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”Pieni liekki ympärilleen

hiljaa hehkuu lämpöä.
Pieni liekki meille kertoo:
Jumala on lähellä.”

Lasten uusivuosi –
Yhtä sirkusta
s. 3

Voimaa laulusta –
Chorus Gratiae 120v.
s. 4

Joulun ajan
tilaisuudet
s. 8

Pääkirjoitus 24.11.2016

Osattomuudesta osallisuuteen
Kristillinen kirkko - Pyhän kohtaamisen ja yhteisöllisen elämäntavan arvoyhteisö, Naantalissa ja kaikkialla maailmassa valmistautuu kuulemaan evankeliumin
kertomusta, joka alkaa kuvauksella osattomuudesta.
Nuoret vanhemmat Maria ja Joosef jäävät matkallaan
ilman kattoa pään päällä. Yön pimeydessä ja kylmyydessä he hakevat suojaa eläinten tallista. He kokevat
ulkopuolelle jäävän ihmisen osan, osattomina Daavidin kaupungin hyväosaisten elämästä saati uskonyhteisöstä. Tämä maailman tunnetuin, karulla tavalla
kaunis kertomus myös päättyy osattomuuteen, ristille, pyhän kaupungin Jerusalemin muurien ulkopuolelle.
Edessä oleva joulun aika voi olla myös meidän aikana yksinäisyyden tai vaikean elämäntilanteen aikaa. Uskon sanoma ei poista
inhimillistä haavoittuvuutta. Hyvän ja
rakastettavan elämänosan rinnalla ihmiselämässä
on läsnä pahaa,
ikäviä ja surullisia

asioita. Erityisesti adventtina laulettava Hoosianna ylistys tarkoittaa yhtä aikaa niin kiitosta kuin avunpyyntöä kunnian kuninkaalle, rauhan ruhtinaalle, kirkkauden maan lähettiläälle, Herralle Jeesukselle. Sillä Isä
Jumala näki hyväksi lähettää Poikansa saattamaan julki rauhan, oikeudenmukaisuuden ja taivaan maan kodin toivon.
Saamme yhä uudestaan vastaanottaa enkelien taivaallisen juhlavalaistuksen Betlehemin tallissa, Jumalan
suurimman lahjan ihmisille, lähes vastaansanomattoman helposti lähestyttävän vastasyntyneen Jeesus lapsen. Enkelin sanat: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman!”, yllätti paimenet, tavalliset ihmiset, ja
saa yllättää meidätkin. Joulun lapsen muistaminen on
parhaimmillaan hyväksyttynä ja rakastettuna olemisen
kokemusta ilman omia ansioita. Joulun lapsen seimen
äärelle saat tulla tyhjin käsin, ilman vastalahjaa. Joulun
lapsi tuli juuri sinua varten: Ole siunattu osana tätä taivaallisen Isän suurta suunnitelmaa!
”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet,
häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon
vallassa, sillä te saavutatte uskon päämärän, sielujen
pelastuksen.” 1. Piet. 1: 8–9 J

pastori Risto Räty
Naantalin seurakunta

Jouluevankeliumi kansan kielellä
Se tapahtui siis niinä päivinä, että yksi käsky uloskävi keisarilt
Augustuselta, että kaikki mailma piti veroliseksi laskettaman.
Ja tämä veron laskemus oli ensimäinen ja silloin tapahtui,
koska Kyrenius oli valtamies ylitse Syyrian maan.
Ja menit itsekukin kaupunkihins antamaan heidäns
arvattaa. Niin myös Joosef Galileast Nasaretin
kaupungist ylesmeni Juudeaan Daavidin kaupunkiin, joka
kutsutaan Betlehem, sillä että hän oli Daavidin
huoneest ja perehest, että hänen pitäis
myös itsens arvauttaman Marian,
hänen kihilatun emäntäns kanssa,
joka oli raskas.
(Luuk. 2:1-5)

Luit juuri tuttua kohtaa Luukkaan evankeliumista. Se tuntui ehkä hieman oudolta ja kankealta ja saattoi hieman hymyilyttääkin. Ote
on ensimmäisestä suomenkielisestä Uudesta testamentista, joka valmistui Mikael Agricolan kääntämänä vuonna 1548.
Vuonna 1517 Martti Lutherin aloittaman reformaation toteuttajana Suomessa Agricolan
tärkein tavoite oli saada Raamattu, Jumalan
Sana, kaiken kansan ulottuville kansan omalla
kielellä. Niinpä hänen suurin ja tärkein työnsä
oli Uuden testamentin suomentaminen.
Sanoma joulun lapsesta, Jeesuksesta, on meille suomalaisille joka joulu yhtä merkittävä eikä ilman jouluevankeliumia joulu tuntuisi joululta. Eikä ilman jouluevankeliumin tapahtumia joulu olisi joulu. J
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kutsuu vanhankaupungin puistoon
Matka jouluun alkaa ensimmäisestä adventista 27.11. Adventti on jo juhlaa. Oli
sitten sadetta tai pyryä, märkää tai kylmää, tiivistyy tunnelma hetkeksi, kun
kynttilät syttyvät seimen äärellä klo 17
ja kirkkoherra Jani Kairavuo ”avaa” seimen. Joulun sävelet herkistävät mielen
ja lyhyen hartaan hetken jälkeen on sopivasti virittynyt klo 18 alkavaan konserttiin kirkossa.
Seimi on pystyssä jo kuudetta vuotta –
ihan kuin se olisi ollut siinä aina. Niin hyvin
se sopii vanhankaupungin puistikkoon.
Seimitalli on pystyssä loppiaisen yli. Pystyttämisestä on vuodesta toiseen vastannut vapaaehtoisporukka, jonka kotipesänä on Naantalin kotiseutuyhdistys Vallis

Gratiae. Takana on lisäksi sponsoreita aika liuta kaupunkia ja seurakuntaa myöten. Perjantaiaamun 25.11. valjetessa klo
9–10 välillä voi hyvinkin tulla kurkistamaan, ketkä tallin pystyttämisessä oikein
touhuavat.
Seimen traditioon kuuluu, että se elää ajassa eli mukana on aina jotain ajankohtaista. Viime vuonna muistutettiin, että muualta tulleille ei Jeesuksen aikanakaan aina löytynyt sijaa. Tänä syksynä on Marttojen 70-vuotisjuhla ja Marttahan muistetaan Marian siskona, vaikka se Maria ei ollutkaan Jeesuksen äiti. Martta kuitenkin on
jättänyt viestinsä seimen Marialle ja muistuttaa, että mikään juhla ei synny ilman arjen aherrusta. J
Maija Karinkanta

Reformaatio 500 v. – Kuka
”Laulu on paras taito ja harjoitus.
Laulamisella ei ole mitään tekemistä
maailman, oikeuden tai riidanhalun
kanssa. Joka laulaa, ei paljon murehdi. Hän on iloinen ja ajaa huolet
laulaen pakoon.” – Martti Luther

mukaan Jumala tahtoo ”saarnauttaa” evankeliumia musiikin välityksellä, ja siksi ”nuotit tekevät tekstin eläväksi” – täyden merkityksen musiikki saa ollessaan evankeliumin
palveluksessa.

