KALAJOEN
SEURAKUNNAN
adventtiliite

MAINOS

Valmistautumisen
arvo ja vaikeus
Adventtiaika on jouluun valmistautumista, tämän tietänee moni.
Kristikansa odottaa syntymäjuhlaa ja valmistautuu vastaanottamaan Jeesus-lapsen. Ihmiset
halki maailman valmistautuvat
joulun viettoon. Puhutaan joulusiivouksista ja -hankinnoista, on
joulukiirettä ja lehdissä kirjoitetaan rauhoittumisen tärkeydestä. Kiire vaivaa mieltä, mutta toisaalta moni ihminen perustellusti
haluaa viettää joulua valmiin juhlan äärellä, ei vaiheessa olevana.
Joulu ja siihen valmistautuminen
ovat kauniita tavoitteita täynnä,
mutta niihin mahtuu myös kiirettä ja pahimmillaan ahdistusta.
NOIN 2000 VUOTTA sitten oli

erään tavallisen nasaretilaisen

perheen elämässä vauhti päällä.
Pari odotti ensimmäistä lastaan.
Tällainen tilanne vaati valmistautumista, näin uskon. Valmistautumiselle ei vain näyttänyt jäävän
tilaa. Valtakunnan päämies oli antanut käskyn, että valtakunnassa
piti suorittaa väestönlasku ja arvioida kullekin kannettavien verojen määrä. Tämän perheen
tuli näin ollen lähteä yli 100 kilometrin päähän ilmoittautumaan
varsinaisen synnyin kaupunkinsa väestökirjanpitoon. Tuon raskaan matkan jälkeen juuri perille
päästyä alkoikin synnytys. Kaukana kotoa, pahemmin valmistautumatta kahdesta tuoreesta
vanhemmasta tuli näin osa ensimmäisen joulun tapahtumia.
Jeesus-lapsi syntyi kaikessa hil-

jaisuudessa, keskeneräisyyteen
ja arkeen. Ja silti, hän syntyi tehden siitä koko maailman keskiön
ja suuren juhlan.
SINULLE, JOKA ALAT täydellä

vauhdilla valmistautua jouluun,
olkoon tämä aika siunattu. Tee
ja aherra, valmistaudu aktiivisuuden kautta. Älä toki unohda
kuunnella itseäsi ja katsoa ympärillesi, mutta tee ja aherra. Jeesuslapsi syntyy jouluna.
Sinulle, joka käyt valmisteluja peläten valmistautumaan jouluun, olkoon tämä aika siunattu. Käy rauhan ja hiljentymisen
kautta kohti joulua. Tee tarvittava, mutta käy kaikessa rauhassa
kohti joulua. Jeesus-lapsi syntyy
jouluna.

Sinulle, joka käyt särkyneenä
kohti joulua, olkoon tämä aika
siunattu. Rukoilen elämääsi hyviä
kohtaamisia, valmistaudu kuten
pystyt, itseäsi kuunnellen. Jeesus-lapsi syntyy myös arjen ja rikkinäisyyden keskelle, sitä ei tarvitse epäillä. Hän syntyy jouluna.
Kukin valmistautuu tavallaan,
siihen ei ole lehdillä eikä artikkeleilla sanaa. Joulu rakentuu totuttujen perinteiden mukaisesti,
mutta puitteet eivät saa nousta
ahdistavaksi ja velvoittavaksi taakaksi. Jeesus-lapsi syntyi aikoinaan tavalliseen arkeen. Hän voi
syntyä ja syntyy sellaisen keskelle tänäkin jouluna.
Siunattua valmistautumisen aikaa. Kuunnellaan sydäntämme,
huomioidaan toisiamme.

Niko-Pekka Ovaskainen
Himangan vs. kappalainen
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Lähiajan jumalanpalvelukset

Joulun odotuksessa
- konsertti ja yhteislauluilta
La 24.11.2018 klo 18
Himangan kirkossa

