskuk
sessa (Piispantie 2).
Joulutauko 14.12.-10.1.
Café Armossa
Pelimimmit ma klo 14, parittomat
viikot. Vetäjinä Pirkko Nurmi, Inke
ri Ahlroth ja Susan Lehtonen. Viim.
krt. 30.11. Jatkuu 18.1.
Hyvää huomenta naantalilaiset -hartaus ti klo 11. Korona-ai
kana poikkeuksellisesti seurakun
takeskuksen yläsalissa. Eri esiinty
jiä. Viim. krt. 8.12. Jatkuu 12.1.
Liikuntarajoitteisten vertaistukiryhmä ti 1.12., 12.1. ja 9.2. klo
14 – 15.30. Tied.: Minna Pykälämaa
p. 040 130 8343.
Ahkerat puikot ke klo 11. Kudom
me ja virkkaamme mm. peittoja
tarvitseville ja sukkia merimiehille.
Piiri vastaanottaa mielellään lah
joituslankoja, langat voi tuoda dia
koniatoimistoon tai Café Armoon,

kiitos! Viim. krt. 9.12. Jatkuu 13.1.
Raamattupiiri to 3.12. klo 15. Ota
mukaan pieni (n. 5€) pikkujou
lulahja. (Ensi vuoden aloitus sel
viää kirkollisista ilmoituksista.)
Tied.: Mari Syrjäkoski-Vuollet
p. 040 130 8342.
Seurakuntakeskuksen ryhmähuoneissa
Korttiaskartelua ma 7.12. ja 11.1.
klo 10, rh 2. Eila Puhakan ja Ulla
Kokon kanssa.
Opetellaan virsiä ti klo 12, pa
rittomat viikot, rh4. Tutustumis
ta virsiin koronarajoituksin, lähin
nä keskustelemalla. Leena Litzén.
Viim. krt. 8.12, rh 4. Jatkuu 12.1.
Tillukkapiiri joulutauolla. Jatkuu
13.1. Vetäjinä Pirjo Laitala, Tuulik
ki Järvelä ja Ulla Kokko.
Omaishoitajien ryhmä to 10.12.
klo 13, seurakuntakeskuksen
yläsalissa. Koronatilanteesta joh
tuen ryhmässä ei ole tarjoilua,
mutta ryhmäläiset voivat käydä
kahvilla seurakuntakeskuksen Ca
fe Armossa veloituksetta ennen
ryhmän alkua. Maskin käyttöä ryh
mässä suositellaan vahvasti. (En
si vuoden kokoontumiset ilmoite
taan kirkollisissa ilmoituksissa lä
hempänä ajankohtaa.) Ryhmän
vetäjinä toimivat Naantalin kau
pungilta avohuollon ohjaaja Kirsi
Peijonen ja seurakunnasta diakoni
Mari Syrjäkoski-Vuollet. Tervetuloa
kaikki läheistään hoitavat!
Sulkakynät - itseohjautuva luo
van kirjoittamisen ryhmä to 17.12.
klo 14 seurakuntakeskuksen yläsa
lissa.
Dipolissa
Äijäbiljardi perjantaisin klo 17.
Mukana Reijo Kortelainen. Viim.
krt. 27.11. Jatkuu 15.1.
Muualla
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulun joulujuhla ke 16.12. klo
16 Aurinkosäätiön palvelutalon
ruokasalissa. Tied. pyhäkoulus
ta ja ilmoittautumiset joulujuhlaan 10.12. mennessä Minnalle
040 130 8343. Pyhäkoulu jatkuu
taas ti 26.1. klo 15-16.15 Aurinko
säätiön Palvelutalon alakerran ka
binetissa. Kahvitarjoilu.
Ystäväpiiri ti 15.12., 19.1 ja 16.2.
klo 11.30-13 Sinervontalolla Vel
kualla.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
seurakuntakeskukselta Aurinko
tien puolelta. Viim. krt. 10.12. Jat
kuu 14.1.
Mariavägenin seimi
Tervetuloa hiljentymään seimen
äärelle la 19.12. klo 11-18 tai su
20.12. klo 11-16 sinulle sopivaan
aikaan. Tarjolla myös joulupuuroa.

Joulun iloa ihan kaikille!
Naantalin seurakunta järjes
tää perinteisen jouluruokailun
ke 16.12. Ateria on tarkoitettu
Naantalin seurakunnan alueel
la asuville työttömille ja pieni
tuloisille talouksille. Koronatilanteen takia ruokailuun
on ehdoton ilmoittautuminen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään tiistaina
8.12. klo 16 mennessä diakoniatyöntekijöille (yhteystiedot alla).