Musiikilla on reformaation alusta alkaen ollut tärkeä asema ja merkitys luterilaisessa
kirkossa. Uskonpuhdistaja Martti Lutherin
myönteinen asenne musiikkia kohtaan antoi hyvän lähtökohdan luterilaisen kirkon
rikkaalle musiikkielämälle.

Luther lähestyy teologiassaan musiikkia Pyhän Kolminaisuuden kautta. Lutherin mukaan kaikki taiteet ja erityisesti musiikki on
asetettava Jumalan palvelukseen, koska
hän on ne luonut ja antanut lahjaksi ihmisille. Monissa kirjoituksissaan Luther ylistääkin musiikkia Jumalan luomistyönä ja -lahjana. Lutherin toinen näkökohta on kristologinen: Jumala ei ole jossain kaukana, vaan
tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme.
Hän ilmoittaa itsensä myös musiikin kielen
välityksellä. Kolmas näkökulma liittyy Pyhään Henkeen: musiikki on yksi niistä välikappaleista, joiden kautta Pyhä Henki tekee
työtään tässä maailmassa.

Martti Luther oli suuri musiikin ystävä. Lutherin musiikilliset ajatukset pohjautuivat kirkkoisä Augustinuksen musiikkiestetiikkaan,
jossa korostettiin musiikin yhteiskunnallista,
esteettistä ja terapeuttista merkitystä.
Musiikki liittyy Lutherin ajattelussa voimakkaasti kristinuskoon. Luther yhdisti ajattelussaan rukouksen ja seurakunnan laulun
toisiinsa, koska musiikki hänen mielestään
oli sanan ja sakramenttien ohessa yksi luterilaisen kirkon tunnusmerkkejä. Lutherin

Laulava seurakunta

Katolisella ajalla seurakunta ei juuri osallistunut jumalanpalveluksen suorittamiseen.
Lutherin ajattelussa seurakunta oli kuiten-

Yhdessä

tässä ei laulaisi

kin jumalanpalveluksen aktiivinen toimija.
Luther halusi, että seurakunta voi ottaa aktiivisesti osaa jumalanpalvelukseen. Musiikin osalta tämä edellytti kansankielisiä lauluja. Seurakuntaveisuun onnistumiseksi
myös laulettavat sävelmät oli valittava kansan kykyjä vastaaviksi. Luterilainen virsi syntyi siis sitä varten, että kansa voisi osallistua
jumalanpalvelukseen laulamalla.

Jumalanpalveluselämän kehittämisessä yhtenä Martti Lutherin keskeisenä tavoitteena oli kansankielisen kirkkolaulun sisällyttäminen jumalanpalvelukseen ja sen nostaminen jumalanpalveluksen musiikilliseksi päämuodoksi. Uskonpuhdistus merkitsi
suurta muutosta seurakunnan laulamisen
arvostamisessa.
Luterilainen seurakunta onkin todellinen
ecclesia cantans – laulava seurakunta, joka
laulaa sekä ilon että surun päivinä odottaen
sitä päivää, jolloin se saa laulaa riemulaulua
Karitsan suurissa saleissa.
”Kuka tässä ei laulaisi… siksi on tätä Kristuksen riemukasta voimaa juhlittava psalmein

ja kirkkaasti soivin lauluin, ei vain niukoin sanoin ja yksinkertaisella puheella.” (Lutherin
toisesta psalmiluennosta). J
Jani Kairavuo

Virsi elää edelleen!
Kirkkomme juhlistaa reformaation merkkivuotta mm. julkaisemalla virsikirjan lisävihon, joka sisältää 79 uutta virttä.
Suurin uutuus on eri mantereilta tulleet
sävelmät. Monipuoliset melodiat ja vaihtelevat rytmit tarjoavat virsilauluun tervetulleen uuden lähestymistavan.
Lisävihko otetaan käyttöön Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnissa
1. adventtisunnuntaina 27.11.

uuteen vuoteen

Suomi 100 -juhlavuosi aloitetaan Naantalissa järjestämällä ensimmäistä kertaa koko perheen yhteinen uudenvuoden vastaanotto
teemalla Lasten uusivuosi – Yhtä sirkusta.

Tapahtuma alkaa lauantaina 31.12. klo 15 Naantalin
seurakuntakeskuksessa taikuri Mano d’Oron (Kultainen Käsi) hassun hauskalla taikuriesityksellä. Lisäksi
lapset vanhempineen pääsevät osallistumaan mm. ilmapallo-, akrobatia- ja taikuripajoihin. Pienemmille on
luvassa myös ilotulitusaskartelua. Taivaalle päästettäviin ilmapalloihin voi käydä kirjoittamassa uudenvuoden lupauksensa tai vaikka toiveen Taivaan Isälle.

– Uudenvuoden vastaanotto on jälleen yksi, uusi tapa tukea naantalilaisia perheitä, kulkea heidän vierellään ja tarjota maksutonta, kaikille avointa hauskaa toimintaa. Samalla tässä toteutuu hienosti myös
Suomi 100 –juhlavuoden teema Yhdessä, kun paikallisin voimin yhdessä toimimme lasten ja perheiden
hyväksi, pohtii MLL:n Naantalin paikallisyhdistyksen
varapuheenjohtaja Minna Liesegang.

Tapahtumaa ovat järjestämässä MLL:n Naantalin paikallisyhdistys, Naantalin kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimi sekä Naantalin seurakunta.