Kirsi Koivisto, sopraano

Kalajoen
Joulutervehdys
jakaa jälleen jouluiloa

Minna Niinimaa, piano
Olli Ainali, huilu

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu
musiikkityölle

Joulun odotuksessa
– konsertti ja
yhteislauluilta
”Illan tullen hämärtyypi
piha, metsä, maa…” Marraskuun pimeyden keskeltä on
ihana aloittaa joulun odotus
yhdessä tunnelmoiden joulumusiikin merkeissä.
Lauantaina 24.11. Himangan kirkossa kuullaan tuttuja joululauluja; muun
muassa Jean Sibeliuksen viisi joululaulua, mutta myös
hiukan tuntemattomampia kuten Wilho Siunkosen
säveltämä kappale Joulun
odotuksessa, jonka tekstissä lapset katselevat maltta-

mattomina ikkunasta ulos
pimeyteen odottaen joulun saapumista. Tuo laulu
kietoo yhteen koko konsertin tunnelmat. Välillä käydään seimen äärellä kehtolaulun sävelmillä, joista
tutuin lienee Selim Palmgrenin Ja neitsyt pikkupoijuttansa. Hetkeksi konsertissa
pysähdytään kuulemaan
myös pianomusiikkia, kun
Tähdet tuikkivat Pamgrenin säveltämänä ja kamarimusiikkia, kun laulun ja pianon säveliin lisätään huilu.

Myös yleisö pääsee osallistumaan konserttiin yhteislaulujen merkeissä.
Konsertin musiikista vastaavat sopraano Kirsi Koivisto, pianisti Minna Niinimaa ja huilisti Olli Ainali
yhteistyössä Himangan kappeliseurakunnan kanssa.
Koivisto ja Niinimaa tekevät
aktiivisesti yhteistyötä niin
konserttien kuin koulutusten tiimoilta. Konsertin vapaaehtoinen ohjelmamaksu ohjataan seurakunnan
musiikkityölle.

Nauhan sisarukset
konsertoivat Raution kirkossa
Kalajoen Mehtäkylästä kotoisin olevat Nauhan sisarukset esittävät perinteistä joulumusiikkia Raution
kirkossa 5.12.2018 klo 19.
Mukana on myös tuttuja itsenäisyysaiheisia suomalaisia sävelmiä itsenäisyyspäivän aaton kunniaksi.

Konsertissa on jousi- ja
puhallinsoittimia, yksinlaulua ja yleisö voi myös
yhteislauluissa päästä mukaan joulun tunnelmaan.
Konsertissa esiintyy: Reetta Vasalampi, Ruusa Palola, Anni-Riitta Ylikoski,
Eveliina Palola, Marianne

Pelo, Alisa Nauha ja Manta Nauha. Soittimina ovat
viulu, sello, huilu, piano, klarinetti ja yksinlaulu. Tervetuloa jouluiseen
tunnelmaan tuttujen joululaulujen pariin! Ohjelma
10 euroa, tuotto seurakunnan musiikkityölle.

ro. Jumalanpalveluksen
jälkeen seppeleen lasku
sankarihaudoilla ja seurakuntakodilla kahvitilaisuus.
Klo 12 Sanajumalanpalvelus Kalajoen kirkossa,
toim. Suvi Lehtimäki, musiikissa avustaa Kalajoen
Mieskuoro.
Klo 10 Sanajumalanpalvelus Raution kirkossa, toim. Suvi Lehtimäki,
seppeleen lasku sankarihaudoille, puhe Eeva
Myllynen, laulua Johannes Nikula, klo 12 juhla
Raution Nuorisoseurantalolla, ennen juhlaa ja
juhlan jälkeen nautitaan
pöydän antimista, juhlassa musiikkiohjelmaa, tervehdyspuhe Mikko Niska,
juhlapuhe Pekka Verronen.

TUOMIOSUNNUNTAI 25.11.

Kalajoen Joulutervehdyshyväntekeväisyyskonsertti järjestetään Kalajoen kirkossa perjantaina 30.11.
kello 19 alkaen. Lipputulot
lahjoitetaan lyhentämättömänä seurakunnan diakoniatyöhön, joka ohjaa
varat vähävaraisten per-

heiden ruoka-avustuksiin.
Konserteissa on haluttu
kunnianhimoisesti panostaa sovituksiin. Sovituksista vastaavat Antti Roslander ja Ville Palin, jotka ovat
loihtineet tutuista joululauluista aivan erityisiä versioita erikoisillakin sovituksilla.

Laulajina Kalajoen konsertissa on tänä vuonna:
Janne Hietala, Laura Mäkitalo, Eveliina Stolp, Lasse
Himanka, Noora Östberg,
Annuliina Ikäheimo, Timo
Marttala, Markus Alho, Anne Vihelä, Jussi Kiiveri, Matti Hakola ja Mikael Ruuska.

