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Pe 1.12. klo 19 ”Kirkkain tähti”-kirkkokonsertti, Merja ja Pekka Laaksonen,

Tarina hakee vertaistaan
Juho 17v ulkomailla asuessaan tajusi nopeasti ”kuinka
hyvin asiat Suomessa ovat”. Esimerkkinä hän mainitsee,
että Belgiassa oli kesä ja ei kesä, mutta Suomessa vuodenajat ovat selkeät, erilaiset ja kauniit.
Miten Suomesta tuli Suomi pohtii historioitsija Timo Junkkaala kirjassaan ”Suomen tarina”. Suomen matka köyhästä ja kylmästä Euroopan ja idän ja lännen rajamaasta
maailman vauraimpien hyvinvointivaltioiden joukkoon hakee vertaistaan. Kylmän ja pimeän sitkeyttämä slaavilaisen
melankolian, ruotsalaisen solidaarisuuden ja saksalaisen
tehokkuuden outo risteytys on oppinut tulemaan toimeen
omillaan ja torjumaan vieraan. Junkkaala lainaa Bo Carpelanin kuvausta negatiivisesta kyvystä: taito muuttaa tappio,
voimattomuus ja epävarmuus henkiseksi voitoksi. Siksikö
täällä halutaan aina uudestaan katsoa elokuva, jonka mukaan ”toiseksi tuli pieni ja sisukas Suomi”?
Oli onni, että kristinusko tuli maahamme 1000 vuotta sitten ja sen luterilainen opetus uskonpuhdistuksen jälkeen
500 vuotta sitten. Suomea ja suomalaisia on rakennettu
kolmella kirjalla: Raamattu, katekismus ja virsikirja. Sieltä

selkeät kristilliset arvot elämän suunnistushorisontiksi.
Uhkaako selkeys vaihtua nykysin sumuun?
Kun Raamattu tuli tärkeäksi ja rakkaaksi, toi se tullessaan
lukutaidon, yliopistot, ihmisarvon, myötätunnon, halun
hoivata ja vähentää pahaa, teknologian, toivon muuttumisesta, rehellisyyden, ahkeruuden, työn kutsumuksena,
lupausten pitämisen ja luottamuksen. Kristinuskon vaikutusluetteloa voisi jatkaa. Jos Raamatun ja uskon vaikutus
vähenee, on oletettavaa, että vähenee myös lukutaito,
myötätunto, rehellisyys, luottamus jne. Ehkä myös sunnuntai, joulu, pääsiäinen ja muut kristilliset juhlat korvautuvat muulla sisällöllä?
Suomenkin tarinaa huikeampi on joulun sanoma. Maailmankaikkeuksien Luoja syntyi ihmislapseksi pelastaakseen meidät Jumalan lapsiksi. Jeesuksen seuraaminen
on selkeä, erilainen ja kaunis tie jouluun täällä ja ikijouluun siellä.

Tuulikki Nyman -trio, Heikki Mäkelä, runot.

Su 3.12. klo 10 I adventin messu, Vammaisneuvoston kirkkopyhä, Rainerma, Nyman,

Raikaslehdot, kirkkokuoro. Sakastipyhäkoulu. Kirkkokahvit. Klo 13 Kyynärjärven adventtijuhla koululla, Rainerma, Saila Loukkaanhuhta. Klo 18 adventtikonsertti kirkossa, ”Joulun
sininen hetki”, Onnittelemme 100 vuotiasta Suomea, kamarikuoro Capotela, Lauluakatemia,
kirkkokuoro, Oona Turunen, Tony Laitinen, Jari Renvall, Marita ja Risto Raikaslehto, Heikki Havi.
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €. Klo 19 joululaulujen hetki Santaskylän kylätalolla, Rainerma.

Ma 4.12. klo19 Venesjärven kauneimmat joululaulut, Aarno ja Tellervo Koskelassa Kukkomäentie 25, Nyman, R. Raikaslehto.

Ti 5.12. klo 18 virsiseurat Anssi ja Ulla Kaharilla, Nyman, Saila Loukkaanhuhta.
Ke 6.12. klo 10 sanajumalanpalvelu, Suomi 100 vuotta, kaupunginvaltuuston uuden kauden
avajaisjumalanpalvelus, Rainerma, Nyman, Raikaslehdot, Oona Turunen, kirkkokuoro ja
Capotela, Jari Renvall. Klo 11.15 seppeleenlasku sankarivainajien muistomerkillä, puhe Tapio
Hietaoja.

