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Joulu saapuu jokaiselle




Jeesuslapsi pienoinen, taivaan lahja meille, johda sydän jokaisen armon, rauhan teille. Saavu joka kotihin, kerro äänin kutsuvin: taivas aukeaa! Katkelma P.J. Hannikaisen runosta kertoo meille joulun sanomaa.

me ja sisimmässämme mitä vain. Toivon tuoja, taakkojemme kantaja ja Pelastajamme syntyi vaatimattomiin oloihin,
köyhyyteen, pienuuteen ja keskeneräisyyteen. Silti tuolloin
oli kyse juhlasta.

Armon ja rauhan tie on Jumalan lahjaa meille. Armoon tiivistyy jotakin luovuttamattoman tärkeää Jumalasta, joka
tahtoo olla kanssamme. Me riitämme ja olemme rakkaita.
Mikä ilosanoma, meille jokaiselle!

Vapahtajamme syntymä oli suuri juhla, vaikka tuolloin ulkoiset olosuhteet olivatkin vaatimattomat. Marian ja Joosefin katseissa, eläinten lämmössä, tähdessä tallin yllä oli juhlaa. Koristeita ei varsinaisesti ollut, mutta juhla oli.

Armon juhla, joulu, saapuu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin ja tunteisiin. Joku kamppailee jaksaakseen toivoa huomiseen asti, jollakulla on kiitollinen mieli ja keveä olo. Yksi
voi kulkea levollisesti, toisella kiire saa askelet levottomiksi. Osalle adventin aika on liian hämärä, osalle vuoden kauneinta aikaa.

Olkoon meidänkin joulujuhlamme ja siihen valmistautumisemme siunattua, mikä onkaan oma tapamme ja mahdollisuutemme kulkea kohti joulua. Joku valmistautuu hiljentyen, joku taas tekemällä. Toivon, että kaikki joulua kohti
kulkemisemme, millaista se onkaan, saisi tuoda sydämeen
iloa ja viestiä Isän Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Se
sanoma on sanoma suurimmasta rakkaudesta siellä vaatimattomassa seimessä, meille syntyneestä Vapahtajasta ja
auttajasta. Jumala syntyy ihmiseksi, koska rakastaa meitä
valtavan paljon.

Yhtä kaikki, joulu saapuu jokaiselle. Se, että joulu saapuu,
merkitsee, että Vapahtaja, Jeesus-lapsi saapuu. Tuon lupauksen varassa voimme turvallisesti elää, oli elämässäm-





Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi adventin
ja joulun ajan tilaisuuksiin! J
Siunattua adventin aikaa ja joulua,
Annukka Lindberg
diakonian ja lapsityön pappi,
Naantalin seurakunta

Piispa Kaarlo Kalliala jakamassa
ehtoollista.

Jani Kairavuon virkaanasettaminen loppiaisena 6.1.2018
Naantalin seurakuntaneuvosto valitsi lokakuun
alun kokouksessaan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Jani Kairavuon. Valinta oli yksimielinen.
Kairavuon kirkkoherran virkaanasettaminen tapahtuu loppiaisena 6.1.2018 klo 10 messussa
Naantalin kirkossa. Virkaanasettamisen tulee toimittamaan piispa Kaarlo Kalliala avustajineen.
Messun jälkeen tuore kirkkoherra kutsuu seurakuntalaisensa kirkkokahville Naantalin seurakuntakeskukseen.

Piispantarkastuksessa 13. ja 15.10. käytiin perjantaina Merimaskun koululla ja
Tamsaaren maanviljelystilalla. Neuvotteluissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa hahmoteltiin seurakunnan vahvuuksia ja haasteita. Illalla pohdittiin yhdessä yhteistyökumppaneitten kanssa miten merimaskulaiset
perheet voivat. Ikiduuri-lauluyhtye ilahdutti pohtijoita raikkaalla esityksellään.

– Tunnen syvää kiitollisuutta ja nöyryyttä siitä, että
valintani oli yksimielinen. Se että minulla on vahva
tuki takanani, antaa hyvät lähtökohdat jatkaa työtäni, Kairavuo muotoilee.
Hän siirtyy viransijaisesta vakituiseksi kirkkoherraksi vuodenvaihteessa, jolloin Jyrki Rautiaisen
virka Naantalin kirkkoherrana päättyy.
Jani Kairavuo on kotoisin Mietoisista, jossa hän syntyi vuonna 1976. Teologian maisteriksi hän valmistui
Åbo Akademista vuonna 2003. Kairavuo tuli Naantaliin Turun tuomiokirkkoseurakunnasta. Hän asuu
perheineen Turussa. Perheeseen kuuluu Leenapuoliso, joka toimii Turun Katariinanseurakunnan
kirkkoherrana sekä lapset Aino 6 v. ja Ilmo 1 v 8 kk. J
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Piispa
Kaarlo Kalliala
tarkasti
Merimaskun
seurakunnan

Sunnuntain piispanmessussa koettiin
yhteyttä yhteisessä ehtoollispöydässä ja piispantarkastuksen päättyessä
myös lohisopan ja kahvikupin ääressä.
Piispan arvio Merimaskun seurakunnasta tuntuu hyvältä: Merimaskun
seurakunta on asiallisen rento. Ugh! J
Kairavuon perhe, Jani, Leena, Aino ja Ilmo Naantalin kirkossa
Isänpäivänä 12.11.

Kirkkoherra Markku Ahlstrand
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”Päivää, äiti!”

Sotamies
Pulli toinen
oikealta.

– kirjeitä etulinjasta
Korsussa 2.1.43. ”Päivää äiti! Täällä meni joulupyhät pikkuhiljaa.
Oli meillä kuusi, ja radio sekä pukki toivat juhlaamme joulutunnelman.
Me saimme kaikki paketin, pieniä ne oli, mutta kyllä se sai monen miehen
iloisemmaksi. Täällä on täysi talvi, lunta on jo vyöhön saakka ja lisää tulee
nytkin. Uudenvuoden aattona, juuri vuoden vaihteessa ammuttiin kaiken
kokoisilla aseilla ja taivas oli valkoinen valoraketeista. (…)”
Näin kirjoitti kotiin äidilleen 20-vuotias
Hannes Pulli, joka oli ollut etulinjassa
Itä-Karjalassa kaukana Suomen rajasta
jo reilun vuoden päivät.
– Jouluna meillä tosiaan oli korsussa kuusi, koristeita ei ollut. Kotoa tuli joulupaketti ja sitten saatiin yksi paketti, joka oli
osoitettu ”tuntemattomalle sotilaalle”. Ja
tunnelman kohotukseksi laulettiin tietysti joululauluja, hän kuvailee 75 vuotta myöhemmin omassa olohuoneessaan
keinutuolissaan istuen.
”Meistä on tehty sotamiehiä”
Täältä jostain 7.12.41 ”Päivää, isä! Meistä on tehty nyt sotamiehiä, vaikka olemme vasta olleet näin vähän aikaa. Me kävimme eilen tekemässä valan. Vähän aikaistahan se on päästä jo sotamiehen arvoon, mutta en minä ole sitä vastaan. (…)”
– Sotilasvalan vannoessani olin vasta 18-vuotias, parhaat nuoruusvuoteni jouduin rintamalle jättämään, joulukuun lopussa 95 vuotta täyttävä Hannes
Pulli kertoo mietteliäänä.
Jalkaväkirykmentti 56:n riveissä hän saapui etulinjaan 27.1.1942 ollen yksi niistä

– Sota on julmaa, pelko oli aina läsnä. Sitä vaan yritti työntää sen taka-alalle. Minulla oli mukana huuliharppu ja mandoliini, ja niitä soittelin omaksi ja muiden
iloksi…silloin saattoi hetkeksi unohtaa
ympäriltä kaiken muun, Hannes huokaa.
”Kiitokset paketista”

kotimaataan puolustamaan kutsutuista
nuorista miehistä, jotka palvelivat etulinjassa koko jatkosodan ajan.