– Idea tapahtuman järjestämiseen lähti lapsiperheiden toiveesta, lisää Isabella Hautala, MLL:n jäsen ja
seurakunta-aktiivi. – Usein juhlien järjestäminen tuo

erityisesti äideille enemmän stressiä kuin mitä ehtii itse juhlasta nauttia. Tänä uutenavuotena ei tarvitse stressata vaan voi tulla vaan nauttimaan ja pitää hauskaa perheen kanssa. Ei ole edes paineita ostaa omia raketteja.
Uudenvuoden juhlinta huipentuu klo 18 Teljen kentän tuntumassa järjestettävään ilotulitukseen, jonka
teemana on eläinten valtakunta.
Tapahtumassa on buffet, jonka tuotto menee MLL:n
paikallisyhdistyksen hyväksi. J
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Voimaa laulusta!
Chorus Gratiae 120 vuotta

Chorus Gratiae, Naantalin seurakunnan oma kuoro viettää tänä syksynä toimintansa 120-vuotisjuhlaa.
”Vanhus” on vireä. Toiminta on monipuolista ja aktiivista. Juhlavuosi huipentuu ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27.11. klo 18 Naantalin kirkossa pidettävään juhlakonserttiin, jonka ohjelmisto tarjoaa
erilaisia näkökulmia kuorolaulujen kirjoon. Tervetuloa nauttimaan!
Mitä kuorolaulusta saa? Jos asiaa kysyy laulajilta, niin vastaus on virkistystä ja elämäniloa. Harmaakin arki muuttuu erilaiseksi jo pelkästään
kuoroharjoituksissa. Harjoitukset alkavat äänen ja kehon lämmittelyllä,
mikä heti irrottaa arjesta. Keskittyminen hengitykseen ja puhtaan äänen
tuottoon karkottaa arjen murheet taka-alalle.
Kun sitten päästään varsinaisiin lauluihin, niiden sanoma, tekstin ja mu-

siikin yhteinen viesti, viimeistelee
asian. Harjoituksista lähdetään täynnä uutta elinvoimaa. Hyvin kuvaavaa
on kokeneemman laulajan tokaisu:
”En varmasti tässä olisi, jos kuoroa ei
olisi. Laulu hoitaa sielua ja sydäntä.”

keää. Sen pitää olla hyvää ja haastavaa, mutta ei kuitenkaan kuorolle ylivoimaista. Chorus Gratiaella on vuosien mittaan ollut useita hyviä johtajia,
viimeisimpänä nykyinen Miikamme,
kanttori Miika Hartikainen.

Esiintymisten ja konserttien yhteydessä kuoro sitten pyrkii välittämään
saman elinvoiman ja ilon kuulijoille.
Toivomme, että sanan ja musiikin yhteinen hyvä sanoma virkistää heitäkin.

Laulajat tekevät kuoron. Jokainen laulaja tuo oman panoksensa kuoroon,
niin sen musiikkiin kuin henkiseen ilmapiiriin. Laulajat iloitsevat yhdessä
onnistumisista ja tukevat ja kannustavat toisiaan huonompina hetkinä.
Kuoro on vahva sosiaalinen yhteisö,
jossa jokaisen tulisi viihtyä. Puhalletaan yhteen hiileen. ”Me olemme me.”

Chorus Gratiaen ohjelmiston peruspilari on perinteinen kirkkomusiikki: virret, psalmilaulu ja neliääninen hengellinen kuoromusiikki. Näitä lauluja esitämme kotikirkkomme
messuissa ja jumalanpalveluksissa.
Tuemme musiikin kielellä seurakunnan perustehtävää, Jumalan sanan
välittämistä seurakuntalaisille.

Kuorossa laulaminen
on iloinen asia
Menestyäkseen kuoro tarvitsee hyvän, osaavan ja kannustavan johtajan.
Taiteellisen johtajan merkitystä kuoron henkeen ja ilmapiiriin ei voi aliarvioida. Ohjelmiston valinta on tär-
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Kuorossa laulaminen on siis iloinen
asia, mutta vaatii hieman pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista viikoittaisiin harjoituksiin. Jos on valmis näihin, niin vastaavasti saa paljon: ystäviä, elämyksiä, onnistumisia sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Jos laulaminen kiinnostaa, tervetuloa kokeilemaan. Uusi harjoituskausi alkaa
vuodenvaihteesta ja se on hyvä hetki aloittaa erinomainen harrastus. J
Pertti Virtanen
kuoron puheenjohtaja
Kuvat: Hanne Tuulos

Kaamoskonserteissa tunnelmasta toiseen
Rymättylän kaamoskonserttien sarjan aloittaa
tammikuun 22. päivänä
kansainvälisesti arvostettu saksofonisti Esa Pietilä. Ohjelman kantavana
teemana Pietilä loihtii kaamoksen ytimestä purkautuvia energioita käytellen saksofonin kuulakkaita ja teräksisiä sointivärejä.

sen Piazzollan Vuodenajoissa kohdataan
temperamenttia, sävyjä sekä uusklassisen tyylin mukanaan tuomia korostettuja elementtejä. Primavera Portena maalailee Buenos Airesin kevättä väkevine intohimoineen. Trion muodostavat pianisti
Laura Berg, viulisti Maria Avetisyan sekä
sellisti Tuure Paalanen.

se on kuin renessanssiajan maalaus, kenties Michelangelon... Tämän lisäksi kolmannessa ja tällä erää viimeisessä kaamoskonsertissa kuullaan, myös mm. Gabriel Faurén iki-ihania kappaleita. Säestäjänä toimii Rymättylän seurakunnan kanttori Esa Vähämäki.
Kaikki konserttipäivät ajoittuvat sunnuntaille. Kaikki konsertit alkavat klo 18 Rymättylän kirkossa ja niihin on vapaa pääsy. Konserttien käsiohjelma maksaa 15 euroa. Tervetuloa konserttiin! J
Esa Vähämäki
Rymättylän seurakunta

KOLUMNI

Seurakunta
on aina lähellä
– tästä en luovu seurakunnassa
Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo
jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut…

Toisessa kaamoskonsertissa tammikuun
29. päivänä trio ”Meritähti” punoo hiljaiseen ja pimeään vuodenaikaan kytkeytyviä, aika-ajoin hurjiakin sointifragmentteja. Lähes taianomaisen argentiinalai-

Helmikuun 12. päivänä puolestaan vuorossa on freelancer-muusikko, huilutaiteilija Pia Vilermo. Hän on uutta etsivä ja kokeileva soittaja, joka hahmottaa nopeasti kokonaisuuksia. Jos Vivaldin konserttoa La Notte – Yö pitäisi verrata johonkin,

Tullin
Joulu 2016

Yhteisvastuu 2017
torjuu ihmiskauppaa

Tämän laulun sanat lasten laulamana
saivat minut herkistymään ja toi rakkauden ihmisrintaan…

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.

