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KALAJOEN
SEURAKUNNAN
syksy

Korkeahko vastaajien
määrä

Viime kevään aikana Kalajoen seurakunnassa tehtiin
seurakuntatutkimus Redocap Oy:n toimesta. Vastauksia saatiin kaikkiaan 153,
joista suurin osa internetin
kysymyslomakkeen kautta
ja 67 puhelimitse. Kaksi-

Jumalanpalvelukset
tavoittavat ja vapaaehtoistyö kiinnostaa

kolmasosaa vastaajista oli
naisia. Eniten vastauksia
saatiin yli 51-vuotiailta.
Redocap pitää vastaajien
määrää korkeahkona verrattuna muihin tutkittuihin
seurakuntiin.

Kaikista vastanneista lähes 80 % osallistuu seurakunnan toimintaan ja
heistä
kaksikolmasosaa
jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoistyö kiinnosti 30
% vastaajista. Seurakunnan
toimintaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja eniten odotettiin avoimuutta
ja tasa-arvoisuutta.

Puhelimitse
tavoittaminen
vaikeaa

Puhelimitse yritettiin tavoittaa 150 seurakuntalaista, joista vastasi 67. Tavoitetuista suurin osa oli yli
65-vuotiaita. Lähes kaikilla
heillä oli hyvin positiivinen
mielikuva seurakunnasta,
vaikka harva osallistui seurakunnan toimintaan. 25
puhelimella tavoitetun henkilön vastaus oli, ettei seurakunnan toiminta kiinnosta,
eivätkä he halunneet vastata muihin kysymyksiin.

Paikallislehti tavoittaa
parhaiten

Saarnastuoli on perua ajoilta, jolloin lakia ja evankeliumia julistettiin korkealta ja kovaa. Seurakunta koetaan
edelleen hengelliseksi, mutta toivotaan helpommin lähestyttäväksi ja tasavertaisemmaksi.

Tiedotus toimii tehokkaasti;
vain 11 % vastasi, ettei saa
tarpeeksi tietoa seurakunnasta ja sen toiminnasta.
Paikallislehti tavoittaa seurakuntalaiset parhaiten, mutta
myös verkkosivut ja sosiaalinen media tavoittavat lähes

Herätysliikkeiden
lauluillat

30 % vastaajista. Vastaajien
ikärakenne ei kerro kuitenkaan välttämättä koko kuvaa
tilanteesta.

Hengellisestä
helpommin
lähestyttäväksi

Seurakunta koetaan luotettavaksi ja hengelliseksi,
mutta 25 % koki, ettei seurakunta ole helposti lähestyttävä eikä huomioi seurakuntalaisia. Työaloista kaikki
koettiin yhtälailla tärkeäksi.
Himangan alueen toiminnan
kehittäminen oli ainoa usein
esille noussut kehityskohde.
Seurakunnan
luottamushenkilöt ja työntekijät ovat
käyneet läpi tutkimuksen
tuloksia. Niistä saatujen tietojen pohjalta suunnitellaan
tulevaa toimintaa.
Jussi Leppälä

Lähetys yhdistää
Etiopian lähetti Regina
Hantikainen vierailee Kalajoen seurakuntakodilla
Lähetyspiiri Päiväpakanoiden syksyn ensimmäisessä
kokoontumisessa to 14.9.
klo 12 ja klo 17.30 Pyhäkoulunopettajien koulutusillassa.
Lokakuun lähetysilta
-sarja Himangalla tiistaisin
alkaen 10.10.

Uusilla haaveilla
kerätään toivoa ja
annetaan iloa
Kalajoen kirkon 4 uutta
kolehtihaavia
siunattiin
käyttöön 3.9. messun yhteydessä. Uudet haavit on
tehty Ylivieskassa ja niiden

maksulla tuetaan Ylivieskan Kirkkotalakoita. Haavit
luovutti Jorma Kopakkala ja
ne siunasi kirkkoherra Kari
Lauri.

Avoimet ovet keskiviikkoisin klo 18-21 Artoksessa
(paitsi 4.10. nuorekas iltakirkko Kalajoen Kristillisellä
Opistolla klo 18)
Nuortenilta lauantaisin
klo 18-21 Artoksessa

Rippikouluinfo ti 10.10.
klo 18 Kalajoen seurakuntakodilla kaikille rippikoululaisille, tietoa omasta rippikouluryhmästä, muuta
infoa, esiintymässä Mikko
Nikula.