Hannes Pulli kirjoitti rintamalta kotiin nelisen kymmentä kirjettä, joista jokaisen
hän aloittaa kauniilla kiitoksella.

– Kotiin Rymättylän Pakinaisiin palasin
19.11.1944, aloitin työt kotitilalla ja tapasin Liisani. Kyllä sota-ajat uniin aina välillä tulevat, mutta en minä painajaisia näe,
positiivisen ja iloisen elämänasenteensa
ansiosta sotavuosien kauhuista yli päässyt Hannes muistelee.

Täältä jostain 6.8.44. ”Päivää, äiti! Reipas
tervehdys taas täältä linjoilta ja parhaimmat kiitokset paketista ja kirjeestä, jotka
sain tässä hiljakkoin. (…)”

”Eipä nyt hullumpaa kuulu”
Korsussa 10.5.43. ”Päivää, äiti! Nyt minä
olen huilaamassa täällä linjain takana, hyvin on aika mennyt. Aurinko paistaa lämpimästi ja uimassakin on käyty. (…) Minä
taidan olla ruskea poika, kun täältä lomalle joskus tulen. (…) Ei tässä nyt tahdo tulla
kirjoittamisesta mitään, kun radiosta tulee
tanssimusiikkia ja kaverit rähisee ympärillä. Eipä nyt hullumpaa kuulu, taidan lopettaa ja toivon teille hyvää vointia ja lämmintä kesää!
– Mahdollisimman tavallista elämää me
pyrittiin siellä elämään, ja vähän väkisin
yritettiin olla hyvällä tuulella. Oli pakko,
että jaksoi. Koti-ikävä oli tietysti kova, ja
aina loman toivossa elettiin.

– Paketit tuntemattomalle sotilaalle olivat tavattoman tärkeää käytännön auttamista myös meillä kotona. Äiti muun muassa kutoi sukkia ja me lapset annoimme
omasta sokeriannoksestamme. Ja luulenpa, että pakettien mukaan huokailtiin
rukous, jos toinenkin, muistelee Hanneksen vaimo Liisa.
Liisa Pulli oli itse jatkosodan aikaan vasta tyttönen, mutta hän muistaa hyvin miten huoli läheisten puolesta välittyi kotirintamalla myös lapsille. – Hiljaisia rukouksia huokailtiin ja Jumalaan turvauduttiin aina kun tuntui, että omat voimat eivät enää riitä.
Teltassa 4.4.42 ”Päivää, äiti! (…) Me kävimme torstaina ehtoollisella kanttiinissa ja nyt pitkäperjantaina meillä oli lyhyt
hartaushetki aamulla. Onhan se mukava
kun joskus saa kuulla pappiakin eikä aina

ammuksien räjähtelyä. Nyt taas kiehuu hyvä korvike ja täytyy näin aamusta ruveta
nauttimaan ”pullakahvit”. (…)”
– Korviketta, perunaa, leipää ja joskus savustettua kalaakin äiti kotoa lähetti aina
kun mahdollista. Eiväthän ne aina ihan
priimakunnossa olleet etulinjaan ehtiessään, mutta kyllä ne vaan hyvin kelpasivat, Hannes hymyilee.
”Joku ohjaa askeleitani”
Täältä jostakin 1.8.44. ”Päivää, äiti! (…)
Nyt sen kyllä tietää mikä on sota, kun vuorokausikaupalla saa ampua ja väistellä
kuolemaa. On suorastaa ihme, etten ole
haavoittunut, enkä naarmuakaan saanut.
(…) Kyllä se joku ohjaa minunkin askeleitani, jos ei ole mennäkseen niin kestää pahimmat ryöpyt. (…)”
– Olen aina luottanut vahvasti siihen, että meitä tuolta taivaasta johdetaan ja
juuri se on kantanut vaikeiden aikojen
yli. Meille ei tapahdu täällä Korkeimman
tahtomatta mitään, Hannes vakuuttaa.
– Kädet menivät kyllä ristiin monta kertaa,
ja rukouksiini myös vastattiin, kun tallella tässä olen ja säästyin haavoittumatta.
Rukous liittyy Hanneksen sotamuistoihin
myös toisella tavalla.
– Yritimme erään haavoittuneen pahasti repeytynyttä käsivartta sitoa, kun hän
kysyi, että osaako kukaan meistä ympärillä olleista Isä meidän -rukouksen, ja minä lupasin, että kyllä minä osaan. Ja kun
pääsin kohtaan ”anna meille meidän syntimme anteeksi…”, hän rupesi itkemään,
ja menehtyi hetki sen jälkeen.
– Oli kallisarvoista olla saattelemassa
aseveli viimeiselle matkalle rukouksen
voimin, Hannes saa liikutukseltaan sanottua.
– Sitten 5.9.1944 koitti vihdoin rauha. Hiljaisuus ympärillä oli omituista. Ei sitä pysty sanoin kuvailemaan, hän hiljentyy.
Raskaista menetyksistä huolimatta Liisa
ja Hannes Pulli toteavat saaneensa hyvän elämän.
– Olemme kiitollisia perheestämme,
omasta kodistamme Naantalissa ja 60
arvokkaasta avioliittovuodestamme, Liisa summaa.
– Meille on päivän selvää, että Jumala on
meidän tiemme tähän päivään johtanut
ja meistä huolen pitänyt. J
Merttu-Mari Huoponen
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Joulu lähellä ja kaukana


Joulua vietetään meillä ja muualla hyvin eri tavoin, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy.
Sari ja JJ De Nier sekä Leena ja Angelo Tursi kertovat jouluistaan Suomessa ja vähän kauempana.