Ensi vuoden Yhteisvastuukeräys käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017. Naantalin seurakunnassa Yhteisvastuukeräykseen startataan messulla Naantalin kirkossa klo 10,
jonka jälkeen on seurakuntakeskuksessa
tarjolla keittolounas ja infoa keräyskohteista sekä keräyslistojen jako.

Tämän herkistymisen sain vielä kokea
samaisessa paikassa 10 vuotta peräkkäin lasteni kanssa. Mahtaakohan perinne vielä jatkua?

Vapaaehtoiset järjestävät Tullin vapaa-aikatiloissa (Henrikinkatu 7) 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.
Mikäli sinulla on mahdollisuus olla mukana toteuttamassa hyvän mielen joulutapahtumaa, voit tukea toimintaa itsellesi sopivalla tavalla: rahalahjoituksella, tavaralahjoituksella, vapaaehtoistyöntekijänä tai esiintyjänä. Ota yhteyttä: Waihtoehto ry/Niko Leiklahti 044 239 3582 tai Leo
Salo 046 619 3277
Tarvittavat materiaalit sekä ruoka-aineet
pyritään saamaan lahjoituksina ja avustuksina. Tapahtuman järjestää Waihtoehto ry, tukemassa Naantalin seurakunta ja
Naantalin kaupunki. J

Löydä oma
tapasi auttaa!
Onko sinulla aikaa, vaikka vain vähäsen?
Haluaisitko käyttää omia lahjojasi ja kykyjäsi toisten iloksi ja avuksi? Naantalin seurakunta ja kaupunki ovat mukana valtakunnallisella vapaaehtoistyo.fi -palvelusivustolla, jota ylläpitää Kirkkopalvelut. Mukana on
jo myös muutama paikallisyhdistys. Palvelun kautta löydät helposti tietoa Naantalissa
tarjolla olevista vapaaehtoistöistä ja voit löytää itsellesi tavan auttaa. Ilmoittaudu palvelussa, niin sinuun otetaan yhteyttä ja katsotaan mitä haluaisit tehdä ja kuinka usein. Yksikin kerta ja vaikkapa vain yksi tunti voi olla
toiselle ihmiselle todella tärkeä apu.
Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut
järjestää infotilaisuuden vapaaehtoistyo.fi –palvelusta kaikille naantalilaisille tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon
valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Tilaisuus on tarkoitettu sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille että vapaaehtoistyötä
tarjoaville järjestöille. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. J
Käy klikkaamassa
vapaaehtoistyo.fi/naantali.

väksikäyttöä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle
putoavia ihmiskaupan tai ihmiskaupan
kaltaisten rikosten uhreja.

Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä
Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen,
Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset
liitto ry:n kanssa.

Kansainvälinen keräysvaroilla tuettava
työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he
pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. J

Harmaan eri sävyt -hankkeen päätavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hy-

Lue lisää vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksestä www.yhteisvastuu.fi.

Vesper ilmestyy jatkossa
Turun Seutusanomien välissä
neljä kertaa vuodessa. Lehden ulkoasuun ei
tule muutoksia ja Seutusanomien välissä se
julkaistaan omana irrallisena lehtenään. Turun Seutusanomien etulehdelle tulee maininta Vesperin ilmestymisestä.
Vesper-lehden kustantaja Kotimaa oy on
ilmoittanut lopettavansa 1.1.2017 lähtien kaikkien seurakuntalehtien paino- ja
jakelupalveluiden järjestämisen. Tämän
vuoksi Naantalin seurakuntayhtymä
aloittaa vuoden 2017 alusta yhteistyön
Turun Seutusanomia julkaisevan ML-Mediat oy:n kanssa.
Vesper ilmestyy jatkossa Turun Seutusanomat Länsi -lehden välissä entiseen tapaan

Paino- ja jakelu-uudistuksen myötä Vesperin näköislehti on ilmestyttyään luettavissa myös Turun Seutusanomien verkkosivuilla Seurakunta-otsikon alla. Lisäksi Vesper on jatkossa saatavilla Seutusanomien ilmaisjakelutelineissä, joita on
Naantalin alueella K-supermarket UkkoPekassa, K-supermarket Ellenissä ja Naantalin keskustan K-marketissa sekä Rymättylän Salessa. J

Tämän joululaulun sävel ja sanat jäivät
unohtumattomasti mieleeni silloin kun
olin ensimmäistä kertaa esikoiseni ensimmäisissä joulujuhlassa Karvetin alakoulussa. Vaikka laulu laulettiin lopuksi
yhteislauluna, kuului salissa päällimmäisenä lasten äänet.

Tahtoisin päästä paimenten mukaan,
unohtaa kiireen ja melun rasittavan…
Kun lapseni olivat pieniä, näin kovasti
vaivaa tehdäkseni jouluista täydellisiä
ja eihän koskaan mikään tainnut mennä aivan käsikirjoituksen mukaan; lasten sairastumiset, vieraiden estymiset,
lumeton joulu jne. Nyt jälkeenpäin ajatellen jokainen joulumme on ollut erityisen täydellinen.
Ikuisen joulun jos tahdot löytää, sydämes’
avaa ja kohtaat Vapahtajan. Et löydä kultaa, et juhlapöytää, löydät vain seimen ja
tallin koruttoman…
Perheeni on viettänyt joulua kotona,
mökillä ja sukulaisissa erilaisin tavoin
ja päällimmäiseksi ei olekaan jäänyt illan tarjoilut tai joulun sisustus vaan lämmin aito läsnäolo yhdessä lähimmäisten
kanssa.
Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon
rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi. Jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen..
Joulu on tulossa, kaivan taas adventtikynttelikön esiin niin kuin lapsuudenkodissakin oli tapana. Nyt tiedän, ensimmäinen kynttilä sytytetään joulun odotukselle, toinen joulun ilolle, kolmas joulun rauhalle ja neljäs joulun rakkaudelle.
Näillä eväin lähden viettämään rauhallista ja epätäydellistä joulua, unohtamatta joulun tärkeintä sanomaa Jeesuksen
syntymää.
Se mistä en luovu seurakunnassani, on
tieto siitä että seurakuntani on aina siellä missä minä ja läheiseni.