Tuomasmessussa juhlitaan 100-vuotiasta Suomea
Kalajoen kirkossa järjestetään 15.10. klo 18 tuomasmessu teemalla Minun
Suomeni 100. Juhlimme
Suomen synttäreitä sanan,
rukouksen ja reippaiden
tuomaslaulujen merkeissä.
Aidossa alkuperäisessä tuo-

masyhteisössä
Helsingin
Agricolan kirkossa tuomasmessun puheen pitää useimmiten joku muu kuin pappi
tai teologi. Tämä toteutuu
Kalajoen tuomasmessussa
nyt, kun tuomaspuheen pitää kansanedustaja Hanna

Halmeenpää. Musiikista vastaa tuomasbändi ja -kuoro.
Seurakunnan nuoret ovat
mukana ohjaaja Annika
Lähteenmäen kanssa. Suvi
Lehtimäki toimittaa liturgian. Lapsille on messun
aikana pyhäkoulu kirkon

lastenhuoneessa.
Luvassa on iloiset synttärijuhlat ja messun jälkeen
kaikille avoin pizzailtapala
seurakuntakodilla. Messu
on myös tänä vuonna 40
vuotta täyttävien kutsumessu.

Syksyn aikana järjestetään
Himangan seurakuntakodilla
neljän eri Herätysliikkeen
lauluiltoja. Illoissa lauletaan kunkin herätysliikkeen
laulukirjoista. Illoissa on
mukana myös vieraileva puhuja. Illan juontaa ja puhujaa
haastattelee vs. kappalainen
Eija Seppä. Kanttori Annika
Kuntsi säestää laulut. Kaksi
viimeistä iltaa on varattu
nuorten ja lasten hengellisille
lauluille, joita voi äänestää
netin kautta. Suurimman
suosion saaneet pääsevät
illan aikana yhteislauluihin.
Lasten hengellisten lauluiltaan toivotaan erityisesti entisiä ja nykyisiä pyhäkoulunopettajia. Tilaisuudet alkavat
klo 17.30 kahvituksella. Kahvikolehti kerätään illasta vastaavalle herätysliikkeelle tai
toimikunnalle. Jäljellä ovat
vielä seuraavat lauluillat:
20.9. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Siionin
laulut, mukana Olli Lohi.
4.10. Herännäisyyden Siionin virret, mukana Jukka
Kesola.
18.10. Nuorten hengelliset
laulut, riparilaulut.
15.11. Lasten hengelliset
laulut.

Konsertit

Lauluja surusta ja ikävästä la 23.9. klo 18. Maija

Lapsiperheille
nallekahvila

Uusitalo laulaa, Sari Pahkala säestää.
Gospel-kuorojen konsertti pe 10.11. klo 18 kirkossa.

Nallekahvila on uusi lapsiperheiden tapaamispaikka,
jossa on iloista yhdessäoloa,
leikkiä, kahvittelua, ym.
Nallekahvila kokoontuu
tiistaisin klo 10-11.30 Kalajoen ja Raution seurakuntakodeilla ja keskiviikkoisin klo 10-11.30 Himangan
seurakuntakodilla.
Tervetuloa mukaan!

Himangan
sotaveteraanien
50-vuotisjuhla

Sunnuntaina 17.9. juhlitaan
Himangalla sotaveteraanien
juhlapäivää. Klo 10 Messun
jälkeen kokoonnutaan seurakuntakodille. Isoiskoululaiset osallistuvat messuun
ja palvelevat eri tehtävissä.
Vanhustenviikolla 4.10. ruokailu seurakuntakodilla klo 12
ja viikkomessu klo 13. Ruokailussa avustavat Raumankarin
koululaiset. Palvelukodeilta
ja kyliltä huomioidaan erityisesti vanhukset, jotka
tarvitsevat kyyditystä kirkkoon ja seurakuntakodille.
Naapureita, sukulaisia ja
seurakunnan vapaaehtoisia
pyydetään avustamaan myös
kuljetuksissa tai tulemaan
mukaan. Kyydityksissä yhteys diakoni Maria Orjalaan
p. 044 722926.
Viikkomessut perjantaisin kerran kuukaudessa
22.9, 20.10 ja 10.11 klo 19.
Viikkomessu on lyhempi
kuin tavallinen messu,
erityisesti nuorille ja nuorenmielisille
suunnattu,
laulamme Viisikielisestä.

Eu-ruokajako Kalajoen
seurakunnassa syksyllä
2017
Kuva: Eveliina Pylväs

Viisivuotiaiden
kirkkomuskari
keskiviikkoisin
päiväkerhossa klo 13-13.45.
Ohjaajina vuorottelevat Eijapappi ja Annika-kanttori.