Sari ja JJ tapasivat Etelä-Afrikan Pretoriassa Sarin ollessa töissä Suomen suurlähetystössä. Suomeen ja Merimaskuun perhe muutti vanhemman tytön, Lisan (9v.)
syntymän jälkeen vuonna 2010. Perheeseen kuuluu myös 6-vuotias Amy.
– Olen minä jo suomalaiseen jouluun tottunut, JJ hymähtää. Lapsuuden kodissani
ei joulua kauheasti juhlittu, joten Sari on
saanut melko vapaasti tehdä meidän perheen joulusta sellaisen kuin on halunnut.
– Suomalaisia jouluruokia en ole kyllä vieläkään oppinut syömään, joten joulupöydässä on oltava aina myös jotain ihan tavallista ruokaa.
Sari puolestaan on henkeen ja vereen jouluihminen. – Aloitan jouluvalmistelut jo
hyvissä ajoin, lähetän joulukortteja, leivon
tyttöjen kanssa pipareita, koristeita pitää
olla paljon ja glögiä juodaan jo lokakuussa, hän kertoo innoissaan.
– Etelä-Afrikassa puolestaan ihmisten kodeissa joulu ei juurikaan näy, eikä joulukoristeita tai -valoja juurikaan ole. Joulukuusi saattaa olla, ja lahjoja, JJ kuvailee.
– Isoissa kauppakeskuksissa on tietysti valoja, koristeita, tekolunta ja joululaulut soivat.
– Eteläafrikkalaiset tulevat niin monista eri

Teksti ja kuvat: Merttu-Mari Huoponen

Joulu keskellä kesää

kulttuureista, että kovin yhtenäisiä jouluperinteitä ei ole muodostunut. Minun
vanhempani esimerkiksi ovat alun perin
kotoisin Hollannista, joten minä olen lapsena viettänyt joulua, Sinterklaasia, hollantilaisen perinteen mukaan jo 5.12., joka on pyhän Nikolauksen nimipäivä, hän
selittää.









– Myöskään perinteistä eteläafrikkalaista jouluruokaa ei ole vaan joulupöytään
on otettu vaikutteita mm. amerikkalaisilta ja briteiltä.

Rannalla ja savannilla



Etelä-Afrikassa joulu sijoittuu keskelle parasta kesälomaa-aikaa. – Sää on aurinkoinen ja lämpöä saattaa olla 40 astetta, joten ihmiset kokoontuvat rannalle, grillaavat ja pitävät hauskaa yhdessä, JJ kertoo.
– Sen kaiken keskellä tuntuu kyllä aika
hullulta kuunnella radiosta joululauluja,
Sari naurahtaa.
– Kirkossakäynti on kuitenkin tärkeä osa
joulun viettoa monille myös Etelä-Afrikassa. Se on erittäin tärkeä sosiaalinen tapahtuma: ollaan yhdessä ja lauletaan joululauluja. Varsinaista joulua vietetään 25.
joulukuuta, hän tietää.
Sari tietää myös minkälaista on viettää
joulua Keniassa keskellä savannia.

Sari, JJ, Amy ja Lisa De Nier viettävät
perinteistä suomalaista joulua.

– Vanhempani olivat lähetystyöntekijöitä ja olen viettänyt lapsuudessani kuusi
joulua keskellä ei mitään. Niistä jouluista
muistan, kuinka kynttilät taipuivat päivällä auringon kuumuudessa pitkään kestäneen messun aikana, ja miten säkkipimeässä yössä ne loivat taianomaisen tunnelman. Lauloimme suomalaisia joululauluja, luimme jouluevankeliumia, ja teimme
suomalaista jouluruokaa niistä aineksista,
joita oli saatavilla.

– Jouluaattona käydään saunassa ja syödään yhdessä sukulaisten kanssa. Ja tietysti ohjelmassa on joulupukki ja lahjat.
Ja minun on päästävä kirkkoon, yleensä
yömessuun. Siellä sitten rauhoitun hyvillä mielin joulun viettoon, Sari hymyilee.

De Nierin perheen joulut Merimaskussa
ovat kuitenkin hyvin perinteisiä suomalaisia jouluja.

– Parasta joulussa on rentoutuminen ja
perheen kanssa hauskanpito, JJ huikkaa
lopuksi. J

  Suomalaisessa joulussa on tunnelmaa  



pidempään kun taas Italiassa sesonki kestää noin viikon, Angelo lisää.
– Iso juttu italialaisessa joulussa on kuitenkin seimi. Jokaisessa kodissa on jouluseimi, jonka perhe tekee oman näköisekseen. Seimiä on kaikkialla, jokaisessa kylässä, toreilla, kirkoissa, ostoskeskuksissa,
hän toteaa. – Lapsena meillä oli tapana rakentaa seimi luonnonmateriaaleista ja sitten kutsuttiin kaverit katsomaan.

Torroneja ja panettone



Tursin perheessä vietetään Angelon mukaan
90 prosenttisesti suomalaista joulua. – Aattona syödään yhdessä, käydään kirkossa ja
joulupukki tietysti tulee ja lahjat jaetaan.
Leena ja Angelo tapasivat Cesenassa,
Pohjois-Italiassa 17 vuotta sitten Leenan
ollessa siellä au pairina. Vuodesta 2006
pariskunta on asunut Turun seudulla. Nykyään heillä on omakotitalo Naantalin
Luonnonmaalla. Perheeseen kuuluvat lisäksi pojat, Elias 8v. ja Oliver 6v.
– Olen kotiutunut Suomeen erittäin hyvin, Angelo kertoo hyvällä suomen kielellä. – Pidän myös suomalaisesta joulunvietosta, koska täällä tunnelma on paljon
aidompi kuin Italiassa. Pohjois-Italiassa
saattaa olla joulupäivinä 20 astetta läm-
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Angelo, Elias, Oliver ja Leena Tursi
viettävät joulua koko suvun voimin.
mintä ja aurinko paistaa. Ei siitä oikein saa
joulutunnelmaa, hän kuvailee.
– Lisäksi Italiassa joulu on jotenkin tosi muovinen, vielä paljon kaupallisempi kuin Suomessa, eikä ehkä niin juhlava kuin meillä. Ei siellä esimerkiksi laiteta parhaita astioita pöytään joulupäivänä,
Leena pohtii.
– Täällä joulua myös valmistellaan paljon

Angelolle oli yllätys se, miten paljon suomalaiset antavat lahjoja. – Italiassa lahjat eivät ole niin isossa roolissa, annetaan
yleensä yksi vähän isompi lahja, lapsille
ehkä 3–4, mutta ei sentään säkkikaupalla, hän toteaa huvittuneena.
– Italiassa varsinainen joulu on vasta 25.
päivä. Joulupukki, Babbo Natale, käy jouluaattoyönä ja jättää lahjat joulukuusen
alle, ja lahjat avataan vasta jouluaamuna.
Joulupöydässä Turseilla on perinteisten
suomalaisten jouluruokien lisäksi myös

italialaisia ruokia. – Meillä on chorizon tapaisia tuoremakkaroita, suklaisia leivonnaisia, torroneja ja panettone, italialainen hedelmäkakku, joka tarjoillaan mascarponen tai jäätelön kanssa, Leena ja
Angelo kertovat.
Leena ei tunnu panettonesta niin välittävän, mutta Angelolle joulua ei ole ilman sitä. – Italiassa jokaisella maakunnalla, kaupungilla ja kylällä on jouluruokien suhteen omat perinteensä ja
oma tapansa tehdä esimerkiksi panettone. Ei ole yhtä reseptiä, jota kaikki noudattaisivat.
– Italialainen tapa on myös, että jouluaattona syödään vain kalaa, eikä lihaa ollenkaan. Lapsuuden kodistani Etelä-Italiassa
muistan myös, että lasagnea tehtiin vain
juhlapäivinä kuten jouluna, ei muulloin.
Omasta pihasta poimittiin mandariineja
ja appelsiineja joulupöytään.
– Tänä vuonna koko minun perheeni, kaikki 30, viettää joulua meillä, ja silloin riittää
meteliä. Ollaan siinä suhteessa hyvin italialainen perhe, Leena nauraa. – Myös Angelon veli ja äiti tulevat Italiasta.
– Parasta joulussa onkin ehdottomasti
perhe, yhdessä oleminen ja yhdessä syöminen, Angelo ja Leena summaavat. J