Termarikirkko on suunnattu erityisesti vuoden aikana
seurakuntaan muuttaneille ja liittyneille, mutta on avoin
kaikille. Ohjelmassa pieni hartaus- ja lauluhetki, kirkon ja
seurakunnan toiminnan esittelyä sekä lopuksi glögit.

Mari
Leppänen
Naantalin
seurakunta
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Seurakunnissa tapahtuu 24.11.2016–5.2.2017
Joulunajan tilaisuudet s. 8.

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 27.11. klo 10 messu. Lindberg, Kairavuo, Hartikainen.
Naantalin kamarikuoro, joht. Antti
Haapalainen.
Su 4.12. klo 10 messu. Marianne
Heikkilä, saarna. Räty, Hartikainen.
Eero Lasorla, laulu.
Ti 6.12. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kairavuo, Lindberg, Hartikainen. Naantalin Laulajat, joht.
Johanna Järvinen (ks. ilmoitus s. 7).
Su 11.12. klo 10 messu. Kairavuo, Saantola, Anna Satomaa.
Su 18.12. klo 10 messu. Räty,
Kairavuo, Hartikainen. Aino-tytöt,
joht. Arja Kastinen.
--Su 8.1. klo 10 messu. Räty, Saantola, Hartikainen.
Su 15.1. klo 10 messu. Kairavuo,
Lindberg. SOI 2 palveluvuorossa.
Su 22.1. klo 10 messu. Saantola,
Kairavuo.
Su 29.1. klo 10 messu. Räty,
Saantola.
Su 5.2. klo 10 messu. Lindberg,
Räty.
Musiikkia
Chorus Gratiaen 120-vuotisjuhlakonsertti la 27.11. klo 18
Naantalin kirkossa. Chorus Gratiae,
joht. Miika Hartikainen. Laura Vire,
sopraano, Sakari Kivinen, sello,
Anna Satomaa, urut. Ohjelma 15€.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Seurakuntakeskuksen
lastentiloissa:
Perhepäivähoitajille ja lapsille
suunnatun laululeikkikerhon joulujuhla ke 16.11. klo 9–11.
Perhekerhon joulujuhla ma 12.12.
klo 9–11.
Vauvakerhon joulujuhla ma 28.11.
klo 17.30.
3 v. päiväkerholaisten joulujuhla ti
29.12. klo 18.
4–5v. päiväkerholaisten joulujuhla
ti 13.12. klo 18.
Isotalontien joulujuhlat:
Musakatit perhekerhon joulujuhla
ti 13.12 klo 9–11.
Laululeikkikerhon joulujuhla ma
12.12. klo 9–11.
Päiväkerholaisten joulujuhla 3–5v.
ma 12.12. klo 18.
Ruonan kerhotilan joulujuhlat:
Päiväkerholaisten joulujuhla 2v. ke
14.12. klo 18.
Kaikille perheille
avoimet tilaisuudet:
Pastori Risto Räty mukana perheiden ja pyhäkouluväen jouluisessa
hetkessä su 4.12. klo 14 vanhan
kaupungin seimellä Itsenäisyyden
puistossa.
Adventtihartaudet
päivähoidon väelle ja perheille:
Hakapellon kappelissa: To 8.12.
klo 9.15 ja 10.15. Joulunäytelmä,
nukketeatteri Saviruukku.
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Myynnissä mm. leivonnaisia, käsitöitä, arpoja
ja ohravelliä. Kahvio ja kirpputori ovat avoinna.
Tervetuloa!

Vapaaehtoistyöntekijöiden

joulujuhla

15.12. klo 17-19.30
seurakuntakeskuksessa
Tervetuloa viettämään mukavaa ja rentoa
joulujuhlaa, nauttimaan hyvästä ruuasta,
laulamaan yhdessä sekä kuuntelemaan
ja katsomaan yllätysohjelmaa.
Ilmoittautumiset
omalle työntekijälle viimeistään 7.12.

Kirkossa: Ke 7.12 ja to 8.12. klo
9.15 ja 10.15. Jouluinen hartaus
lapsille.
Lasten uusivuosi – Yhtä sirkusta
la 31.12. klo 15–17.30 seurakuntakeskuksessa (Piispant. 2).
Klo 18 ilotulitus Teljen
kentällä. (ks. s. 3).
Säännöllinen viikkotoiminta
jatkuu joulutauon jälkeen lasten
ja perheiden kerhoissa (ke 11.1.) ja
pyhäkoulussa viikolla 2.
Kynttilänpäivän vauvakirkko
su 5.2. klo 15 kirkossa. Räty.
KOULULAISILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret
NUORILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
AIKUISILLE
Gospeljumppa ma 2.1. klo 17.15
seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana
Heli Gustafsson.
Äijäjumppa ma 2.1. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana
Heli Gustafsson.
Crosspoint-illat kerran kuussa
sunnuntaisin klo 17 seurakuntakeskuksessa. Musiikkia, ylistystä, opetusta, esirukousta ja rentoa yhdessäoloa. Lapsille omaa ohjelmaa.
su 8.1. puhujavieraana Jopi
Pietiläinen.
su 5.2. puhujavieraana Marjo
Sjöroos.
DIAKONIAA JA
KOHTAAMISIA
Kohtaamispaikka, kirppari sekä
ryhmät ja piirit ovat joulutauolla