Tarvitsetko taloudellista tukea
jouluun?
Naantalin seurakunnan diakonia
työltä voit hakea jouluavustusta
vähävaraisuuden perusteella. Ha
kemuksia saat diakoniatyönteki
jöiltä sekä seurakuntakeskuksen
kirkkoherranvirastosta osoittees
ta Piispantie 2, Naantali. Avus
tus on tarkoitettu Naantalin seu
rakunnan alueella asuville henki
löille. Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään torstaina
10.12. klo 13. mennessä diako
niatyöntekijälle tai kirkkoherran
virastoon. Hakemuksen voit pyy
tää myös sähköpostitse diakonia
työntekijöiltä.
Ole yhteydessä diakoniatyöntekijään, kun mieltäsi painaa huoli,
murhe tai kaipaat kuuntelijaa. Dia
koniatyöntekijän tavoitat parhai
ten arkisin puhelimitse tai sähkö
postilla:
anna.ojala@evl.fi, 040 130 8340.
anita.makila@evl.fi, 040 130 8341.
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342.
minna.pykalamaa@evl.fi,
040 130 8343.
kaisa.nyblom@evl.fi, 040 130 8344.
(tavoitettavissa pääasiassa ke-to).
LÄHETYS
Lähetyspiiri to klo 13, parilliset
viikot, rh 4. Viim. krt. 10.12. Jatkuu
14.1.
MIEHILLE
Äijäjumppa striimattuna ti klo 17
seurakunnan Facebookissa (yh
dessä gospeljumpan kanssa). Ve
täjänä fysioterapeutti Heli Gustafs
son. Viim. krt. 15.12. Jatkuu 12.1.
Äijäbiljardi pe klo 17. Mukana
Reijo Kortelainen. Viim. krt. 27.11.
Jatkuu 15.1.
MUUTA AIKUISILLE
Gospeljumppa striimattuna ti
klo 17 seurakunnan Facebookis
sa. Vetäjänä fysioterapeutti He
li Gustafsson. Viim. krt. 15.12. Jat
kuu 12.1.

VELKUA - LIVONSAARI
Itsenäisyyspäivän hartaus su
6.12. klo 11 kirkossa. Lindberg,
Murtoperä. Seppeleenlasku san
karihaudoilla.
Kauneimmat joululaulut
ke 16.12. klo 18 Velkuan kirkon
pihassa. Saantola, Hartikainen.
ke 16.12. klo 19.30 Livonsaaren
seurantalon pihassa. Saantola,
Hartikainen.
Ystäväpiiri ti 15.12., 19.1 ja 16.2.
klo 11.30-13 Sinervontalolla.

JUMALANPALVELUKSIA
Rymättylän kirkossa su klo 10
29.11. Hoosiannakirkko. * Muka
na IKI-duuri-yhtye. Tuuli Virkkala,
laulu. Jumalanpalveluksen jälkeen
rippikoululaisten ja vanhempien
infotilaisuus seurakuntakodilla.
6.12. itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. *Jumalanpalve
luksen jälkeen seppelten lasku
sankarihaudoilla ja Karjalaan jää
neiden muistomerkillä. Puhe ro
vasti Ilkka Pärssinen.
13.12. 3. adventtisunnuntain
messu. *
20.12. 4. adventtisunnuntain
messu. Hanne Tuulos ja Aada
Wirberg.
10.1. messu. Tiina-Kaisa Honkasa
lo ja Eeva Paajanen.
17.1. messu. *
24.1. sanajumalanpalvelus. *
*toimittajina Petri Sirén, Esa Vähä
mäki
MUSIIKKIA
Kauneimmat joululaulut
La 12.12. klo 13 Röölän jouluto
rilla.
To 17.12 klo 18 Aaslalla Ylikylän Itä
talossa Taina ja Markku Heinosella.
Pe 18.12. klo 18 Kuralassa Sipi ja
Kirsi Lähteenmäellä.
Ti 22.12. klo 18 Rymättylän kir
kon hautausmaalla. Mukana Mark
ku Kolehmainen, alppitorvi, säes
tys Esa Vähämäki, urkuharmoni. Ti
laisuuden kesto noin. 30-40- min.
Tervetuloa!
Konsertteja Rymättylän kirkossa
Su 13.12. klo 16 ”Vain pimeässä näkyvät tähdet” runo- ja musiikkikonsertti.
Maaria Leinosen jouluaiheisia ru
noja sekä suomalaisia joululaulu
ja. Teija Söderholm, Eveliina Hei
nonen, Erla Pulli ja Kari Sassi.
La 19.12. klo 18 Turun VPK:n
joulukonsertti.