KOLUMNI

Elämäniloa
kirpputorilla

Tullin Joulu 2017
Jouluista mieltä naantalilaisille! Monien mielestä ei ole kiva olla yksin jouluna, mutta joskus vain käy niin. Aina ei
myöskään syystä tai toisesta jaksa tai
voi järjestää kotona joulua.

jouluruokailua ja erilaista ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuma on suunnattu naantalilaisille ja se on osallistujille
maksuton. Tullin joulu on avoinna jouluaattona ja joulupäivänä klo 10–18.

Vapaaehtoisvoimin järjestettävä Tullin
joulu toteutetaan tänäkin vuonna. Uutena paikkana on Naantalin Urheilutalo (Kuparivuorentie 1), jossa on luvassa

Mikäli sinulla on mahdollisuus olla mukana toteuttamassa hyvän mielen joulutapahtumaa, voit tukea toimintaa itsellesi sopivalla tavalla: rahalahjoituk-

sella, tavaralahjoituksella, vapaaehtoistyöntekijänä tai esiintyjänä. Ota
yhteyttä: Niko Leiklahti 044 239 3582
tai Leo Salo 046 619 3277.
Tarvittavat materiaalit sekä ruoka-aineet pyritään saamaan lahjoituksina ja
avustuksina. Tapahtumaa järjestämässä
vapaaehtoistyöntekijät Naantalin seurakunnan ja kaupungin tukemana. J

Korjauksen pääperiaatteena oli, että tehdään vain välttämätön. Välttämätöntä oli
runsaasti.
Talotekniikka uusittiin kokonaan, ilmastointi koneineen, sähköt vikavirtasuojauksin, paloilmoitin- ja murtosuojauslaitteistot, lukitus, vesi- ja viemärijohdot sekä vesi- ja viemärikalusteet.
Talotekniikan uusimisen yhteydessä painotettiin tulevien huoltotoimenpiteiden
minimointia valittujen ratkaisujen ja au-

Yhteisvastuu 2018
Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräys alkaa jälleen
helmikuussa. Valtakunnallisesti keräys startataan sunnuntaina 4.2. Aktiivisin keräyskausi kestää helmikuun alusta vappuun, mutta
Yhteisvastuu-talkoot hädässä olevien lähimmäisten auttamiseksi pyörii ympäri vuoden.
Ensi vuoden teemana on nälkä. Itä-Afrikassa
kärsitään pahasta nälänhädästä, joka muun
muassa ajaa ihmisiä pois kotiseuduiltaan ja
aiheuttaa monenlaista kärsimystä. Yli miljoona lasta uhkaa kuolla nälkään. Suomessakaan
nälkä ei ole vieras ilmiö. Vuosittain yli 100 000
suomalaista joutuu turvautumaan ulkopuoliseen ruoka-apuun.
Merimaskun seurakunnassa vietetään Yhteisvastuustarttia sunnuntaina 4.2. klo 10
messun jälkeen seurakuntakodilla iloisten
kirkkokahvien merkeissä n. klo 11.15 alkaen.
Vapaaehtoinen kahvimaksu kerätään Yhteisvastuun hyväksi.
Naantalin seurakunnassa Yhteisvastuukeräykseen startataan perinteisesti messulla Naantalin kirkossa 4.2. klo 10, jonka jälkeen on seurakuntakeskuksessa tarjolla keittolounas ja infoa
keräyskohteista sekä keräyslistojen jako.
Rymättylän seurakunta starttaa Yhteisvastuukeräyksen perinteisellä luutapallokisalla
niin ikään 4.2. Perheet, järjestöt ynnä muut
vastaavat tahot voivat ilmoittaa joukkueensa leikkimieliseen kisaan, joka järjestetään Rymättylän koulun pihalla. Lisätietoa antaa diakoni Hannele Keskitalo 040 130 8384. Tapahtuman buffetin tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen.
Tervetuloa mukaan kaikkiin vuoden
2018 Yhteisvastuu-tapahtumiin! J

tomaation avulla. Kiinteistö liitettiin paineviemärillä kunnalliseen viemäriverkostoon.
Energian säästämiseksi rakennuksen lämmöneristystä oli parannettava. Koska lattian ja ulkoseinän lisäeristäminen oli kohtuuttoman vaikeaa ja kallista, niin lämmöneristävyyden parantaminen tehtiin
katoissa. Työt tehtiin suojakatoksen alla
ensin vanhat vesikatteet ja lämmöneristeet poistamalla.
Huonetiloissa tehtiin pari pientä väliseinää
tilojen jakamiseksi vastaamaan paremmin
nykyistä tarvetta. Suuri kolmen suihkun
yhteistila jaettiin kahdeksi erilliseksi suihkutilaksi ja nykytarpeisiin ylisuuresta pu-

kuhuoneesta erotettiin siivoustila.
Vanhat valaisimet säilytettiin ja niihin
asennettiin led-lamput. Tekniikan kehityksen myötä pääovet avautuvat ja sulkeutuvat nyt automaattisesti. Hienot aula ja sali
ovat säilyneet entisillään. J
Jouko Sjöberg

”Polvesta polveen soi täällä…”
– Rymättylän kaamoskonsertit
Jälleen tammikuussa käynnistyvät perinteiset Rymättylän kaamoskonsertit
monipuolisine musiikkinautintoineen
ja taitavine esiintyjineen.
Ensimmäisessä konsertissa sunnuntaina 21.1. esiintyy nuori urkurilahjakkuus
Aleksanteri Wallius, jonka ohjelmisto sisältää kolmen tyylikauden teoksia.
Sunnuntaina 28.1. vuorossa ovat tutut
rymättyläläiset, Turun Filharmonian orkesterimuusikot Markku Kolehmainen
(mm. käyrätorvi ja alppitorvi) ja Katja
Kolehmainen (sello ja barokkisello) se-

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
valitaan päätöksentekijät kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin vaaleilla joka neljäs vuosi.
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään
18.11.2018 teemalla Minun kirkkoni.
Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 400
seurakunnan tulevaisuudesta. Asettumalla ehdokkaaksi omassa seurakunnassasi ja äänestämällä voit vaikuttaa. Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16
vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Sisään tullessani vastaan kiipeää lämpimän pullan tuoksu. Pari kirppukollegaa on jo paikalla ja iloiset huomenet vaihdetaan.
Kokoonnumme hartaushetkeen. Pullakahvin lisäksi saamme hyvät eväät
tulevalle päivälle. Joku diakoneista tai
vapaaehtoisista on valmistellut ajatuksia herättävänä puheen. Lopuksi veisaamme virren ja saamme siunauksen toivotukset. On hyvä aloittaa päivä. Vapaaehtoistyöllä kohdallani on todella suuri merkitys. Toista ihmistä auttamalla saan voimia omaankin reppuuni.