Surupiiri aloittaa Pyhäinpäivän jälkeen 9.11 klo 18
seurakuntakodilla. Surupiiri alkaa, jos ilmoittautujia on vähintään neljä.
Lisätietoja surupiiristä vs.
kappalainen Eija Seppä p.
044 7229029.

Kuorot ja musiikkikerhot
ovat alkaneet. Lasten musakerho ja nuorten kuoro
Selvät sävelet Raumankarin koululla keskiviikkoisin, Päiväkuoro joka toinen
keskiviikko ja kirkkokuoro
torstai-iltaisin. Lisätietoa
kanttori Annika Kuntsi, p.
044 7229005.

Tiedoksi: Himangalla on
käytössä lasten kirkkopassit. Jokaisen kirkkokäynnin jälkeen saa merkinnän
kirkkopassiin ja tarvittavien määrien jälkeen saa
lahjan. Kirkkopasseja ja
merkinnän kirkkopassiin
saa suntiolta kirkon jälkeen.

Messun jälkeen on nuorten
jatkot seurakuntakodilla.

Miesten ilta pe 29.9. Särkkäin

Kalajoella ja Rautiossa

Lähetyslättyjä Plassin
markkinoilla 13.-14.10.
Seurakuntayhteyksien
koordinaattori Juha Taanila Kalajoen seurakuntakodilla 18.10. klo 17-18
Lähetysseminaari Nivalassa 28.10.
Voiko kuolemisen taitoa opetella - Jouko Heikkinen Kalajoen seurakunnassa torstaina 19.10.

Nuorten toimintaa

Kalajoen seurakunnan syksy

Himangalla tapahtuu

Seurakuntatutkimuksesta suuntaa tuleviin vuosiin
Kirkossamme vietetään reformaation 500-vuotisjuhlaa. Reformaation eli uskonpuhdistuksen tarkoituksena
oli uudistaa kirkkoa ja sen
toimintaa. Kaikkina aikoina
kirkon on mietittävä omaa
toimintaa ja työtä. Pitäisikö
asioita tehdä toisin? Jääkö
jotain tekemättä tai jääkö
joku asia liian vähälle? Miten seurakunta voisi palvella omassa tehtävässään
entistä paremmin?

MAINOS

Seurakunnan
lapsikuorot aloittavat
toimintansa

Reformaation merkeissä
Raamattukoulua Korinttolaiskirjeestä
Reformaation juhlavuoden
merkeissä Kalajoen seurakunnassa järjestetään kaksi
Raamatun
luentosarjaa.
Kevätkauden
luentosarjassa tutustuttiin Paavalin
Galatalaiskirjeeseen, joka
oli Martti Lutherin rakkaimpia Raamatun tekstejä.
Syyskaudella luemme 1. Korinttolaiskirjettä.
Luentosarja pidetään seurakuntakodin Iktys-salissa
klo 18 keskiviikkoisin 4.10.,
11.10., 18.10. (klo 17) ja 25.10.

Lisätietoja Suvi Lehtimäki,
p. 044 7229 002.

Reformaatiota juhlitaan
5. marraskuuta

Helatorstaina istutettiin omenapuita ja 5.11. on tulossa
toiset juhlat. Sisältöä ei vielä
paljasteta, mutta varmaa
on, että kaikki kalajokiset
kutsutaan juhliin mukaan.
Helatorstaina kokoonnuttiin
kaikilla kolmella kirkolla, nyt
kokoonnutaan joka puolelta
yhteen Kalajoen kirkkoon.

Oletko sinä innostunut laulamisesta ja haluaisit osallistua
kuorotoimintaan?
Nyt se on mahdollista, kun
seurakunnan lapsikuorot
aloittavat toimintansa. Lapsikuoroja järjestetään Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Kuorossa lauletaan,
leikitään ja seikkaillaan
oman äänen kanssa. Kuoro
kokoontuu säännöllisesti
joka viikko. Lapsikuoroon
voi osallistua eskari-ikäisestä eteenpäin. Tule mukaan iloiseen joukkoomme!
Kalajoen lapsikuoro seurakuntakodilla
keskiviikkona klo 16.
Raution lapsikuoro seurakuntakodilla keskiviikkona
klo 18.
Kuoroja johtaa Annukka
Palola p. 0447229041.