Kaamoskonsertit
Ke 6.1. Loppiaisen musiikillinen iltakirkko klo 18 Rymät
tylän kirkossa. Duo Aile: huilis
ti Marianne Sihvonen ja kontra
basisti Erica Giacoletto.
Su 24.1. klo 18 ”Minä laulan
sun iltasi tähtihin” Rymät
tylän kirkossa.
Trio Mai: Marja Springfeldt, sop
raano, Anu Honkanen, huilu ja
Iina Kivimäki, harppu ja piano.

LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Kokkikerho ma klo 17. Viim. krt.
30.11. Kerho jatkuu 18.1.
Perhekerho ke klo 10-12. Tervetu
loa äiti, isä, mummi, vaari yhdessä
kotona olevan lapsen kanssa viet
tämään hetki leikkien, juttelujen ja
eväitten kanssa. Pikkujoulua vietämme 16.12. Kerho jatkuu 13.1.
Poikien pienoismallikerho alakoululaisille torstaisin koulun
jälkeen klo 12.30, 13.30 tai 14.30.
Ohjaajana Esa Suhonen. Lisätie
toja Hannele Keskitalo p. 040 130
8384. Pikkujoulua vietämme
17.12. Pieni paketti mukaan. Ker
ho jatkuu 7.1.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri ke 2.12. klo 13. Mukana satama
kuraattori Arja Suvanto Turun me
rimieskirkolta.
Naisten keskustelupiiri ke 2.12.
klo 18. Teamsin kautta mukana
Hannele Siltala kertoo naisverk
kotyöstä.
Kultaiseniänkerho ti 8.12. klo 13.
Tarjolla joulupuuroa ja kauneim
mat joululaulut Esa-kanttorin
säestyksellä. Jatkuu 12.1.
Äiti Teresa -piiri to klo 12. Kudo
taan, ommellaan peittoja ja vaih
detaan kuulumisia. Tehdään yh
dessä hyvää, mikä lämmittää miel
tä lähellä ja kaukana. 17.12. on
joulukahvit. Jatkuu 7.1.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seura
kuntakodissa. Vetäjänä kanttori
Esa Vähämäki. Tervetuloa uudet ja
entiset laulajat.
MUUTA
Vuoden 2021 rippikoulun aloitusinfotilaisuus su 29.11. klo
11.30 Rymättylän seurakuntako
dissa Kerrotaan lyhyesti rippikou
lun kulusta ja jaetaan osallistumis
passit. Tervetuloa rippikoululaiset
vanhempineen!

Jouluavustuksia
Jos korona on aiheuttanut vai
keuksia taloudessasi tai olet
muuten taloudellisissa ongel
missa, on diakoni tavattavissa
seurakuntakodilla (Viluntie 2)
seuraavasti: ma 7.12. klo 9-12,
ke 9.12 klo 13-15, ma 14.12. klo
9-12 ja ti 15.12. klo 9-12. Näinä
päivinä voi tulla kysymään jou
luavustusta.

Ikäihmisten joulutervehdykset
Joulukuun alusta alkaen diakoni ja
diakoniatyöryhmän jäsenet jaka
vat joulutervehdyksiä. Tervehdyk
siä toimitetaan jouluviikolle asti.
Jos jotakuta ei tavoiteta, jätämme
viestin postilaatikkoon ja terveh
dyksen voi noutaa joulun jälkeen
kirkkoherranvirastosta (Viluntie 2)
sen aukioloaikoina.

JUMALANPALVELUKSIA
Merimaskun kirkossa su klo 10

29.11. ensimmäisen adventin
sanajumalanpalvelus. Kirkko
kahvit seurakuntakodilla.
6.12. itsenäisyyspäivän messu.
Jumalanpalveluksen jälkeen sep
peltenlasku hautausmaalla, jonka
jälkeen glögitarjoilu kirkonmäellä.
13.12. sanajumalanpalvelus.
20.12. messu.

Onnea
Suomi!

Itsenäisyyspäivänä
6.12.2020

10.1. sanajumalanpalvelus.
17.1 messu.
24.1. sanajumalanpalvelus.
31.1 messu.