Klo 10 Messu Himangan
kirkossa, lit. Niko-Pekka
Ovaskainen, saarna Jiska Gröhn, Miesten lauluryhmä, Sleyn kirkkopyhä, messun jälkeen kahvit
ja seurat Hillilän rukoushuoneella, Niko-Pekka
Ovaskainen, Tuomo Jukkola, Miesten lauluryhmä.
Klo 10 Messu Kalajoen
kirkossa, lit. Jukka Kesola, saarna Aino Luhtasela, musiikissa avustaa Iktys-kvartetti Veli Ainalin
johdolla.
Klo 13 Messu Raution
kirkossa, toim. Aino Luhtasela
ADVENTTISUNNUNTAI 2.12.

klo 10 Perhemessu Himangan kirkossa, NikoPekka Ovaskainen, Annika Kuntsi, Anja Siironen,
musakerholaiset. Kirkonmenojen jälkeen puuroa
ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Klo 10 Perhekirkko Kalajoen kirkossa, toim. Aino Luhtasela, saarna,
kuvaelma, toteuttamassa Maija Siironen ja Elisä Kärjä, musiikissa avus-

MUUT ADVENTIN JA JOULUN AJAN JUMALANPALVELUKSET viikoittain kir-

kollisissa ilmoituksissa.
tavat Päiväkerholaiset,
Lapsikuoro ja Poikakuoro, kutsumme erityisesti
kaikki lapsiperheet kirkkoon!

Klo 13 Perhekirkko Raution kirkossa, toim. Aino
Luhtasela, saarna, kuvaelma, toteuttamassa Maija Siironen ja Elisä Kärjä,

musiikissa avustavat Päiväkerholaiset ja Lapsikuoro, kutsumme erityisesti kaikki lapsiperheet
kirkkoon!

Hyvän mielen joulupuu
-keräys kalajokisille lapsille

Maasalon adventtivesper
Kalajoen ja Sievin kirkoissa
Armas Maasalon säveltämä adventtivesper esitetään Kalajoen ja Sievin
kirkoissa ensimmäisenä
adventtina 2.12., Kalajoen kirkossa klo 18 ja Sievin
kirkossa klo 20. Vesperissä
laulavat Sievin ja Kalajoen
kirkkokuorot sekä Lauluyhtye Foibe. Kuoroja johtaa kanttori Päivi Aho ja ur-

kurina toimii kanttori Heidi
Huhtala. Liturgina ja puheen pitää Kalajoen seurakunnan rovasti Rauli Junttila.
Armas Maasalo sävelsi adventtivesperin vuonna 1925. Vesper on ollut
jo vuosikymmenien ajan
kirkkokuorojen vakio-ohjelmistoa. Musiikki virittää

mielet joulunodotukseen.
Vesperin kokonaisuus rakentuu yhdessä veisattavista adventtivirsistä, liturgin,
kuoron ja seurakuntalaisten välisistä vuorolauluista sekä lyhyestä puheesta.
Vesperiin sisältyvä Voglerin
säveltämä Hoosianna -hymni kuullaan kuorojen esittämänä.

Jo tutuksi tulleen hyväntekeväisyyskeräyksen tavoitteena on antaa joululahja niille kalajokisille
(Kalajoki, Himanka, Rautio) lapsille, jotka saattaisivat muuten jäädä ilman
joulupakettia. Keräyksestä vastaavat jälleen yhteistyössä Kalajoen kaupungin sosiaalitoimi,
seurakunnan diakoniatyö ja vapaaehtoiset. Tänä vuonna pakettikortteja on jaossa 23.11. alkaen
noin 150 kappaletta Kalajoen Kauneuspisteessä
sekä tulostettavissa netin
kautta. Linkki pakettikortteihin löytyy seurakunnan
sivuilta sekä Joulupuukeräys Kalajoki -Facebook
-sivuilta 23.11. alkaen. Pa-

ketteja voi toimittaa 8.12.
saakka Kalajoen Kauneuspisteeseen ja sen jälkeen
paketit jaetaan kaupun-

gin sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatoimen
kautta perheisiin.
Ja tapahtuman Face-

ri Lauri, musiikissa avustaa
Kalajoen Mieskuoro, muistoseppeleen lasku, tilaisuus

jatkuu kahvitarjoilulla ja yhteisellä juhlahetkellä Kalajoen seurakuntakodissa.

klo 10 Jumalanpalvelus
Himangan kirkossa, Niko-Pekka Ovaskainen, Annika Kuntsi, kirkkokuo-

HIMANGAN KIRKKO ON
AUKI viikolla 51 (17.–21.12.)

klo 7–9 hiljentymistä ja
rauhoittumista varten.