Pe 8.12. klo 18 perheiden kauneimmat joululaulut kirkossa, Jaakko Rainerma, lapsikuoro, kirkkomuskari, Raikaslehdot. Klo 19 lähetyksen joulumyyjäiset Torikulmassa. Klo 18.50
alkuhartaus, Iivonen.

Joulun musiikillista kuorotarjontaa
Ensimmäisenä adventtina ”Joulun sininen hetki”- konsertti juhlii 100- vuotiasta Suomea niin musiikillisin
onnitteluin kuin perinteisten ja tämän päivän joululauluhelmien siivin. Myös Kankaanpään kirkon koristelussa korostetaan illalla lämpimän kynttilän valon lisäksi
myös Suomalaisen ja isänmaallisen joulun perinteitä ja
piirteitä. Tarjolla on vahva, rajojakin rikkova musiikillinen paketti niin klassisempaa, kansanmusiikkin poljentoa, lasten musiikkia kuin viihdemusiikkiakin edustavia
Suomalaisia joululauluja. Laulujen tunnelmat vaihtelevat
isänmaallisuudesta, yksinäisen ihmisen tai läheisensä
menettäneen joulun vieton haikeudesta, perhejoulujen
iloon ja tanssilliseen riemuun. Konsertissa kuullaan ja
lauletaan myös yhdessä niin perinteisiä kuin esimerkiksi
Marjatta Meritähden, Paula Koivuniemen tai Aikakoneen
tunnetuiksi tekemiä joululauluja. Loppuhuipennuksena
kuullaan esiintyjien yhteisesityksenä Jean Sibeliuksen
Finlandia mm. patarumpujen sekä urkujen säestyksellä.

”Joulun sininen hetki”-konsertit ovat osa valtakunnallista Suomen 100- vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa ja niissä
lauletaan myös yhdessä tuttuja suomalaisia joululauluja.
Lauluakatemia ja Marita sekä Risto Raikaslehto haluavat
tänä vuonna tuoda esiin myös Suomen musiikkihistoriaa.
Perinteisessä kappelikonsertissa lauletaan ja nostetaan
esiin tänä vuonna Suomen vanhimman joululaulukokoelman aarteita. ”Anna Sarlinin joulu”-konsertti on saanut
nimensä tämän joululaulukokoelman tekijän mukaan.
”Soraäänistä sulosointuihin”- laulukilpailun finalistin,
kamarikuoro Capotelan lisäksi konsertissa esiintyvät
Lauluakatemia, Kankaanpään kirkkokuoro, nuori viulisti
Oona Turunen, sopraano Marita Raikaslehto, puhallinsoittaja Risto Raikaslehto, lyömäsoittaja Jari Renvall sekä
säestäjänä Heikki Havi.

Marita Raikaslehto

Su 10.12. klo 10 messu, Kasevan kirkkopyhä, Iivonen, Rainerma, M. Raikaslehto, lauluaka-

temia. Sakastipyhäkoulu. Klo 14 joululaulutilaisuus Korvaluoman kylätalo Kuhilaassa, Rainerma.
Klo 14 Ala-Honkajoen joulujuhla Koukun majalla, Iivonen.

Ti 12.12. klo 18 Verttuun Kauneimmat Joululaulut Hakoniemessä. Saila Loukkaanhuhta,
To 14.12. klo 11-14 lähetystupa Torikulmassa. Klo 12.30 kehitysvammaisten joulujuhla

Kirkkain tähti joulukonsertissa

Pe 15.12. klo 18 Lauluakatemian joulukonsertti, kappelilla, ”Anna Sarlinin joulu - musiikkia

pe 1.12. klo 19 kirkossa

Onni Erkkilä, Tuomo Talja.

Keijo Rainerma

”Joulun sininen hetki” vietetään Kankaanpään kirkossa
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 3.12 klo 18.00 sekä
Jämijärven kirkossa 20.12 klo 18.30. ”Anna Sarlinin joulu” perjantaina 15.12 klo 18 kappelissa.