Naantali

MUSIIKKIA
Kauneimmat joululaulut
Su 13.12. klo 14 lasten kauneim
mat joululaulut. Tilaisuus järjeste
tään seurakuntakeskuksen pihas
sa turvavälit huomioiden.
Su 20.12. klo 18 kauneimmat jou
lulaulut. Tilaisuus järjestetään seu
rakuntakeskuksen pihassa turva
välit huomioiden.

Velkua

LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekahvila ma klo 1012. Tarjolla kahvia, mehua ja kek
sejä. Jatkuu ma 11.1.
Avoin perhekerho ti klo 10-12.
Tarjolla kahvia, mehua ja pientä
suolaista. Jatkuu ti 12.1.
Avoimen perhekahvilan ja perhekerhon yhteinen jouluhartaus ti 15.12. klo 10 Merimaskun
kirkossa. Tämän jälkeen jouluista
tarjoilua seurakuntakodissa.
Perhekahvilaan ja perhekerhoon
ovat tervetulleita kaikki lapset äi
din, isän tai muun lapsia hoitavan
aikuisen kanssa. Ilmoittautumista
ei tarvita ja mukaan voi tulla silloin
kun se itselle sopii.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Vanhusten tuki ry:n Merimaskun kerhon joulujuhla ma 14.12.
klo 12.30. Kokoontumisrajoituk
sien takia ennakkoilmoittautu
minen Irmeli Vainio puh. 040
7045908. Kerho jatkuu 11.1.
Käsityöpiiri to 3.12. klo 13. Jatkuu
to 14.1.
Avoin keskusteluryhmä pe 4.12.
klo 13 Irmeli Vainion johdolla. Ter
vetuloa virkistymään keskustelun
parissa ja vaihtamaan ajatuksia.
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri to 21.1. klo 12.30 kahvitar
joilu ja klo 13 ohjelma.
Naantalin kaupungin avoin lapsiparkki ke 9.12. klo 14-16.30 Me
rimaskun seurakuntakodin päivä
kerhotiloissa. Toiminta on mak
sutonta ja se on tarkoitettu yli 10
kuukauden ikäisille lapsille. Lap
siparkkiin ilmoittaudutaan edelli
senä päivänä eli tiistaina 8.12 klo
8-16 puh. 044 733 4506.

Klo 9 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Laivaston
muistoristillä
Klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus
Kirkkopuiston Paviljongissa. Tilaisuus alkaa
heti seppeltenlaskun jälkeen.
Klo 11 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.

Merimasku

Klo 10 messu kirkossa. Seppeltenlasku
sankarihaudoilla, jonka jälkeen glögitarjoilu
kirkonmäellä.

Rymättylä

Klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla, jonka
yhteydessä juhlapuhe: rovasti Ilkka Pärssinen.

Löytyykö taskustasi jo UT2020?
Lokakuussa ilmestynyt UT2020 tuo Raamatun ymmärrettä
vällä suomen kielellä lukijoiden ruuduille. Kyseessä ei kui
tenkaan ole selkokäännös, vaan Suomen Pipliaseuran tehtä
vään asettama asiantuntijatiimi on kääntänyt Uuden Testa
mentin tarkasti kreikankielisestä alkutekstistä rikkaalle, ym
märrettävälle suomen kielelle mobiilikäyttäjää ajatellen.
Käännösprojektin fokuksessa on ollut tämän päivän suoma
lainen, mutta mielessä on pidetty 15–25-vuotiaiden kielen
tajua. Kääntämisessä oletuksena on ollut, että se mikä on
ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös
heitä vanhemmille. Käännösprojektilla on ollut ekumeeni
nen ohjausryhmä. UT2020 toimii vuoden 1992 käännöksen
rinnalla, mutta ei korvaa sitä.
UT2020 on ainoa suomenkielinen Raamatun käännös, joka
on tehty suoraan mobiiliversioksi ja näin ottaa huomioon
mobiilikäytön vaatimukset: puhelimen pienen näytön edel
lyttämät lauserakenteet ja sananpituudet. Uusi käännös,
UT2020, on luettavissa Raamattu.fi-sivustolla ja puheli
meen ladattavassa Piplia-sovelluksessa. Rekisteröityneet
käyttäjät voivat myös tallettaa tekstiin omia korostuksiaan.
UT2020 on julkaistu myös näyttelijä Krista Kososen lukema
na audiona niitä käyttäjiä varten, jotka haluavat kuunnella
Raamattua. Tämä ominaisuus toimii Piplia-sovelluksen rekis
teröityneille käyttäjille.

