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Kalajoen seurakunnan strategia vuoteen 2026. PIIRROS JUHANI LINDELL

On juhlan aika!
Kalajoen seurakunnalla on
takana lähes viiden vuoden
projekti Kalajoen kirkon
ympärillä. Olemme peruskorjanneet kirkkoa, jotta se
voisi palvella meitä ja tulevia
sukupolvia. Ponnistus on tuonut meille paljon työtä, suunnittelua ja päätöksiä. Viime
keväänä piispamme siunasi
kirkkotilat uudestaan käyttöön. Keväälle suunniteltu
kirkon juhlaviikko siirrettiin
kuitenkin koronan takia tähän marraskuun loppuun.
Kutsumme teidät sydämellisesti tervetulleeksi viivähtämään juhlaviikon aikana
erilaisiin tapahtumiin tämän
rakkaan kirkkomme suojaan.

Viikon aikana on erilaisia tilanteita. Voisi sanoa, että
olemme jopa vähän rohkeita
tällä kertaa. Niin kuin Jumala
sulkee suojaansa meidät erilaiset ihmiset, niin rakas kotikirkkomme kutsuu meitä yhteen erilaisiin tilanteisiin tällä
juhlaviikolla. Ohjelmassa on
historialuentoa, konsertteja,
ruokailua ja jopa varhaisnuorille yöpymistä kirkossa.
Juhlaviikko päättyy juhlamessuun ja uuden kirkkovuoden alkuun. Ensimmäinen
adventti aloittaa juhla-ajan
koko kristikunnassa. Pimeän
talven keskelle syttyy jouluvaloja, jotka kaikki tuikkivat
toivon ja rakkauden puo-

lesta. Toivon kaikille seurakuntalaisille hyvää adventin
aikaa, kun valmistaudumme
joulun suureen juhlaan. Jumalan siunaus olkoon kanssamme.

Kari Lauri,
kirkkoherra

Teemu Keskisarja Suuren
Pohjan sodan historian äärellä
Teemu Keskisarja luennoi
Suuren Pohjan sodan pohjalaisten ihmisten historiasta
Kalajoen kirkossa maanantaina 22.11. klo 18
Suuren Pohjan sodan päättymisestä on tänä vuonna
kulunut 300 vuotta. Ajankohtaan sopivasti saamme
Kalajoen kirkon juhlaluennoitsijaksi historioitsija, kirjailija Teemu Keskisarjan,
joka on laajasti perehtynyt
aiheeseen. Suuri Pohjan sota
kosketti myös omaa kotiseutuamme ja Teemu Keskisarjan luennon aihe on Suuren
Pohjan sodan pohjalaisten
ihmisten historiaa.

Teemu Keskisarja.
KUVA HANNA WESELIUS SILTALA

Teemu Keskisarja esittäytyy: ”Olen historioitsija
ja kirjoittanut parikymmentä tietokirjaa. Aiheitani ovat sota, suomalaisuusliike,
rikoshistoria
ja talouden kohtalonhetket. Pidän hyvin mielelläni yleistajuisia luentoja
ympäri Suomea. Puhun
mistä hyvänsä menneisyyden aiheensa jotakuinkin
mille hyvänsä yleisölle.
Hiljakkoin olen luennoinut kirjastojen lisäksi esimerkiksi herätysliikkeen
juhlassa, Teatterikorkeakoulussa ja mielisairaaloissa.”
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viestiksi laita maksun viestiksi
Joulukonsertti.
Mikäli haluat
vahvistusviestin
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Konsertin kokonaistuotto
Konsertintoteutuskustankokonaistuotto toteutuskustannusten jälkeen lahjoitetaan
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nen menee
ohjelmamaksu
menee seurakunnan
satempaavia ja satempaavia
niistä nauttivat
kaikendiakoniatyön
lapsiperheiden
jouja niistä
nauttivat
kaiken- kautta
diakoniatyön
kautta lapsiperheiden
jouikäiset kuulijat. ikäiset
Yhtye on
esiintynyt
luavustamiseen.
HIMANKA: HIMA
kuulijat.
Yhtyeniin
on esiintynyt
niin
luavustamiseen.