16.12.2016-8.1.2017. Kevään aikataulut lähempänä ajankohtaa
kirkollisissa sekä seurakunnan
kotisivuilla www.naantalinseurakunta.fi/diakonia.
Kirpputori ja kahvila avoinna maanantaista torstaihin klo
10–14. Keskiviikkoisin myös klo
14–18. Joulutauko alkaa 16.12.
Toiminta jatkuu 9.1.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa
Kohtaamispaikalla ke klo 10-11.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
hartaus ti klo 11. Eri esiintyjiä.
Joulutauko 15.12.–8.1.
Gospelkaraoke ke klo 14–18.
Vetäjänä Reijo Kortelainen. Viimeisen kerran tänä vuonna 7.12.
Jatkuu 11.1.
Ryhmiä:
Tillukkapiiri joulutauolla. Jatkuu
keskiviikkoisin alk. 11.1. klo 17, rh
2. Vetäjinä Pirjo Laitala, Tuulikki
Järveläinen ja Ulla Kokko.
Korttiaskartelua ma 30.1. klo 10,
rh 2. Diakoniatyön hyväksi. Mukana Eila Puhakka, Eila Koski ja Ulla
Kokko.
Keskustelua lukukokemuksista
Kohtaamispaikan kirjastossa olevista kirjoista ma 12.12. ja 16.1.
klo 12, rh 2. Vetäjinä Tutta Aittapelto ja Leena Väistö.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
Aurinkotien puolelta. Viimeinen
kerta tänä vuonna to 15.12. Kävelyt jatkuvat to 12.1.
Virsilaulua Leena Litzenin johdolla jatkuu 17.1. klo 12, rh 4. Parittomilla viikoilla.
Käsityöpiiri ke klo 11 Kohtaamispaikalla (viimeinen kerta tänä
vuonna 14.12., jatkuu 11.1.) .
Kudomme ja virkkaamme esim.
hypistelymuhveja muistisairaille,
peittoja ja sukkia. Käsityöpiiri

vastaanottaa mielellään lahjoituslankoja, jotka voi tuoda diakoniatoimistoon tai Kohtaamispaikalle.
Äijäbiljardi pe klo 18 Dipolissa.
Mukana Reijo Kortelainen ja Niko
Leiklahti. Tämän vuoden viimeinen kerta 9.12. Jatkuu 13.1..
Pelimimmit jatkavat ma 16.1. klo
14 parittomilla viikoilla Dipolissa.
Vetäjinä Pirkko Nurmi ja Inkeri
Ahlroth.
Potero - veteraanimiesten keskustelupiiri to 1.12. ja 15.12. klo 13.30
seurakuntakeskuksessa. Joulutauon jälkeen ensimmäinen kokoontuminen to 12.1. klo 13.30.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 29.11. klo 14–15.30
seurakuntakeskuksessa. Ota mukaan pieni joulupaketti. Jatkamme
joulutauon jälkeen ti 17.1. klo 14.
Tiedustelut Minna Pykälämaa
040 130 8343.
Raamattupiiri kokoontuu to 1.12.
klo 15 ja seuraavan kerran
to 12.1. klo 15. Siitä eteenpäin
joka toinen viikko parillisilla viikoilla klo 15 seurakuntakeskuksen
rh 2. Avoin kaikille Raamatusta
kiinnostuneille. Vetäjänä diakoni
Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 21.12. klo 12.30. Vuoden 2017
ensimmäinen ystäväpiiri ke 18.1.
klo 12.30. Vetäjänä Minna Pykälämaa.
Kehitysvammaisten joulujuhla
ke 14.12. klo 16–17.30 Aurinkokammarissa. Ilm. pe 9.12. mennessä Minna Pykälämaalle 040 130
8343 tai Anna Ojalalle 040 130
8340.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 1.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa. Joulutauon jälkeen kokoonnumme ensimmäisen kerran
to 19.1. klo 13. Tervetuloa kaikki
läheistään hoitavat! Ryhmän
vetäjinä toimivat Naantalin kaupungilta avohuollon ohjaaja Kirsi
Peijonen ja seurakunnasta diakoni
Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Jouluisten ruokakassien
jako diakoniatoimistossa
ti 13.12. klo 13–15 yksin asuville ja pariskunnille.
ke 14.12. klo 13–15
perheellisille.
Kaikki naiset hei!
Vinkki joululahjaksi miehelle:
Miesten huoltopäivä
5.3.2017 klo 14–17
Soiniemen leirikeskuksessa.
Tietoa miehen terveydestä
ja hyvinvoinnista, uuden
sukupolven pyörätyyppien
esittely/koeajo, oman lempivälineen löytäminen klapintekoon, leikkimielistä kisailua,
saunomista ja makkaranpaistoa. Mukana Risto-pappi.
Hinta 15 € Yhteisvastuulle.
Lippuja etukäteen diakoniatyöntekijöiltä Anita p. 040 130
8341 ja Mari p. 040 130 8342.
Lipun voi ostaa myös paikanpäältä (Soiniemen leirikeskus,
Soiniementie 111).

Yhteisvastuukeräyksen
avaus su 5.2.
Messu klo 10 kirkossa ja sen
jälkeen keittolounas ja infoa
keräyskohteista sekä keräyslistojen jako seurakuntakeskuksessa. Mukana myös edustaja
Rikosuhripäivystyksestä kertomassa heidän toiminnastaan.
(Lue lisää s. 5)
Diakonian päivystysajat ma ja to
klo 10–12, muuten ajanvaraukset
puhelimella/sähköpostilla:
anna.ojala@evl.fi tai 040 130 8340
anita.makila@evl.fi tai 040 130
8341
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi tai
040 130 8342
minna.pykalamaa@evl.fi tai
040 130 8343
LÄHETYSTYÖ
Lähetyksen piirit alkavat joulutauon jälkeen seuraavasti:
Merikirkkopiiri ti klo 12–13, rh3
parillisilla viikoilla. Joulutauon
jälkeen alk. 10.1.
Lähetyspiiri to klo 13–14.30, rh4
parittomilla viikoilla, viim. kerran
ennen joulua 8.12. Joulutauon
jälkeen aloitamme to 19.1.
VELKUA
Koulun adventtihartaus ke
23.11. klo 10 kirkossa. Lindberg,
Lustig.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ti 6.12. klo 11. Räty,
Vähäpassi. (ks. ilmoitus s. 7).
--Sanajumalanpalvelus su 15.1.
klo 16.30 kirkossa. Kairavuo.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 21.12. klo 12.30. Vuoden 2017
ensimmäinen ystäväpiiri ke 18.1.
klo 12.30. Vetäjänä Minna Pykälämaa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 27.11. klo 10 hoosiannakirkko. Sirén, Kristian Saarinen.
Su 4.12. klo 10 messu. Sirén,
Vähämäki.
Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Sirén,
Vähämäki. (ks. erillinen ilmoitus).
Su 11.12. klo 10 messu. Esko
Laine ja Aleksanteri Wallius.
Su 18.12. klo 10 messu. Sirén,
Vähämäki.
--Su 8.1.klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 15.1. klo 10 messu. Esko
Laine.
Su 22.1. klo 10 messu. Sirén,
Vähämäki.
Su 29.1. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
MUUTA
Rippikoulun 2017 aloitus
su 27.11. Jumalanpalvelus kirkossa klo 10, jonka jälkeen kahvit ja
rippikouluinfo seurakuntakodilla.
Tervetuloa rippikoululaiset vanhempineen!