Seuraavan kerran ilmoittelemme toiminnastamme
laajemmin 5.2.2021 ilmestyvässä Rannikkoseudussa.
Seuraava Vesper ilmestyy
18.3.2021.
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”Me odotamme

Jeesusta

seimessä nukkuvaa”

SEURAKUNTIEN TILAISUUDET JOULUAATOSTA LOPPIAISEEN

Jouluaatto to 24.12.
Jouluaaton hartaus klo 12.30 Naantalin kirkkopuistossa. Kairavuo, musiikis
sa VGBrass.
Jouluyön hartaudet klo 22 ja 23 Naan
talin kirkossa. Kairavuo, Murtoperä.
Kirkko auki hiljentymistä varten klo
12.30 – 16.30 ja klo 2124. (Kirkossa voi
olla max. 120 ihmistä kerrallaan, suosit
telemme maskin käyttöä sisätiloissa).
Jouluaaton hartaus klo 15 Velkuan
kirkkomaalla. Vesti, Murtoperä.
Joulupäivä pe 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 8
Naantalin kirkossa. Lindberg. Heikki
Suokivi, urut. Jouni Kuorikoski, laulu.
Julåtta klo 10.30 Naantalin kirkossa.
Ruotsinkielinen jumalanpalvelus. Järj.
Åbo svenska församling.
Tapaninpäivä la 26.12.
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus klo 18 Naantalin kirkossa.
Saantola, Lustig.

Sunnuntai 27.12.
Messu klo 10 Naantalin kirkossa. Vesti,
kanttorina Lotta Paaso.
Uudenvuodenpäivä pe 1.1.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Naanta
lin kirkossa. Lindberg, kanttorina Sami
Nieminen.
Sunnuntai 3.1.
Messu klo 10 Naantalin kirkossa. Saan
tola, Tuulos, Hartikainen, alfakurssilaisia.
Loppiainen ke 6.1.
Kauneimmat joululaulut messu klo 10
Naantalin kirkossa. Kairavuo, Suvimarja
RannankariNorjanen (SLS), Hartikainen.

Jouluaatto to 24.12.
Jouluaaton hartaus klo 16 Rymättylän
kirkon hautausmaalla. *
Joulupäivä pe 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelukset klo 7
ja 9 Rymättylän kirkossa. *
Perheiden joulukirkot klo 16 ja 17.30
Rymättylän kirkossa. *
Tapaninpäivä la 26.12.
Tapaninpäivän iltakirkko ja ehtoollinen klo 18 Rymättylän kirkossa. *
Sunnuntai 27.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Rymät
tylän kirkossa. *
Uudenvuodenpäivä pe 1.1.
Uudenvuoden Iltamessu klo 18 Rymät
tylän kirkossa. *
Sunnuntai 3.1.
Messu klo 10 Rymättylän kirkossa. *
Loppiainen ke 6.1.
Loppiaisen musiikillinen iltakirkko
klo 18 Rymättylän kirkossa. * Duo Aile:
huilisti Marianne Sihvonen ja kontraba
sisti Erica Giacoletto.
*toimittajina Petri Sirén ja Esa Vähämäki

Jouluaatto to 24.12.
Perheiden lyhyt jouluhartaus klo 16
Merimaskun kirkossa.
Joulupäivä pe 25.12.
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 7
Merimaskun kirkossa.
Jouluista musiikkia klo 21. Tiina Lustig
esittää jouluista musiikkia Merimaskun
kirkossa.
Tapaninpäivä la 26.12.
Tapaninpäivän messu klo 16 Merimas
kun kirkossa.
Uudenvuodenpäivä pe 1.1.
Uudenvuodenpäivän iltakirkko klo 18
Merimaskun kirkossa.
Sunnuntai 3.1.
Messu klo 10 Merimaskun kirkossa.
Loppiainen ke 6.1.
Loppiaisen iltakirkko klo 18 Merimas
kun kirkossa.

★

★
★
★

★

★

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Merimaskun kirkkoherranvirasto
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
Avoinna ma klo 15-17 ja ke klo 9-12,
suljettu 28.12., 30.12. ja 4.1.
puh. 02 436 9654
sposti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi

Naantalin kirkkoherranvirasto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
sposti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 12-15,
suljettu ke 23.12.
puh. 040 130 8380 Nina Lehtovirta,
seurakuntasihteeri (tavoitettavissa tito)
sposti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi

Huom! Koronatilanteen muuttuminen saattaa vaikuttaa virastojen aukioloihin.
Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista ajantasaisesti seurakuntien omilla verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.
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Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimisto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 040 130 8353, hautapaikkaasiat
sposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Työntekijöiden sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