Hakapellon kappeli on valmis
Ulkoapäin kappelin korjauksesta kertovat
uutuuttaan kiiltävä peltikate, kirkkaat uudet lasipinnat ja levistä sekä jäkälistä puhdistettu julkisivu.

Ensimmäinen pakkasaamu. Seurakuntakeskuksen parkkipaikka on kevyessä
kuurassa. Kävelen autolta ovelle, joka
toivottaa minut tervetulleeksi avautumalla itsekseen.

kä heidän poikansa Henrik Kolehmainen (vetopasuuna). Mukana konsertissa on myös kanttori Esa Vähämäki (urut
ja piano). Konsertissa kuullaan mm. Georg Friedrich Händelin tuotantoa.
Lastenkuoro Kamu tulee puolestaan
ilahduttamaan konserttiväkeä helmikuun 11. päivänä ainutlaatuisen pontevilla sekä nuorekkailla sointikuvillaan.
Rymättylän kirkossa pidettävät konsertit alkavat klo 18 ja niihin on vapaa pääsy. Käsiohjelmia (10€) voi ostaa ovelta.
Tervetuloa! J

Naantalin seurakuntayhtymässä kahdet vaalit
Naantalin alueen seurakunnat, Merimasku, Naantali ja Rymättylä muodostavat
yhdessä seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa
toimitetaan kahdet vaalit. Toisella vaalilla valitaan päättäjät seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa
koko seurakuntayhtymää ja toisella vaalilla valitaan päättäjät paikallisseurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon, joka
johtaa toimintaa paikallisella tasolla.
Lue lisää päätöksenteosta Naantalin seurakuntayhtymässä www.naantalinseurakunnat.fi. J

Pikkuinen kirpparimme on täynnä tavaraa: vauvan syöttötuoli, raanu, akvarelli, mehumaija, tennispalloja, neulatyynyjä, vaelluskengät, minkkiturkki, nukke, aurinkolasit, matkalaukku.
Kaikki tavarat on tuotu meille lahjoituksina. Sekin on vapaaehtoistyötä.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille. Ilman lahjojanne meillä ei olisi tätä ”tavarataloa”.
Asiakkaita käy joka päivä. On vakituisia, satunnaisia, keräilijöitä, lukutoukkia. Joskus juttelemme heidän kanssaan pitkät tovit, nauramme, itkemmekin. Keinutuolissa voi levähtää.
Kun asiakas löytää mieleisensä tuotteen, ilahduttaa se yhtä lailla kumpaakin osapuolta. Työpäivät kuluvat sukkelaan: kivut ja säryt, joita tämä ikä
väistämättä tuo mukanaan unohtuvat
mukavien ihmisten seurassa ja työn
touhussa. Jos pulmia tai kömmähdyksiä sattuu, saamme aina tukea ja ohjausta diakoneilta. Opimme päivittäin
ihmissuhdetaitojen koukeroita.
Joulu lähestyy. Pian kaivamme esille runsaat joulutavaramme, puemme
kauppamme iloiseen odotukseen. Tervetuloa pistäytymään ”putiikkiimme”
joulukiireiden lomassa! J

Inkeri Ahlroth
Naantalin seurakunnan
vapaaehtoinen
Vuoden 2017 kolumneissa Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnan vapaaehtoiset ovat pohtineet
vapaaehtoistyön merkitystä itselle ja
muille.
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Seurakunnissa tapahtuu 23.11.2017–2.2.2018
Vapaaehtoistyöntekijöiden
Joulunajan musiikkitilaisuudet ja joulunpyhien
tapahtumat s. 8
JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 26.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Rippikoulujen aloituskirkko. Klemi, Lindberg, Jakoleff.
Su 3.12. klo 10 messu. Saantola, Kairavuo, Jakoleff, Murtoperä.
Mukana Chorus Gratiae, joht. Jari
Jakoleff.
Su 10.12. klo 10 messu. Lindberg,
Saantola, Hartikainen.
Ke 13.12. klo 18 nuorten messu.
Kairavuo. Mukana kaikki nuorisotyöntekijät.
Su 17.12. klo 10 messu. Klemi,
Kairavuo, Jakoleff.
---Su 7.1. klo 10 sanajumalanpalvelus. Lindberg, Murtoperä.
Su 14.1. klo 10 messu. Klemi,
Saantola.
Su 21.1. klo 10 messu. Saantola,
Lindberg.
Su 28.1. klo 10 messu. Kairavuo,
Klemi.
Vuoden 2018 alun jumalanpalvelusten tarkemmat tiedot:
www.naantalinseurakunta.fi ja
paikallislehdet.
ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa. Huom!
joulutauko vkot 51–52. Jatkuu 3.1.
Tarkemmat tiedot: www.naantalinseurakunta.fi ja paikallislehdet.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lasten jouluiset kirkkohetket
Hakapellon kappelissa:
pe 8.12. klo 9.15 ja klo 10.15. Nukketeatteri Saviruukku.
Naantalin kirkossa:
ti 12.12 klo 9.15 ja klo 10.15
ke 13.12. klo 9.15 ja klo 10.15
to 14.12. klo 9.15 ja klo 10.15
Ryhmien ilmoittautumiset:
tuulikki.palonen-poikkeus@evl.fi.

joulujuhla

Naantalin seurakuntakeskuksessa.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset
omalle työntekijälle viimeistään 1.12.

Järj. Naantalin seurakunnan
lähetystyö ja diakoniatyö

AIKUISILLE
Gospeljumppa ti klo 17.15–18.15
seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana
Heli Gustafsson. Viimeinen kerta
5.12., jatkuu 9.1.
Äijäjumppa ti klo 18.30–19.30
seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana
Heli Gustafsson. Viimeinen kerta
5.12., jatkuu 9.1.
Crosspoint-illat kerran kuussa
sunnuntaisin klo 17 seurakuntakeskuksessa. Musiikkia, ylistystä,
opetusta, esirukousta ja rentoa
yhdessäoloa. Lapsille omaa ohjelmaa.
14.1. Puhujavieraana Juha Rantaojala.
4.2. NotBadBand.
DIAKONIAA
JA KOHTAAMISIA
Kohtaamispaikka, kirpputori
sekä diakonian ryhmät ja piirit
joulutauolla 15.12.–7.1.2018.
Kevään aikataulut lähempänä
ajankohtaa kirkollisissa,
diakonian esitteessä ja
seurakunnan kotisivuilla
www. naantalinseurakunta.fi.