Hyvää
itsenäisyyspäivää,
Suomi!
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
Naantali

Klo 9 seppeleen lasku Laivaston muistoristillä.
Klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa.
Seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Klo 12 itsenäisyyspäivän juhla Kristoffersalissa.
Kahvitus klo 11.15.

Velkua

klo 11 sanajumalanpalvelus kirkossa. Seppeltenlasku
sankarihaudoilla.
Klo 12.15 itsenäisyyspäivän juhla koululla. Ruokailun
takia ilm.30.11. mennessä kirsti.martikainen@gmail.com
tai 050 3704 655.

Merimasku

Klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 11.15 kirkkokahvit seurakuntakodissa

klo 10–14. Varaa paikka
n. viikkoa ennen p. 040 595 6747
Susanne Nummelin tai
susanne.nummelin@evl.fi.
Katavakotihartaus to 22.12. klo
14. Sirén, Vähämäki.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seurakuntakodilla.
Musiikkia
Rymättylän kirkossa
Su 22.1.2017 klo 18
Kaamoskonsertti I
Esa Pietilä, saksofoni.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Su 29.1.2017 klo 18
Kaamoskonsertti II
Trio ”Meritähti”: Laura Berg,
piano, Maria Avetisyan, viulu ja
Tuure Paalanen, sello.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Su 12.2.2017 klo 18
Kaamoskonsertti III
Pia Vilermo, huilu. Vapaa
pääsy, ohjelma 15€. (ks. s. 5).

§

LAKITOIMISTO VARATUOMARI ANNE TEURI
• Riita ja rikosasiain oikeudenkäynnit, myös maksuttomat
• Perintö- ja perheasiain oikeudelliset ym. kauppakirjat ja
sopimukset, testamentit, avioehdot, avioeroasiat jne.
• Maksuton puhelintiedustelu
Tullikatu 11, 21100 Naantali
Puh. 02 435 1124, 040 072 0178
anne.teuri@nettikirje.fi
www.anneteuri.fi

HAUTAJAISJÄRJESTELYNI

Rymättylä

Klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
Seppeltenlasku sankarihaudoilla.
Klo 12 itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodilla.

Jouluista ohjelmaa.
Puuro- ja kahvitarjoilu.
Järj. Naantalin seurakunta
ja Naantalin vanhusten tuki ry.

Termarikirkko su 27.11. klo 18
Rymättylän kirkossa. (ks. s. 5).
Lasten Lucia-kirkko pe 9.12.
klo 10 Rymättylän kirkossa.
Ikäihmisten joulutervehdykset Ensimmäisestä adventista
alkaen diakoni ja diakoniatyöryhmän jäsenet jakavat joulutervehdyksiä jouluviikolle asti. Jos
jotakuta ei tavoiteta, jätämme
viestin postilaatikkoon ja tervehdyksen voi noutaa joulun
jälkeen kirkkoherranvirastolta
(Viluntie 2 ) aukioloaikoina.

klo 13 seurakuntakodilla. 7.12.
viim. kerta.
Poikien pienoismallikerho
to 8.12. seurakuntakodilla
klo 12.30. Joulukerho, pieni paketti mukaan.
Äiti Teresa -piiri to klo 12 seurakuntakodilla. To 8.12. joulukahvit.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. tiistai klo 13 seurakuntakodilla. 13.12. joulukerho. Mukana
kanttori Esa Vähämäki.
Perhekerho ke klo 10 seurakuntakodilla. 14.12. viim. kerta.

KERHOT JA PIIRIT
Kokkikerho ma 12.12. viim. kerta. Ohjaajina Amanda Niemi ja
Jasmin Lilja.
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. keskiviikko

Kerhot ja piirit jatkuvat
viikolla 2.
Lapsiparkki 2.12. klo 9–12
seurakuntakodilla, sekä poikkeuksellisesti ma 19.12.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 27.11. klo 10 ensimmäisen
adventin sanajumalanpalvelus.
Iloiset kirkkokahvit klo 11.15. seurakuntakodilla. Kahville kutsutaan
kaikki seurakuntaan tänä vuonna
muuttaneet.
Su 4.12. klo 10 messu.
Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
(ks. ilmoitus yllä)
Su 11.12. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 18.12. klo 10 messu.
--Su 8.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 15.1. klo 10 messu.
Su 22.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 29.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.

Nouda tai tilaa veloituksetta vihkonen,
johon voit laittaa toiveesi tiedoksi
tai sopia järjestelyt ennakkoon.

Eerikinkatu 25, Turku
Kiinamyllynkatu 5, Turku
Henrikinkatu 2, Naantali

Puh. 2780 760
Puh. 2780 777
Puh. 4353 126

www.pietet.fi
Ilmoitukset
osoitteeseen
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kotimaa Oy ilmoitusmarkkinointi toivottaa
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2017.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhon joulujuhla
ma 12.12. klo 18 Merimaskun
seurakuntakodilla.
Perhekerhon jouluhartaus
ti 13.12. klo 10 Merimaskun kirkossa ja glögitarjoilu
seurakuntakodilla.
Perhekerho ti klo 10. Vuoden
2017 ensimmäinen kerho 10.1.
KERHOT JA PIIRIT
Kaffepaussi to 24.11. ja
26.1.2017 klo 13 seurakuntakodilla.
Keskiviikon kahvihetki ke 7.12.,
18.1.2017 ja 1.2.2017 klo 11 vanhustentalolla.
Käsityöpiiri to 8.12., 12.1.2017 ja
2.2.2017 klo 13 seurakuntakodilla.
Naantalin vanhusten tuki ry.
ma 12.12. klo 12.30.
Naantalin vanhusten tuki ry:n ja
seurakunnan yhteinen joulujuhla
seurakuntakodilla.
Kultaisen iän kerho to 15.12. klo
13 seurakuntakodilla.
Naantalin vanhusten tuki ry.
ma 9.1.2017 12.30 seurakuntakodilla.