Lumiaisella. Klo 19 joululauluilta Vihteljärven koululla, Pasi Riihimäki, Saila Loukkaanhuhta,
Tuomo Talja, Rainerma.

Suomen vanhimmasta joululaulukokoelmasta”, Raikaslehdot. Vapaaehtoinen ohjelma 5 €.

Kuullaan uudempia ja ikivihreitä joululauluja.
Musisoinnista vastaavat Merja ja Pekka Laaksonen sekä Tuulikki Nyman. Jouluisia runoja
lausuu Heikki Mäkelä.

Su 17.12. klo 10 joululaulumessu, Nyman, Rainerma, R. Raikaslehto, Capotela. Sakastipy-

häkoulu. Kirkkokahvit. Klo 15 Eräkirkko Koukun majalla, Nyman. Klo 19 kauneimmat joululaulut
kirkossa, Jari Koskela, R. Raikaslehto.

Ma 18.12. klo 19 Laivaston soittokunnan joulukonsertti kirkossa, Petri Junna, kapellimestari, Monica Groop, mezzosopraano.

Ke 20.12. klo 19 Metsästysyhdistyksen hakotulet Hakoniemessä, Jari Koskela.
To 21.12. klo 18 Maria Pirttikangas ja Kaisa Kulhua konsertoivat kappelissa. Vapaaehtoinen

ohjelma 10 €.

To 21.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut Ulla Suontaustalla, Lähdekummuntie 48, Talja, R.

Raikaslehto.

Su 24.12.
klo 9.30 ja 10 Jouluaaton hartaudet terveyskeskuksen vuodeosastoilla, Iivonen, Riitta

Juho Vehviläinen odottaa joulun perinteitä.

Arvaatko, mikä Juhoa koskettaa?
Juho Vehviläinen 17v on toisen vuoden opiskelija
Kankaanpään Yhteislyseosta. Ennen tätä syksyä hän asui
kolme vuotta Belgiassa
- Kävin veljieni kanssa kansainvälisen koulun amerikkalaista osastoa. Luokallani oli nuoria useista eri maista ja
kulttuureista. Oli mielenkiintoista tutustua heihin. Englannin kielen lisäksi innostuin opiskelemaan ranskaa. Varsin
pian tajusin, kuinka hyvin asiat Suomessa ovat ja opin
arvostamaan monia asioita, joita suomalaisina pidämme
itsestään selvinä. Belgiassa opin arvostamaan esimerkiksi
Suomen selkeitä, erilaisia ja kauniita vuodenaikoja. Belgiassa on vain kesä ja ei-kesä.
Juholla on kolme nuorempaa veljeä. Perheensä kanssa
hän on käynyt kirkossa sunnuntain messussa pienestä
pitäen.
- Tunnen piston sydämessäni, kun kysytään kannanko
vastuuta veljistäni. En ole tullut ajatelleeksi. Tietysti haluan
olla hyvä esikuva. Messu on tullut minulle tavaksi, josta
en halua luopua. Jumalanpalveluksessa käyminen on pyhäpäivän pyhittämistä ja saan siitä voimaa tulevaan viikkoon. Minusta on myös hienoa kokoontua yhteen muiden
uskovien kanssa.

- Seurakunnan kerhoissa olen käynyt lapsesta asti. Rippikouluni ajoittui aikaan, jolloin asuimme vielä Belgiassa.
Kankaanpääläisen ystäväni kanssa kävin riparin Karkun
evankelisella opistolla, jonne tuli muitakin ulkomailla asuvia. Osallistun yhä nuorten toimintaan Karkussa. Löysin
paikkani myös Kankaanpään seurakunnassa, kun yksi
vanhempi nuori, Atte pyysi minua mukaan. Olen hänelle
kiitollinen. Minulla on hyviä ystäviä seurakunnassa ja meillä
on hauskaa yhdessä. Olen ollut isosena ripareilla ja poikaleireillä ja pidän junnusäbää pojille ja nuorten raamista.
- Toivon, että voisin kutsua muita nuoria mukaan seurakunnan toimintaan, niin kuin minua kutsuttiin. Usko merkitsee
minulle sitä, että elämälläni on tarkoitus. Määränpääni
on taivaassa Jeesuksen ristinkuoleman ansiosta. Minun
on ollut helppoa olla avoimesti kristitty muiden opiskelijoiden keskellä. En ole kohdannut kielteistä suhtautumista
uskooni.
Mikä kristillisistä juhlapyhistä on suosikkisi?
- Jouluun liittyy minulle paljon perinteitä, joita odotan joka
vuosi. Perheen ja suvun merkitys korostuu silloin. Vaikka
joulun sanoma on vanha, se on ajankohtainen ja koskettaa
minua aina.