KUVA SATU KESKI-RAHKONEN
KUVA SATU KESKI-RAHKONEN

1..
1
1..
1
1
1
1
1
.
.
.
.
3
3
23
2
23
2

MAINOS

Tule sytyttämään
Tule sytyttämään
lähetyskynttilä
– mukana
lähetyskynttilä
– mukana
PekkaPekka
Simojoki
Simojoki
K

K
L O kokoontua
1 7 L O 1 Saamme
kauniiseen
kotikirkuksessa
lähetystyötä
ja omia
ja läheistemme
Saamme
kokoontua
kauniiseen
kotikirkuksessa
lähetystyötä
ja omia ja läheistemme
7
-1
koomme
25.11.
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kokemuksia
haastankantamaan
meidät jokaisen
kantamaan lähetyssaamme kuulla vuosikymmenten
kokemuksia
lähetystyöntekijän
arjesta Afrikassa.arjesta
RupakAfrikassa.
työtä rukouksin.
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puolesta.
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yleistajuisia luentoja
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Kalajoen seurakunnan juhlaliite

MAINOS

Kauneimmat joululaulut kutsuvat laulamaan
Kauneimpia joululauluja lauletaan Kalajoella, Himangalla
ja Rautiossa. Laulutilaisuuksia järjestetään kaupoissa, kirkoissa ja kylillä. Kalajoen kylillä lauletut kauneimmat joululaulut toteutetaan tänä vuonna kirkossa. Osallistuessasi
oman kyläsi kauneimpiin joululauluihin saat samalla iloita
vasta korjatun kotikirkkomme kauneudesta. Voit katsoa
kirkollisista kauneimpien joululaulujen päivät ja paikat.
Kauneimpia Joululauluja on laulettu vuodesta 1973 lähtien. Kampanjan toteuttaa Suomen Lähetysseura. Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran työhön
maailman lasten hyväksi. Kampanjan suojelija on tänä
vuonna piispa Mari Leppänen.
Suomen Lähetysseura on painattanut seurakuntia varten 750 000 lauluvihkoa. Vihosta löytyy 24 joululaulua
– ne kaikkein perinteisimmät ja rakkaimmat, jotka saavat

joulumielelle niin nuoret kuin vanhat. Mukana ovat tietysti viime vuoden Kauneimmat Joululaulut -äänestyksen
voittajat, Vexi Salmen ja Kassu Halosen Sydämeeni joulun
teen, Carola Häggkvistin säveltämä ja Pia Perkiön suomeksi sanoittama Taivas sylissäni sekä Sakari Topeliuksen
ja Otto Kotilaisen Varpunen jouluaamuna.
Voit lahjoittaa MobilePayllä: Lahjoita haluamasi summa
MobilePayllä numeroon 61408, lahjoita tekstiviestillä:
Lähetä viesti JOULU18 (18 €), JOULU36 (36 €), JOULU42
(42 €) tai JOULU50 (50 €) numeroon 16155, Lahjoita tilisiirrolla: Vastaanottaja: Suomen Lähetysseura Tilinro:
Danske Bank IBAN FI38 8000 1400 1611 30 Viesti: JOULU21
”Tule laulamaan sydämen pohjasta ja lahjoittamaan
maailman lapsille mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään.”

Kestävä perustus raamattupäivät
Kalajoen seurakuntakodilla
Raamattuopetussarja muuttuvasta maailmasta,
Jumalan valtakunnasta ja hänen palvelemisestaan.
Opettajana pastori Ilkka Rytilahti Kansanlähetyksestä.
Sarja alkaa lauantaina 20.11. klo 14 tarjoilulla ja 14.30 aloituksella, jossa alkusanat lausuu pastori Jarkko Kuusisto. Ensimmäisen
raamattuopetuksen aihe on ”Muuttuva maailma ja ihminen”. Se
sisältää aikakautemme ja tulevaisuuden hahmottamista Raamatun
valossa. Tauon jälkeen klo 15.45 on toinen raamattuopetus ”Jumala
antaa toivon”. Se sisältää näkökulmia Jumalan kuningaskuntaan ja
sen tuomaan toivoon ja vapauteen.
Sunnuntaina messun jälkeen on tarjoilu päiville osallistujille ja
opetushetki aiheesta ”Mukautuminen vai uudistuminen?”.