Uusi

lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi
www.askellehti.fi
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”Me odotamme

Jeesusta

seimessä nukkuvaa…”
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Naantalin kirkossa
La 24.12 klo 12.30 lapsiperheille suunnattu jouluhartaus.
Saantola, Elisa Pelkonen.
La 24.12 klo 16 jouluhartaus.
Lindberg, Heikki Suokivi.
La 24.12 klo 22 jouluyön messu. Räty, Hartikainen. Pia Pajala,
sopraano.
Su 25.12. klo 8 jouluaamun sanajumalanpalvelus. Kairavuo.
Chorus Gratiae, joht. ja kanttorina Miika Hartikainen.
Su 25.12. klo 10.30 julgudstjänst i Nådendals kyrka.
Ma 26.12. klo 10 tapaninpäivän messu. Lindberg, Räty, Vähäpassi. Koraalikuoro, joht. Tiina
Lustig.
Su 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän messu. Saantola, Hartikainen.
-----Hakapellon kappelissa
Pe 6.1. klo 10 kauneimmat
joululaulut -messu.
Satu Kantola, Annukka Lindberg, Elisa Pelkonen. Helianthus, joht. Johanna Järvinen.
Kirkkokuljetus. Lähtö linja-autoasemalta klo 9.15 reittiä Tuulensuunk. – Maariank. –Kaivok.
– Käsityöläisk. – Myllykivent.
– Aurinkot. – Kurkelank. – Aurinkot. – Maskunt. – Isotalont.
– Nuhjalant. – Soinistent. – Hakapelto. Paluukuljetus.
JOULUISTA MUSIIKKIA
Naantalin kirkossa
Su 27.11. klo 18
Chorus Gratiaen
120-vuotisjuhlakonsertti. Chorus Gratiae, joht. Miika Hartikainen, Laura Vire, sopraano, Sakari

Kivinen, sello, Anna Satomaa,
urut. Ohjelma 15€.
La 10.12. klo 18 Naantalin
kamarikuoron joulukonsertti.
Naantalin kamarikuoro, joht.
Antti Haapalainen, Nicholas
Söderlund, bassobaritoni, Kari
Vuola, urut. Ohjelma 15€.
Ke 14.12. klo 19 Naantalin musiikkiopiston joulukonsertti.
Musiikkiopiston opiskelijoita ja
opettajia. Ohjelma 5€.
La 17.12. klo 18 VG 62:n joulukonsertti. Ohjelma 15€.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Su 11.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Hanne Tuulos, Anna Satomaa. Lucia-kuoro,
johtaa Virpi Vähäpassi, Reijo
Ahola, laulu.
Su 18.12. klo 15 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Kairavuo,
Hartikainen. Naantalin Laulajat,
johtaa Johanna Järvinen.
Ke 21.12. klo 12 kauneimmat
joululaulut seurakuntakeskuksessa. Saantola, Hartikainen.
Koraalikuoro, joht. Tiina Lustig.
Pe 6.1. klo 10 kauneimmat
joululaulut -messu Hakapellon
kappelissa. Satu Kantola, Annukka Lindberg, Elisa Pelkonen.
Helianthus, joht. Johanna Järvinen. (Kirkkokuljetus).
VELKUA
To 8.12. klo 12 koululaisten
kauneimmat joululaulut kirkossa. Lindberg, Hartikainen.
Ke 14.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Saantola.
Chorus Gratiae, joht. Miika Hartikainen.
La 24.12. klo 13.30 jouluaaton
ehtoollishartaus Kummelissa.
Kairavuo, Vähäpassi.
La 24.12. klo 15 jouluaaton
sanajumalanpalvelus kirkossa.
Kairavuo, Vähäpassi.

JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Rymättylän kirkossa
La 24.12. klo 16 jouluaaton
hartaus hautausmaalla. Huom!
paikka. Sirén, Vähämäki.
Su 25.12. klo 07 joulupäivän
sanajumalanpalvelus. Sirén,
Vähämäki. Mukana kirkkokuoro.
Su 25.12. klo 16 perheiden
joulukirkko. Sirén, Vähämäki.
Ma 26.12. klo 18 tapaninpäivän iltamessu. Sirén, Vähämäki.
Huom! aamulla klo 10 ei jumalanpalvelusta.
Su 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus.
Sirén, Vähämäki.
Pe 6.1. klo 10 messu. Loppiainen. Sirén, Vähämäki.
JOULUISTA MUSIIKKIA
La 17.12. klo 14 joululauluja
Katavakodilla. Rippikoulunuoret ja isoset laulavat ja laulattavat joululauluja. Mukana kirkkoherra, kanttori ja diakoni.
Su 18.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut kirkossa. Vähämäki. Mukana Pia Vilermo, huilu.

JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Merimaskun kirkossa
La 24.12. klo 16 jouluaaton
hartaus perheille. Ahlstrand,
Lustig.
La 24.12. klo 23 jouluyön messu. Ahlstrand, Lustig.
Su 25.12. klo 07 jouluaamun
sanajumalanpalvelus.
Ahlstrand, Lustig.

Ma 26.12. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Elisa
Pelkonen.
Su 1.1. klo 18 messu. Heikki
Kivekäs,Virpi Vähäpassi
Pe 6.1. klo 10 messu. Ahlstrand,
Rautakoski.
JOULUISTA MUSIIKKIA
Merimaskun kirkossa
Su 11.12. klo 14 lasten kau-

neimmat joululaulut. Ahlstrand,
Lustig. Mukana Katja Zidbeck,
Tiina Paavola.
Su 18.12. klo 18 kauneimmat
joululaulut. Lustig, Ahlstrand.
Mukana Rannikon Laulumiehet
ja Katja Zidbeck
Su 25.12. klo 21 jouluyön
musiikkia. Tiina Lustig ja Elisa
Pelkonen.

Toivotamme Vesperin lukijoille hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!

