Kooste
adventin ja joulunajan
tapahtumista 2019

LAMMIN¤
SEURAKUNTA

Christmas Jazz -joulukonsertti
Maanantai-iltana (30.12.2019) Tuuloksen kirkko
täyttyi pehmeillä sävelillä ja lämpöisellä tunnelmalla, kun Mariah Hortans ja Matthias Sandberg saapuivat konsertoimaan Christmas Jazz -ohjelmistonsa
kanssa. Konsertissa kuulimme tuttuja suomalaisia
joululauluja, kuten Sylvian joululaulu ja En etsi valtaa loistoa, sekä englanninkielisiä klassikoita, kuten
Carol of the Bells ja Let It Snow.
Kappaleiden rytmien, improvisaation ja taitavan
kitarasäestyksen avulla Mariah ja Matthias herättivät tututkin joululaulut uudella tavalla eloon. Suositulla duolla on takanaan 39 konsertin mittainen
joulukiertue eri puolilla Suomea, jonka Tuuloksen
esiintyminen sai päättää. Konsertin jälkeen kirkon
ovista käveli ulos levollisen ja rentoutuneen näköistä väkeä.

Valon lapsi
Tunnelmallinen Valon lapsi -musiikkikuvaelma oli
Lammin kirkossa ke 18.12. Kuvaelman on säveltänyt
Pekka Simojoki, ja se on Anna-Mari Kaskisen ja Jouko Marttisen käsikirjoittama. Seurakuntalaisia oli
saapunut mukavasti paikalle. Kuvaelman esitti Tuomasmessuryhmä. Kaunis lavastus oli seurakunnan
päiväkerhon tekemä - Kiitos heille!
Katsokaa, mikä tähti!
Se mistä lentoon lähti?
Sen kenen käsi laittoi
Yöhön hehkumaan
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Kauneimmat Joululaulut
Kauneimmat joululaulut soivat 13.12.2019 Lammin
kirkossa. Mukana oli Lammin soittokunta, johtajanaan Jukka Hanhisalo. Lisäksi Lucia-neidot - Karoliine Jents, Iisa Virtanen, Manta Kettunen, Oona Rantanen – loivat joulun tunnelmaa. Kirkko oli täynnä
väkeä laulamassa ihania ja suosittuja joululauluja.
Kauneimmat Joululaulut tuo tänä vuonna toivoa kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille.
Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
Virsi 30; Maa on niin kaunis

Ruokajako
Tuuloksen
ruokajaossa
vietettiin
torstaina
19.12.2019 syyskauden päätöstä ja herkuteltiin
joulupuurolla. Iltapäivä oli odotettu ja kävijät saivat
ruoan lisäksi mukaan joulumieltä ja siunausta Jouluun.
Ruokajaon tärkeästä työstä kiitos kuuluu aktiivisille
seurakuntalaisille.
Joka viikko vapaaehtoiset käyvät kahtena päivänä
noutamassa hävikkiruokaa lähialueen kaupoista ja
järjestävät kahvit ja tarjoilut torstain ruokajakoa varten. Tällä kertaa mukana olivat vapaaehtoiset Eila,
Arja, Pirjo, Taisto, Seija ja joululauluja säestämässä
Hannu.
Jos vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa, olet
lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan!
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1. adventtisunnuntai
Messun ( 1.12.2019) liturgina oli Sari Järä, avusti Heli Ulvinen. Ensimmäinen adventti ja Hoosianna kajahti komeasti kirkon holveissa. Kirkkokuoro
avusti musiikissa kanttori Hanna-Leena Toivolan
johdolla. Seurakuntalaisille jaettiin ovella tuohus
merkiksi alkavasta adventin ajasta. Adventtisunnuntai on edelleen suosittu kirkkopyhä. Eräs seurakuntalainen kertoi, että hänelle on erittäin tärkeää saada osallistua Hoosianna-hymnin laulamiseen.
Hoosianna-hymnillä on ikää runsaat 200 vuotta. Sen
juuret ovat Ruotsin ja Suomen yhteisessä historiassa. Säveltäjä on Ruotsin hoviin kutsuttu saksalainen
Georg Joseph Vogler. Hymni esitettiin ensi kerran
Ruotsissa vuonna 1795 säveltäjän itsensä säestäessä
uruilla. Suomen luterilaisen kirkon virsikirjaan Hoosianna pääsi kuitenkin vasta vuonna 1986.
Hoosianna, Daavidin Poika,
kiitetty olkoon hän!
Enkelikirkko
Kiitetty Daavidin Poika,
Ihastuttava Enkelikirkko pidettiin Lammin kirkossa joka tulee Herran nimeen.
3.12.2019. Enkelikirkossa päästiin ihastelemaan Hoosianna, hoosianna,
päiväkerholaisia enkeli- ja tähtipuvuissa sekä laula- hoosianna, hoosianna!
maan yhdessä. Lapset esittivät laulun ”Pieni enkeli Kiitetty Daavidin Poika,
tänne lenteli”. Lauluesityksen jälkeen lastenohjaajat joka tulee Herran nimeen.
kertoivat loruja enkeleistä. 1. adventin merkiksi laulettiin ensimmäinen säkeistö ”Nyt sytytämme kynttilän”-laulusta.
Nyt sytytämme kynttilän,
se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta,
seimessä nukkuvaa.
Asehuoneen edustalla komeili enkeli, johon oli kirjattu lasten ajatuksia enkeleistä. Siipiä koristivat
lasten kädenkuvat. Kirkko täyttyi lapsiperheistä
ihailemaan enkeleiksi ja tähdiksi pukeutuneita päiväkerholaisia.
Enkelikirkon lämmin tunnelma jäi mieleen.
Yhteistyökumppanina toimi MLL:n Lammin yhdistys.
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Joulun Hengessä -joulukonsertti
Lammin kirkossa oli Joulun Hengessä -joulukonsertti 1.12.2019, esiintyjinä Pentti Hietanen perheineen.
Hyväntekeväisyyskonsertin järjestäjänä oli Lammin
Lions Club yhteistyössä Lammin seurakunnan kanssa. Sana joulukonsertista oli kiirinyt monien korviin,
sillä kirkko oli ääriään myöten täynnä. Ihastuttava ja
tunnelmallinen konsertti oli yleisön mieleen, ja tästä olikin hyvä aloittaa joulun odotus. Loppulauluna
laulettiin Maa on niin kaunis.