Keitä ovat
Nguen Van Dai
ja Ren Lacheng?

book-sivut ovat osoitteessa
https://www.facebook.
com/Joulupuu-keräys-Kalajoki-646102085561072/

Sovinto 100-tapahtuma:
Sisällissodan aikana kaatuneiden ja vakaumuksensa
puolesta kuolleiden siunaaminen
la 8.12. klo 12 Kalajoen kirkkopihalla, samalla nimilaatan paljastaminen, toim. Ka-

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.

Mukana mm. kansanedustaja Katja Hänninen ja Raimo Piirainen.

He ovat kristillisen uskonsa vuoksi vangittuina olleita henkilöitä, joille Kalajoen seurakunnan
Kristittyjen Marttyyrien
tukiryhmästä on lähtenyt
rohkaisuviestejä ja joiden
puolesta ryhmässämme
on rukoiltu. Kiinalainen
Lacheng ja vietnamilainen
Van Dai ovat muistutus siitä, että kaukana tapahtuva
auttamistyö ei ole turhaa.
Heidät molemmat on vapautettu kesällä. Vapautumisviesti antaa rohkaisua
tukiryhmällemme, joka
kokoontuu kerran kuussa
kirjoittamaan viestejä, ru-

koilemaan ja tutustumaan
vainottujen ajankohtaisiin
tilanteisiin.
Aivan liian moni on vielä vankeudessa tai muuten kärsii kristillisen uskonsa tähden. Työmme
jatkuu ja jokainen asiasta
kiinnostunut on tervetullut mukaan. Kristittyjen
marttyyrien tukiryhmä
kokoontuu tämän vuoden
puolella vielä 12.12. ja ensi
vuoden alusta lähtien joka kuukauden 3. maanantai, alkaen 21.1.2019 klo 18
Jokelan salissa. Lisätietoja
Suvi Lehtimäki 044 7229
002.
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Diakoniatyön joulutapahtumia
• Joulumyyjäiset ke 28.11. klo 17.30-19 Kalajoen seurakuntakodilla, pe 30.11. klo 18 Raution seurakuntakodilla, ti 11.12. klo 18 Himangan seurakuntakodilla, kahvila avoinna 17
30 alkaen.
• Ystäväkerhon, Päiväpakanoiden kaikille
aikuisille ja eläkeikäisille avoin joulujuhla to 29.11. klo 12 Kalajoen seurakuntakodilla, riisipuuro, hartaus ja jouluista ohjelmaa.
• Eläkeläisten sekä päivä- ja perhekerhon
yhteinen joulujuhla ke 5.12. klo 11 Himangan seurakuntakodilla.
• Jouluruokailu yksinäisille, veteraaneil-

le, leskille ja näkövammaisille ke 5.12. klo
12 Raution seurakuntakodissa.
• Jouluntähti -ruokakeräys la 8.12. Klo 1014 kaupoissa, Kalajoella - K-Supermarket,
S-Market ja Halpa-Halli, Himanka – S- ja KMarket. Osta haluamasi säilyvä ruokatuote
ja lahjoita se kauppojen jälkeen kerääjillemme. Kerääjinä LC-Kalajoki Kallattaret, diakoniatoimikunta ja vapaaehtoiset kerääjät.
Saadut tuotteet jaetaan apua tarvitseville
perheille jo ennen joulua.
• Kehitysvammaisten, -läheisten ja kehitysvammaisten tukiyhdistyksen joulu-

kahvit ma 10.12. klo 17.30 Kalajoen seurakuntakodilla ja klo 18.30 joulujuhla Kalajoen
kirkossa.
• Työttömien, mielenterveyskuntoutujien
ja yksinäisten jouluruokailu ja joulujuhla
ti 11.12 Klo 11 Kalajoen seurakuntakodilla.
• Jouluaputapahtuma ke 12.12. Klo 13-18
Kalajoen seurakuntakodilla, apua ja tukea
tarvitseville lapsiperheille, riisipuurotarjoilu, ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, jos
tarvitset jouluapua niin saavu paikalle.
• Jouluaputapahtuma to 13.12. klo 12-16 Kalajoen seurakuntakodilla, apua ja tukea tar-

vitseville henkilöille, pariskunnille ja muille, riisipuurotarjoilu, ei tarvitse ilmoittautua
ennakkoon, jos tarvitset jouluapua niin saavu paikalle.
• Jouluaputapahtuma pe 14.12. klo 12-15
Himangan seurakuntakodilla, apua ja tukea tarvitseville henkilöille, pariskunnille ja
muille, riisipuurotarjoilu, ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, jos tarvitset jouluapua
niin saavu paikalle.
• Varttuneenväen ja veteraanien joulujuhla su 16.12. klo 13 alkavan sanajumalanpalveluksen jälkeen Raution seurakuntakodissa.