Peurala ja kuorolaisia.
Klo 11 aattohartaus Lohikon palvelukodissa, Iivonen, Peurala, kuorolaisisa.
Klo 12 aattohartaus Koivurinteellä, Iivonen.
Klo 12 aattohartaus Helinäkodissa, Nyman.
Klo 13 kappelin jouluhartaus, Jari Koskela, R. Raikaslehto.
Klo 14 jouluhartaus Niinisalon kirkossa, Antti Saarenketo.
Klo 15 kappelin jouluhartaus, Jari Koskela, M. Raikaslehto
Klo 14.30 ja 15 aattohartaus Attendo Tapalankalliolla, Iivonen.
Klo 16 jouluaaton kirkko, Nyman, Iivonen, Raikaslehdot, Oona, lapsikuorolaisia.
Klo 23 jouluyön messu, Antti Saarenketo, Jari Koskela, M. Raikaslehto.

Ma 25.12 klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus, Iivonen, R. Raikaslehto, kirkkokuoro.
Ti 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu, Nyman, M. Raikaslehto.
To 28.12. klo 18 Kauneimmat Joululaulut Veneskosken koululla, Iivonen.

Vapaaehtoisia aina tarvitaan
Diakoniatyön kautta on mahdollista toimia vapaaehtoisena ystävänä
lähimmäiselle. Järjestämme uusille vapaaehtoisille koulutusta ja ystäväiltoja,
joiden kautta saa ohjausta ja tukea ystävänä toimimiseen.
Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen on yhdessäoloa, kuuntelemista ja
keskustelemista tavallisen ihmisen taidoin. Ystävänä toimiminen ei korvaa
läheisten, kotihoidon ja muiden tahojen antamaa apua.
Tarvitsemme ystävätoimintaan lisää vapaaehtoisia.
Olisiko sinulla aikaa alkaa ystäväksi? Ota rohkeasti yhteyttä!
pasi.junnila@evl.fi p. 044 7133520 tai
(1.1.2018 alkaen) sari.kujansuu@evl.fi p. 044 7133522.

Lähetyksen joulumyyjäiset
perjantaina 8.12.
klo 19 Torikulmassa

Alkuhartaus klo 18.50.
Leivonnaisia, käsitöitä, joulukoristeita,
kahvittelua, arvontaa ja
paljon muuta...
Tervetuloa!

Su 31.12. klo 10 sanajumalanpalvelus, Iivonen. Loukkaanhuhta. Klo 18 Achrenius-seurat

kirkossa, Anssi Kahari, Mauno Lampikoski, Ilkka Perttula, Timo Hämäläinen, Mika Tervakangas,
Iivonen. Klo 22 vanhan käsikirjan mukainen ehtoollisen vietto, Timo Laato, Iivonen.

Ma 1.1.2018 sanajumalanpalvelus, Nyman, Loukkaanhuhta.

Hakoniemen leirikeskus

La 6.1. klo 10 loppiaisen sanajumalanpalvelus, Iikka Kyllösen tulosaarna, Rainerma, Rai-

- majoitustilaa tapahtumien yöpyjille
- varattavissa perhe- ja juhlatilaisuuksiin
- kokous- ja kurssitilaisuuksiin

kaslehto. Klo 14 loppiaisseurat Ulla ja Anssi Kaharilla, Timo Vehviläinen, Iivonen, Keijo Vättö.

Lisätiedot Pirjo Rantanen
p. 044 7133533
pirjo.rantanen@evl.fi

Kauneimmat joululalulut kirkossa
pe 8.12. klo 18 perheiden joululaulut
su 17.12. klo 19 kauneimmat joululaulut
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