Jumalanpalvelus 6.12.2019
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelusta vietettiin
tunnelmallisessa Tuuloksen kirkossa. Sateinen sää
ei haitannut jumalanpalveluksen tunnelmaa.
Partiolippukunta Tuuloksen Tulikourat avustivat
juhlassa jakamalla virsikirjoja, keräämällä kolehdin
ja tekstinlukijoina. Päivän tekstiä lukemassa oli Henni Iloranta, taustalla toinen lukijoista, Jonna Tauru.
Sari Järä toimitti jumalanpalveluksen ja kertasi saarnassaan Suomen itsenäisyyteen johtaneesta taipaleesta. Lisäksi hän muistutti seurakuntalaisia siitä,
kuinka meillä itsekeskeisyyteen taipuvilla ihmisillä
on mahdollisuus palvella, ainaisen saamisen odotuksen sijaan: ”Se joka palvelee on suuri.” Kolehti
kerättiin sotaveteraanien henkisen hyvinvoinnin tukemisen hyväksi.
Tuuloksen Tuomasmessulauluryhmä lauloi upeasti
Maamme-laulun parvelta. Juhlallisuudet päättyivät
seppeleen laskuun sankarihaudalla. Seppeleen laskivat kaatuneiden omaiset.
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4. adventtisunnuntai
Messu Lammin kirkossa 22.12.2019.
Messun pappi oli Sari Jarä ja kanttori oli Arja Vähäsöyrinki. Tekstin lukijoina palvelivat Pirjo ja Ake
Sandelius. Ehtoollisella avusti Jorma Lundström.
Nuorten laulu oli kaunista kuultavaa. Lumi ja Vilja
Vähäsöyrinki sekä Elsa Keskinen lauloivat. Messu oli
juhlallinen, koska messussa siunattiin lähetystyöhön
uudet nimikkolähetit. He tulevat tekemään työtään
Kreikassa pakolaisten parissa. Työ tapahtuu suurelta
osin muslimitaustaisten ihmisten parissa.
Virsi 13 4. säk.
”Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa.”
Nuoret lauloivat lähetystyöhön siunatuille ja Markukselle virren 979.
”Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen, päivä poskillesi paistakoon, sade pelloillesi
virratkoon. Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön
käsiin Jumalan.”

Unteni joululaulu - Pyhä hiljainen
joululaulu
Joulukonsertit ja Kauneimmat Joululaulut vetävät
väkeä kirkkoihin. Unteni joululaulu, Pyhä hiljainen
joululaulu -konsertti pidettiin sunnuntaina 15.12.
Esiintymässä oli Orimattilan Mieslaulajat yhdessä
lammilaisille tutun Kimmo Puunenän kanssa. Laulajia oli yhteensä kaksikymmentä. Konsertin sisältö oli monipuolinen: Alkupuolella kuultiin joitakin
uusia ja vähemmän tunnettuja joululauluja, kun taas
loppupuolella oli tuttuja ja rakkaita, kuten Sylvian
joululaulu. Kuoron kanssa yhdessä laulettiin En etsi
valtaa, loistoa: ”Luo köyhän niin kuin rikkahan saa
joulu ihana! Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!”
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Kauneimmat Joululaulut
2. Adventtipyhänä Myllyn Kupissa & Kakussa kajautettiin seurakunnan ensimmäiset Kauneimmat
joululaulut ja nautittiin kyläläisten leipomia ihania
herkkuja lämpöisessä tunnelmassa.

Joulukaraoke
Joulukaraokea laulettiin Lammin kirkossa joulunaluslauantaina nyt kolmatta kertaa. Mukana oli
tällä kertaa myös pari yhteislaulua. Tapahtuma vaikuttaa puoltavan paikkaansa, sillä väkeä oli taasen
toistasataa ja innokkaita laulajia myös riitti hienosti
koko kaksi- ja puolituntisen ajan! Kirkossa oli hieno
tunnelma ja toivon mukaan jokainen sai mukaansa
lämpöistä joulumieltä! Kiitos kaikille tapahtumaan
osallistuneille!

Huom! Tämä on kooste on otanta Lammin seurakunnassa järjestetyistä tapahtumista.
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Tämän koosteen on laatinut
Lammin seurakunnan tiedotustyöryhmä:
Markus Monteiro Kartano, Elisa Uusi-Heikkiä
Sinikka Hakala, Hanna Saarinen
Jouko Kangasmaa, Eija Mustjoki
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