Joulukonsertit
KALAJOEN KIRKKO
• Kalajoen Joulutervehdys 2018 -Joulukonsertti pe 30. 11 klo 19 kirkossa, esiintyjinä: Laura Mäkitalo, Annuliina Ikäheimo, Anne Vihelä,
Eveliina Stolp, Janne Hietala, Lasse Himanka,
Timo Marttala, Matti Hakola, Jussi Kiiveri, Noora Östberg, Markus Alho ja Mikael Ruuska sekä
orkesteri, ohjelma 20 e.
• Armas Maasalon Adventtivesper su 2.12
klo 18 kirkossa, Sievin ja Kalajoen kirkkokuorot, Lauluyhtye Foibe, kanttoreina Päivi Aho ja
Heidi Huhtala, liturgina ja hartauspuhe rovasti Rauli Junttila.
• Jarkko Aholan joulukonsertti ke 5.12 klo 19
kirkossa, Joulun Klassikot 2018, liput ennakkoon 32 e (Ticketmaster), ovelta 35 e.
• Seurakunnan kuorojen joulukonsertti ke

12.12 klo 19 kirkossa, vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityön hyväksi.
• Kauneimmat joululaulut su 16.12 klo 19 kirkossa, musiikissa avustaa Chorus Vallis –kuoro
Soili Aution johdolla.
• Antti Railion Joulumaan taikaa –konsertti ti
18.12 klo 19 kirkossa, liput ennakkoon 24,90 e
(Lippu.fi), ovelta 30 e.

RAUTION KIRKKO
• Joululauluilta la 1.12 klo 18 kirkossa, järjestää Raution seudun rauhanyhdistys ry ja Kalajoen rauhanyhdistys
• Nauhan tyttöjen joulukonsertti ke 5.12 klo 19
kirkossa, Reetta Vasalampi, Ruusa Palola, Anni-Riitta Ylikoski, Eveliina Palola, Marianne Pelo, Alisa Nauha ja Manta Nauha, soittimina, viu-

lu, sello, huilu, piano, klarinetti ja yksinlaulu,
ohjelma 10e
• Kauneimmat joululaulut su 9.12 klo 19 kirkossa, musiikissa avustaa Pauliina Sormunen
ja Solinat

HIMANGAN KIRKKO
• Joulun odotuksessa -konsertti la 24.11 klo 18
kirkossa, Minna Niinimaa (piano), Kirsi Koivisto
(sopraano) ja Olli Ainali (huilu)
• Kauneimmat joululaulut su 16.12 klo 19 kirkossa
• Koululaisten kauneimmat joululaulut to
20.12 klo 12 kirkossa
• Lauluyhtye Soinnun joulukonsertti pe 21.12
klo 18 kirkossa, vapaa pääsy, vapaaehtoinen
maksu Soinnun työn tukemiseen
KAUNEIMMAT JOULULAULUT KYLILLÄ
Kalajoki
Ti 4.12 klo 18 Käännän koulu, Wanha Aapiskukko (kahvitus klo 18, ohjelma 18.30)
Su 9.12 klo 14 Tyngän aluekoulu (kahvitus klo
14, ohjelma 14.30)
Ti 11.12 klo 18 Mehtäkylän koulu (kahvitus klo
18, ohjelma 18.30)
Ti 18.12 klo 18 Vasankarissa Kalliokoskella (kahvitus klo 18, ohjelma 18.30)
To 20.12 klo 18 Rahjan nuorisoseurantalo (kahvitus klo 18, ohjelma 18.30)
Rautio
To 13.12 klo 18 Kärkisen koulu (kahvitus klo 18,
ohjelma 18.30)
Himanka
ke 19.12 Hiirenportti, Torvenkylän koulu, tarjoilu klo 18, ohjelma klo 18.30

Jouluvaelluksen
avoimet ovet
avoinna kaikelle kansalle
Jokelan pappilan pihapiirissä
ti 11.12. klo 17-20, n. 20 min. välein kierros,
to 13.12 klo 13-16, n. 20 min. välein kierros.
BETLEHEMIN JOULU to 13.12. Ventelän talossa
kaupungin joulunavajaisten yhteydessä