Kohtaamispaikka 25 v.
– Tervetuloa juhlaan
tiistaina 28.11 klo 11!
Ohjelmassa: Jani Kairavuo,
puhe. Ruusunmarjat ja Leena
Litzen sekä Four Sisters, laulua.
Historiaa ja muisteloita. Erityisesti toivotaan ja odotetaan
juhlaan entisiä ja nykyisiä Kohtaamispaikan kahvilan ja kirpparin vapaaehtoisia.
Kohtaamispaikalla
Kirpputori ja kahvila avoinna mato klo 10–14, ke myös klo 14–18.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus ti 5. ja 12.12. klo 11. Eri
esiintyjiä. Jatkuu vkolla 2.
Ahkerat puikot ke klo 11. Kudomme ja virkkaamme mm. hypistelymuhveja muistisairaille ja peittoja
tarvitseville. Piiri vastaanottaa
mielellään lahjoituslankoja, langat
voi tuoda diakoniatoimistoon tai
Kohtaamispaikalle, kiitos!
Gospelkaraoke ke klo 14-18. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Seurakuntakeskuksen
ryhmähuoneissa
Tillukkapiiri ke klo 17, rh 3. Kudo-

Jouluista ohjelmaa.
Puuro- ja kahvitarjoilu.
Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry,
seurakunta ja kaupunki

taan sukkia 90 vuotta täyttäville
sekä kastettaville vauvoille. Vetäjinä Pirjo Laitala, Tuulikki Järveläinen ja Ulla Kokko.
Keskustelua hengellisistä kirjoista ma 11.12. klo 12, rh 2. Jatkuu
15.1. Vetäjänä Tutta Aittapelto.
Korttiaskartelua seuraavan kerran ma 8.1. klo 10, rh 3. Vetäjänä
Eila Puhakka ja Ulla Kokko.
Opetellaan virsiä ti klo 12 (parittomat viikot), rh 4. Viim. krt. 5.12.
Jatkuu 16.1. Säestää Leena Litzén.
Liikuntavammaisten
vertaistukiryhmä ti 12.12. ja 9.1. klo 1415.30, rh 2. Tiedustelut Minna Pykälämaa p. 040 130 8343.
Raamattupiiri syyskauden viim.
krt. to 23.11. klo 15, rh 4. Vietämme
joulujuhlaa. Avoin kaikille Raamatusta kiinnostuneille. Vetäjänä diakoniatyöntekijä. Jatkuu 25.1.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 30.11. klo 13, rh 3. Tervetuloa kaikki läheistään hoitavat! Ryhmän vetäjinä toimivat Naantalin
kaupungilta avohuollon ohjaaja
Kirsi Peijonen ja seurakunnasta
diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Potero-veteraanimiesten keskustelupiiri to 30.11. ja 14.12. klo
13.30 (parilliset viikot), rh 2. Jatkuu
11.1.

Lasten Uusi Vuosi Naantalissa:
seuraa paikallislehtien ilmoittelua.
Säännöllinen viikkotoiminta jatkuu joulutauon jälkeen lasten ja
perheiden kerhoissa keskiviikkona
10.1. (vkolla 2).
Viikoittainen lego-pyhis loppuu,
mutta jatkaa kokoontumisia suurempien tapahtumien yhteydessä.
Ilmoitetaan erikseen.

Dipolissa
Äijäbiljardi pe klo 17. Viim. krt.
8.12. Jatkuu 12.1. Mukana Reijo
Kortelainen ja Niko Leiklahti.
Pelimimmit ma klo 14 (parittomat viikot). Viim. krt. 4.12. Jatkuu
15.1. Vetäjinä Pirkko Nurmi, Inkeri
Ahlroth ja Susan Lehtonen.

Kynttilänpäivän vauvakirkko
4.2. klo 15 Naantalin kirkossa.
KOULULAISILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret
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Tervetuloa viettämään mukavaa ja rentoa
joulujuhlaa, nauttimaan hyvästä ruuasta,
laulamaan yhdessä sekä kuuntelemaan
ja katsomaan yllätysohjelmaa.

Arpoja, leivonnaisia, joulukortteja,
ohravelliä (myös omiin astioihin).
Kahvio ja kirppis avoinna.

Lasten ja perheiden kauneimmat joululaulut la 9.12. klo 14
Naantalin seurakuntakeskus. Tilaisuus on samalla kirkkomuskarien
ja pyhäkoulun joulujuhla. Mukana
myös Laaksonlapset ja Elisa Murtoperä.

NUORILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret

To 14.12. klo 17
seurakuntakeskuksessa

La 25.11. klo 10-13

Kuva: Paul Brück

Muualla
Sauvakävelyä to klo 10. Hitaampi
ja nopeampi ryhmä. Lähtö Aurinkotien puolelta.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
13.12. klo 12.30. Jouluista ohjelmaa. Jatkuu 17.1. Tiedustelut Minna Pykälämaa p. 040 130 8343.

Kehitysvammaisten joulujuhla ke 13.12. klo 16 Aurinkokammarissa. Mukana pappi
Pertti Arola. Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu jatkuu 16.1.
klo 15-16.15 Aurinkosäätiön
Palvelutalon alakerran kabinetissa. Tiedustelut Minna Pykälämaa 040 1308343 tai Anna
Ojala 040 1308340.
Tarvitsetko taloudellista
tukea jouluun?
Naantalin seurakunnan diakoniatyöltä voit hakea jouluavustusta
vähävaraisuuden
perusteella. Hakemuksia saat
diakoniatyöntekijöiltä
sekä
seurakuntakeskuksen kirkkoherranvirastosta (Piispantie 2,
Naantali). Avustus on tarkoitettu Naantalin seurakunnan
alueella asuville henkilöille.
Hakemus liitteineen on palautettava viimeistään torstaihin
7.12. klo 13 mennessä diakoniatyöntekijälle tai kirkkoherranvirastoon. Hakemuksen
voit pyytää myös sähköpostitse diakoniatyöntekijöiltä (yht.
tiedot alla).
Tullin joulu 24.–25.12. Naantalin
Urheilutalolla, ks. sivu 5.
Diakoniatyöntekijän
päivystysajat
seurakuntakeskuksen
diakoniatoimistossa ma ja to klo
10–12 sekä keskiviikkoisin Kohtaamispaikalla klo 10–11.
Tapaamiset muina aikoina ajanvarauksella puhelimitse/sähköpostilla.
Anna Ojala: anna.ojala@evl.fi,
p. 040 130 8340
Anita Mäkilä: anita.makila@evl.fi,
p. 040 130 8341
Mari Syrjäkoski-Vuollet:
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
p. 040 130 8342
Minna Pykälämaa:
minna.pykalamaa@evl.fi,
p. 040 130 8343

Seurakunnissa tapahtuu 23.11.2017–2.2.2018
LÄHETYSTYÖ
Merikirkkopiiri ti klo 12-13, rh 3
parilliset viikot. Viim. krt 5.12. Jatkuu. 23.1.
Lähetyspiiri to klo 13-14.30, rh 4
parittomat viikot. Viim. krt 30.11.
Jatkuu 18.1.