Kauneimmat joululaulut ja joulukonsertit
RAUTIO:
Kauneimmat joululaulut -tempaus ke 1.12 klo 18 Raution kyläkaupalla, Lapsikuoro Lasse Kauton johdolla
Kauneimmat joululaulut su 12.12 klo 18 Raution kirkossa, Jarkko
Kuusisto (juonto-hartaus) Mikael Rantala (laulu), Adalmiina Ylikoski (viulu) Heidi Huhtala (säestys)
Kauneimmat joululaulut ke 15.12 klo 19 Kärkisen kylätalolla, Aapo
Kaivosoja (juonto-hartaus) ja Lasse Kautto (säestys)
Joulukonsertti su 19.12 Klo 18 Raution kirkossa, lauluyhtye Solinat
ja bändi ”Neulaset”, johtaa Kirsi Niemelä, Heli Heikkilä (hartaus),
vapaaehtoinen maksu seurakunnan Diakoniatyölle
HIMANKA:
Kauneimmat joululaulut su 12.12. Klo 19 Himangan kirkossa, juonto
ja hartaus Aapo Kaivosoja, säestys Sanna Polso, musiikissa avustaa
nuorten lauluryhmä
Kauneimmat joululaulut ti 14.12. Klo 18 Koski-Hovissa, juonto ja
hartaus Maria Paananen, säestys Sanna Polso, musiikissa avustavat
Matti Sinko, Pekka ja Hanne Kluukeri, glögi- ja piparitarjoilu
Kauneimmat joululaulut to 16.12. Klo 18 Tomujoen kylätalolla,
juonto ja hartaus Tuulikki Reinikainen, säestys Sanna Polso, musiikissa avustaa Maija Uusitalo (laulu), kahvitarjoilu
Koululaisten kauneimmat joululaulut pe 17.12. Klo 9.15 Himangan
kirkossa
Lauluyhtye Soinnun joulukonsertti la 18.12. Klo 18 Himangan
kirkossa, vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 e
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus su 19.12. klo 10 Pahkalan seuratuvalla, Kari Lauri ja Heidi Huhtala.

Jouluksi kotiin - Antti Railion joulukonsertti to 2.12 klo 19 Klo
19 Kalajoen kirkossa, Liput myy ennakkoon Lippu.fi hintaan 29.90
e. Sisältäen palvelumaksun. Liput ovelta 32 e.
Kalajoen Joulutervehdys la 11.12 Klo 18 Kalajoen kirkossa, Anne
Vihelä (laulu), Janne Hietala (laulu), Miina Hihnala (laulu), Timo
Marttala (laulu), 8-henkinen orkesteri, musiikin sovitus Antti Roslander ja Ville Palin, ohjelma 20 e, konsertin tuotto lahjoitetaan
lyhentämättömänä Kalajoen seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten ruoka-avustuksiin. Ennakkoliput tulevat myyntiin 15.11.
Lippuja saatavilla kirkkoherranvirastosta.
Huilisti Ella Töllin taidonnäytekonsertti to 16.12 Klo 18, mukana
Heikki Saukko (laulu), säestäjänä Pia Lempiälä, vapaa pääsy, Ylivieskan seudun musiikkiopisto

KALAJOKI:
Kauneimmat joululaulut -tempaus ke 1.12 Klo 16 Halpa-Hallin
kahvion aulassa, klo 16 Lapsikuoro, klo 16.30 Mieskuoro, klo 17
Kirkkokuoro, klo 17.30 Nuoret ja klo 18 Kauppakeskus Loistossa
Hiekkasärkillä, Kirkkokuoro ja Mieskuoro
Kauneimmat joululaulut su 12.12 klo 15 Kalajoen kirkossa, NikoPekka Ovaskainen (juonto-hartaus), Heidi Huhtala (säestys), musiikissa avustaa Fermaatti Emma Räihälän johdolla
Kauneimmat joululaulut ti 14.12 klo 19 Kalajoen kirkossa, Esa
Rahja (juonto), Jarkko Kuusisto (hartaus), Johanna Rahja (viulu),
Annika Tallila (klarinetti), Johannes Nikula (laulu), Lasse Kautto
(säestys), lauluillan jälkeen glögitarjoilu kirkossa, kutsutaan
erityisesti Rahjan-Tyngän alueiden väkeä, kaikki muutkin ovat
tervetulleita!
Kauneimmat joululaulut pe 16.12 Klo 19 Kalajoen kirkossa, Heikki
Saukko (juonto), Suvi Lehtimäki (hartaus), musiikissa avustaa Lasten lauluryhmä sekä Salla, Emmi ja Alina Sorvari (viulut), Heidi
Huhtala (säestys), lauluillan jälkeen glögitarjoilu kirkossa, kutsutaan erityisesti Vasankarin- Mehtäkylän alueiden väkeä, kaikki
muutkin ovat tervetulleita!
Kauneimmat joululaulut -messu su 19.12 klo 18 Kalajoen kirkossa,
Tuomaskuoro ja -bändi, Lasse Kautto, Suvi Lehtimäki