Mieskuoro

Kalajoen
seurakunnan
mieskuoro kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.30 seura-

portilla eli Kalajoen hiihtomajalla,
klo 17.30 Sauvakävely, klo 19
Suomi 100 - Olli Seppänen,
miesten yhteislaulua.

kuntakodilla 13.9. alkaen.
Kuoroon mahtuu mukaan
lisää laulajia. Tervetuloa
uudet ja vanhat laulajat
mukavan musiikkiharrastuksen pariin. Kuoronjohtajana on Heidi Huhtala, p.
044-7229004. Ota rohkeasti
yhteyttä, niin kerron enemmän kuorosta.

Kirkkokuoro

Harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18.30 Kalajoen
seurakuntakodilla
13.9.
alkaen. Kuoroon otetaan
mukaan lisää laulajia. Tervetuloa uudet ja vanhat
laulajat rohkeasti mukaan!
Kuoronjohtajana on Heidi
Huhtala, p. 044-7229004,
jolta saat myös lisätietoja.

Konsertteja Kalajoen
kirkossa

Puhdas armo -konsertti
1.10. klo 19, Singet Ensemble ja kontratenori
Teppo Lampela sekä vanhan musiikin soitinyhtye,
Jannika Lahin, viulu,Marjo
Kangasluoma, viulu, Pietari

Eu-ruokakassin sisältö koostuu mm. maitojauheesta,
hapankorpusta, leseistä,
jauhoista, lihapurkeista ja
hernekeitosta. Tarvitsevat
voivat hakea EU-ruokaa
Kalajoelta, Rautiosta tai Himangalta seuraavasti:

Himangan
seurakuntakoti,
Huhdantie 13

Kalajoen pappila,
Plassintie 2

Raution
seurakuntakoti,
Rautiontie 1700

Lisätietoja Ulla Ketonen p.
044 722 9006
To 28.9. klo 12-15
Ke 18.10. klo 12-15
To 9.11. klo 12-15

Lisätietoja Maria Orjala p.
044 722 9026
Ke 13.9. klo 14-17
Pe 13.10. klo 14-17
Pe 10.11. klo 14-17

Lisätietoja Anna-Maija Pahkala p. 044 722 9023
Ke 27.9. klo 15 - 17
Ke 1.11. klo 14 - 17

Sururyhmä Kalajoen
seurakunnassa
Kalajoen seurakunta järjestää loppusyksyn aikana
sururyhmän.
Ryhmään
kutsutaan heitä, jotka ovat
menettäneet läheisensä.
Ryhmässä on mahdollisuus jakaa menetyksen ja
luopumisen tuntoja vertaisryhmässä, turvallisessa
ilmapiirissä. Ryhmä sitoutuu siihen, että ryhmän

sisällä käydyt keskustelut
ovat luottamuksellisia. Ensimmäinen kokoontuminen
on Jokelan salissa 1.11. klo
18. Ryhmä kokoontuu loppuvuoden aikana yhteensä
viisi kertaa. Ilmoittauduthan etukäteen ryhmän vetäjälle, kappalainen Suvi
Lehtimäelle, p. 044 7229
002.

Singet Ensemble
Majuri, alttoviulu, Jenni
Myllylä, alttoviulu, Maria
Saari, sello, Niina Ylikulju,
urut, Juha Sorvisto, Martti
Luther, Ruusa Saarinen, valokuvataide, ohjelma 10 e.
Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoron
kirkkokonsertti la 4.11. klo 14,
johtaa Simo Kangas, solisteina Veli Ainali, Veli-Matti
Erkkilä, Jari Siirilä, Simo
Kangas, Hans Ahlskog,
Minna-Leena Lahti, Aino
Sillanpää, Kristiina Salo,
urkurina Matti Pohjoisaho,
ohjelma 10 e.

Martti Luther ja musiikki
su 19.11 klo 18, kertojana
Mikko Kinnunen, musiikissa avustavat Reisjärven
kristillisen opiston kuoro
Susanna Pöyhtärin johdolla, Projektikuoro Heidi
Huhtalan ja Annukka Palolan johdolla.
Raution kirkossa
Käy isänmaataan kohti ain
-konsertti su 5.11 klo 18,
Mieskuoro Weljet, johtajana Joonas Vatjus (ohjelma
10 e), jonka jälkeen iltapala
Raution seudun Rauhanyhdistyksellä (iltapala 5e).

Seurakunta verkossa

Kotisivut: http://www.kalajoenseurakunta.fi
Facebook: kalajoenseurakunta
Instagram: kalajoenseurakunta
Snapchat: kalajoensrk
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin Himangan
ja Kalajoen kirkoista:
www.kalajoenseurakunta.fi/verkkokirkko
YouTube: Kalajoen seurakunta