VELKUA

joulunajan
tilaisuudet s. 8
Kummelissa
Hartaus ke 29.11. klo 17.
Ystäväpiiri ke 13.12. klo 12.30.
Jouluista ohjelmaa. Jatkuu 17.1.
Tiedustelut Minna Pykälämaa 040
1308343.

Joulunajan musiikkitilaisuudet ja joulunpyhien
tapahtumat s. 8
JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 26.11. klo 18 tuomiosunnuntain messu. Kanttori Olli-Pekka
Laakkosen säveltämä Musiikkijumalanpalvelus, Morel -kuoro, Petri
Sirén. Huom! klo 10 ei jumalanpalvelusta.
Su 3.12. klo 10 hoosiannakirkko.* Jumalanpalveluksen jälkeen
rippikoululaisten ja vanhempien
infotilaisuus seurakuntakodilla.
Su 10.12. klo 10 messu. Eija Kalliala, Esa Vähämäki.
Su 17.12. klo 10 messu.*
---Su 7.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.*
Su 14.1. klo 10 messu. Heikki Kivekäs.
Su 21.1. klo 10 messu. Eija Kalliala.

Su 28.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.*
*Petri Sirén, Esa Vähämäki
MUSIIKKIA
Rymättylän kirkossa
Su 21.1. klo 18
Kaamoskonsertti I
Urkuri Aleksanteri Wallius. Vapaa
pääsy. Ohjelma 10€.
Su 28.1. klo 18
Kaamoskonsertti II
Markku Kolehmainen, käyrätorvi,
alppitorvi ja Katja Kolehmainen,
sello, barokkisello sekä Henrik Kolehmainen, vetopasuuna. Vapaa
pääsy. Ohjelma 10€.
Su 11.2. klo 18
Kaamoskonsertti III
Lastenkuoro Kamu. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10€.
Ks. kaamoskonserttien tarkemmat tiedot s. 5.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodilla
Kokkikerho viim. kokkikerho ma
4.12. Jatkuu 8.1.
Perhekerho ke klo 10. Jouluinen
perhekerho 13.12. Jatkuu 10.1.
Tyttökerho ke klo 12.30-14.30
kakkos- ja kolmosluokkalaisille tytöille. Ota mukaan pienet eväät ja
tule mukaan toimintaan! Lisätiedot Susanne Nummelin p. 040 130
8385 tai susanne.nummelin@evl.fi.
Viim. krt 13.12. Jatkuu 10.1.
Poikien pienoismallikerho joulukerho to 14.12. klo 12.30. (pieni
paketti mukaan). Jatkuu 11.1.
Lapsiparkki 8.12.ja 15.12. klo 9-12
seurakuntakodilla. Varaa paikka
n. viikkoa ennen p. 040 130 8385
Susanne Nummelin tai susanne.
nummelin@evl.fi.
AIKUISILLE
seurakuntakodilla
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. ke klo 13. Joulukuussa poikkeuksellisesti 13.12.

Onnea
Suomi 100!
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017
Naantali

Klo 9 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Laivaston muistoristillä.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Mukana Helianthus, joht. Johanna Järvinen.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla Kristoffer-salissa.
Kahvitus klo 11.15.

Velkua

klo 11 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 12.15 Itsenäisyyspäivän juhla koululla. Keittolounasta
varten ilm. viim. 30.11. Ulla Asunta 0400 456210.

Merimasku

Klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Mukana Rannikon
Laulumiehet ja Kainot Pojat, joht. Tiina Lustig.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 11.15 Ohjelmalliset kirkkokahvit seurakuntakodissa.

Rymättylä

Klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 11.30 alk. Itsenäisyyspäivän juhla koululla.

Kauneimmat joululaulut. Mukana
kanttori Esa Vähämäki.
Äiti teresa -piiri to klo 12. Joulukahvit to 7.12.. Jatkuu 11.1.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. ti klo 13. Joulukerho 12.12.
Kauneimmat joululaulut. Mukana
kanttori Esa Vähämäki.
KUOROT
Lapsikuoro alakouluikäisille joka
toinen torstai (parittomat viikot)
klo 17.30-18.15 seurakuntakodilla.
Jos olet kiinnostunut laulamisesta
ja musiikista, tule rohkeasti mukaan. Kuoron johtajana kanttori
Esa Vähämäki ja mukana myös
Susanne Nummelin. Lisätiedot Susanne p. 040 130 8385 tai susanne.
nummelin@evl.fi Viim. krt. 7.12.
Jatkuu 18.1.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seurakuntakodilla.
MUUTA
Kanttorin virsitunti to 30.11.
klo 14. Katavakoti.
Katavakotihartaus to 7.12. klo 14.
Sirén, Vähämäki.

Resonans

Kristuspäivä 2017 on jatkoa vuonna 2008 järjestetylle Kristuspäivälle. Tälläkin kertaa Turkuhalliin
(nyk. Gatorade center) odotetaan
noin 10 000 kristittyä rukoilemaan
Suomen puolesta. Tavoitteena on
rukousinnostuksen vahvistaminen ja leviäminen Suomen jokaiseen kuntaan.

Rippikoulun 2018 aloitus su
3.12.2017 seurakuntakodilla. Jumalanpalvelus kirkossa klo 10, jonka jälkeen kahvit ja rippikouluinfo
seurakuntakodilla. Tervetuloa rippikoululaiset vanhempineen!
Lasten Lucia-kirkko pe 15.12.
klo 10 Rymättylän kirkossa.
Ikäihmisten
joulutervehdykset
diakoni ja diakoniatyöryhmän jäsenet jakavat joulutervehdyksiä ensimmäisestä adventista alkaen jouluviikolle
asti. Jos jotakuta ei tavoiteta,
jätämme viestin postilaatikkoon ja tervehdyksen voi
noutaa joulun jälkeen kirkkoherranvirastolta (Viluntie 2)
viraston aukioloaikoina.

Joulunajan musiikkitilaisuudet ja joulunpyhien
tapahtumat s. 8
JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 26.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Tiina
Lustig.
Su 3.12. klo 10 messu. *
Su 10.12. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 17.12. klo 10 messu. *
---Su 7.1. klo 10 messu. *
Su 14.1. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 21.1. klo 10 messu. Heikki Kivekäs, Tiina Lustig.
Su 28.1. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
*Markku Ahlstrand, Tiina Lustig
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerho ti klo 10 seurakuntakodilla. Jatkuu 9.1.
KERHOT JA PIIRIT
seurakuntakodilla
Kaffepaussi to 23.11. ja 25.1.
klo 13.
Käsityöpiiri to 7.12. ja 11.1. klo 13.
Keskiviikon kahvihetki ke 13.12.
ja 10.1. klo 11.
Kultaisen iän kerho to 14.12.
klo 13.