Saara Aalto & Teemu Roivainen, Tuhannet Tähdet joulukonsertti ti 21.12 Klo 18 Kalajoen kirkossa, liput alk. 39,50 e, liput myy:
Ticketmaster

Jouluvaellus ke 15.12. klo 17-19 Kalajoen pappilan pihapiirissä.
Kaikenikäiset ovat tervetulleita ihmettelemään joulun suurinta
sanomaa. Kierrokset lähtevät puolen tunnein välein ja lopuksi on
glögi- ja mehutarjoilu. Viimeinen kierros lähtee klo 19.
JOULUN AJAN TAPAHTUMAT
DIAKONIATYÖSSÄ
Ti 30.11. klo 18 Kehitysvammaisten joulujuhla Kalajoen kirkossa, torttukahvit seurakuntakodilla klo 17 alkaen
Ti 1.12. klo 10.30 Perhekerhon ja eläkeläisten yhteinen joulujuhla Himangan seurakuntakodilla
To 2.12. klo 12 Ystäväkerhon ja päiväpakanoiden joulujuhla Kalajoen
seurakuntakodilla
Ti 7.12. klo 11-13 Joulujuhla ja -ruokailu työttömille, mielenterveyskuntoutujille ja yksinäisille Kalajoen seurakuntakodilla
Ti 7.12. klo 13 Neurokerhon joulujuhla Kalajoen seurakuntakodilla
La 11.12. klo 18 Kalajoen joulutervehdys -konsertti Kalajoen kirkossa
Ti 14.12. klo 12-17 Jouluaputapahtuma apua tarvitseville kalajokisille
lapsiperheille Kalajoen seurakuntakodilla
Ke 15.12. klo 12-17 Jouluaputapahtuma apua tarvitseville kalajokisille
Kalajoen seurakuntakodilla
Pe 17.12. klo 12-17 Jouluaputapahtuma apua tarvitseville Himangan
seurakuntakodilla ja klo 12- 15 Raution seurakuntakodilla
Su 19.12. klo 12 messu Raution kirkossa. Messun jälkeen Veteraanien
ja Varttuneen väen joulujuhla Raution seurakuntakodilla. Puuro ja
jouluista ohjelmaa
Su 19.12. klo 18 Joulukonsertti Raution kirkossa. Lauluyhtye Solinat ja
bändi ”Neulaset”, johtaa Kirsi Niemelä, hartaus Heli Heikkilä. Vapaaehtoinen maksu seurakunnan diakoniatyölle
Joulun tähti -keräys Ke 8.12.-la 11.12. ruokakaupoissa, voit lahjoittaa
jouluisia kuivaelintarvikkeita tai jouluisia herkkuja, lisäksi kauppojen
ruokalahjakortteja voi lahjoittaa kirkkoherranvirastoon.
Jouluapu-tapahtumaan voit lahjoittaa myös tilille FI7250990720116939
tai MobilePay numerolla 23508. Pienkeräyslupa RA/2021/1178, Oulun
poliisi.
Joulupuu-keräys Seurakunnan diakoniatyö on yhdessä seurakuntalaisten ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa järjestämässä Joulupuukeräystä, jossa on tarkoitus kerätä joululahjoja niille kalajokisille
(Himanka-Rautio-Kalajoki) lapsille, joilta muussa tapauksessa saattaisi jäädä lahjat saamatta. Lahjatarpeen kartoittaa ja lahjat perille
toimittavat diakoniatyö ja sosiaalitoimi. Keräyksellä on oma Facebooksivu: Joulupuu-keräys Kalajoki, josta löytyy tietoja lahjakorteista ja
palautusohjeista. Lahjakortteja voi tulostaa netistä tai hakea Kalajoen
kauneuspisteestä, jonne myös lahjojen palautus.