Juhlavuoden Kristuspäivän avainsana on koti. Päivässä on kolme
suurta kotiin liittyvää rukousteemaa: koti, kotimaa ja kotiseurakunta. Haluamme pyytää Jumalan
uudistavaa siunausta perheisiimme, kotipaikkakunnillemme sekä
kaikkiin seurakuntiin. Tahdomme
myös välittää viestiä rakastavasta
Jumalasta ja rukouksen voimasta.
Kristuspäivän esiintyjänimiä ovat
mm. pääministeri Juha Sipilä,
piispa Tapio Luoma, Aboa Gospel, Pekka Simojoki, Jippu ja lapsikuoro Jippii.
Varaa lippusi:
www.lippu.fi/kristuspaiva
Lisää tietoa Kristuspäivästä:
www.kristuspaiva.fi J

Virastojen yhteystiedot
ja aukioloajat
Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36,
21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
puh. 02 436 9654
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
Naantalin seurakuntayhtymä
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunnat.fi
Taloustoimisto
avoinna ma–pe 9–13
Talousjohtaja 040 130 8350
Hautausasiat 040 130 8353
Rymättylän seurakunta
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9–12, ke 12–15
puh. 02 252 1216, 040 130 8380
Sähköpostit
etunimi.sukunimi@evl.fi
poikkeukset: jaana.k.salo@evl.fi,
markku.j.nieminen@evl.fi
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”Me odotamme

Jeesusta

seimessä nukkuvaa…”
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Naantalin kirkossa
Su 24.12. Huom! klo 10 ei jumalanpalvelusta.
Su 24.12. klo 12.30 lapsiperheille suunnattu jouluhartaus.
Lindberg, Jakoleff.
Su 24.12. klo 16 jouluhartaus.
Saantola, Murtoperä.
Su 24.12. klo 22 jouluyön messu. Kairavuo, Murtoperä.
Ma 25.12. klo 8 jouluaamun
sanajumalanpalvelus. Saantola,
Jakoleff. Chorus Gratiae.
Ma 25.12. klo 10.30 ruotsinkielinen jouluhartaus/julgudstjänst
i Nådendals kyrka.
Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän
messu. Kairavuo, Lindberg, Lustig. Mukana Koraalikuoro, joht.
Tiina Lustig. Lauletaan kauneimpia joululauluja.
Su 31.12. klo 10 messu. Klemi,
Lindberg, Jakoleff.
Ma 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus.
Saantola, Jakoleff.

Loppiaisena 6.1. klo 10
Jani Kairavuon kirkkoherran virkaanasettamismessu Naantalin kirkossa.
Toimittaa piispa Kaarlo Kalliala avustajineen. Saarna: Jani
Kairavuo, avustava liturgi:
Annukka Lindberg. Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa
n. klo 11.30 alk.
JOULUISTA MUSIIKKIA
Naantalin kirkossa
La 9.12. klo 19 ”Suomalainen
joulu” –konsertti. Naantalin
kamarikuoro, joht. Antti Haapalainen. Mukana Aino-tytöt, joht.
Arja Kastinen. Ohjelma 15€.

Ti 12.12. klo 19 ”Nyt syttyy valot tuhannet” - Naantalin musiikkiopiston joulukonsertti. Vapaa
pääsy.
La 16.12. klo 18 VG-62:n joulukonsertti. VG-Brass, joht. Jari
Virta, Jari Koivisto, laulu, Miika
Hartikainen, urut ja piano, Naantalin kamarikuoro, joht. Antti
Haapalainen, seurakunnan joulutervehdys. Ohjelma 15€.
Ke 20.12. klo 19 Lumivalkeaa Petri Laaksosen joulukonsertti.
Liput 20€ ennakkoon Ticketmaster.fi tai tuntia ennen ovelta.
Ti 26.12. klo 18 ”Taas kaikki
kauniit muistot” -tapaninpäivän
joulukonsertti. Pasi Nieminen,
laulu ja Kristian Saarinen, urut.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10€.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
La 9.12. klo 14 lasten ja perheiden kauneimmat joululaulut
seurakuntakeskuksessa. Mukana
Laaksonlapset ja Elisa Murtoperä
sekä lastenohjaajat.
Su 10.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Kairavuo,
Murtoperä, lauluyhtye Cantus Å.
Su 17.12. klo 15 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Klemi, Jakoleff, Lucia-kuoro, joht. Virpi
Vähäpassi-Viljanen.
Ke 20.12. klo 12 kauneimmat
joululaulut seurakuntakeskuksessa. Lindberg, Murtoperä,
Koraalikuoro, joht. Tiina Lustig.

VELKUA
Velkuan kirkossa
Ke 13.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut. Saantola, Jakoleff,
Chorus Gratiae, joht. Jari Jakoleff.
Su 24.12. klo 15 jouluaaton sanajumalanpalvelus. Klemi, Jakoleff.

JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Rymättylän kirkossa
Su 24.12. klo 16 jouluaaton
hartaus hautausmaalla.* Huom!
klo 10 ei jumalanpalvelusta.
Ma 25.12. klo 7 joulupäivän
sanajumalanpalvelus.* Mukana
kirkkokuoro.
Ma 25.12. klo 16 perheiden
joulukirkko.*
Ti 26.12. klo 18 tapaninpäivän
iltamessu.* Huom! klo 10 ei
jumalanpalvelusta.
Su 31.12. klo 10 sanajumalanpalvelus.*
Ma 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus.*
La 6.1. klo 18 loppiaisen messu.* Kuvien katseluilta jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla. Huom! klo 10 ei
jumalanpalvelusta.
*Petri Sirén, Esa Vähämäki
JOULUISTA MUSIIKKIA
Su 17.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut Rymättylän kirkossa.
Esa Vähämäki, oopperalaulaja
Pirjo Turunen. Juontaa Pirkko
Kantonen.

JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Merimaskun kirkossa
Su 24.12. klo 16 perheille suunnattu lyhyt jouluaaton hartaus.*
Su 24.12. klo 23 jouluyön messu.*
Ma 25.12. klo 7 jouluaamun
jumalanpalvelus.*

Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän
messu. Heikki Kivekäs, Aleksanteri Wallius.
Su 31.12. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Lustig.
Ma 1.1. klo 18 uudenvuodenpäivän iltakirkko. Kivekäs, Lustig.
La 6.1. klo 10 messu. *
*Markku Ahlstrand, Tiina Lustig

JOULUISTA MUSIIKKIA
Merimaskun kirkossa
Su 10.12. klo 14 lasten kauneimmat joululaulut.
Su 17.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut.
Ma 25.12. klo 21 jouluista musiikkia. Tiina Lustig, laulu, Elisa
Pelkonen, urut.

Toivotamme Vesperin lukijoille hyvää joulua
ja siunattua uutta vuotta 2018!

