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Mitä sinulle kuuluu?
Ystäväni Immu aloittaa aina puhelunsa kysymällä ensiksi ”mitäs sulle kuuluu”. Joka
kerta tuon kysymyksen kuuleminen tuntuu
yhtä mukavalta. Se kertoo siitä, että joku on
kiinnostunut minun kuulumisistani ja voinnistani. Se kertoo välittämisestä.
”Mitä sinulle kuuluu?” on kysymys, jota todella tarvitaan näinä aikoina. Ensinnäkin
kahden vuoden poikkeuksellinen korona-aika on jättänyt jälkensä meihin kaikkiin. Jollakin yhteydenpito sukulaisiin tai
tuttaviin on hiipunut korona-aikana; toisella harrastus loppunut; kolmas on muuten
vaan jäänyt kotiin neljän seinän sisään korona-ajan seurauksena.
Juuri kun maailma alkoi näyttää valoisammalta korona-pandemian suhteen, tuli elämäämme uusi murhe Ukrainan tilanteen
myötä. Se herättää huolta ja ahdistusta

meissä kaikissa, niin nuorissa kuin vanhoissa. Siksikin on tärkeää muistaa kysyä ”mitä
sinulle kuuluu”.
Vaikeina aikoina on ensiarvoisen tärkeää
pitää huolta toisista ihmisistä. Erinomaisen
helppo ja halpa tapa toteuttaa tätä tehtävää
on aloittaa kysymällä ”mitä sinulle kuuluu”.
Jo pelkkä kysymyksen esittäminen ilahduttaa toista ihmistä; aito ja vilpitön toisen kuulumisten kuunteleminen ilahduttaa kaksin
verroin.
Joskus vastaus saattaa sisältää ilon aiheita, ja se on hyvä. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Toisaalta jaettu huoli on vain puolet
huolesta. Usein jo se, että saa kertoa huolistaan toiselle ihmiselle, keventää omaa
mieltä.
Toisinaan vastaus poikii mahdollisuuden

auttaa myös jatkossa. Se, mikä saattaa olla toiselle ylitsepääsemättömän vaikeaa,
saattaakin olla toiselle varsin helppo juttu. Rippikouluikäinen nuori korjaa käden
käänteessä ikäihmisen jumiutuneen älypuhelimen; autolla kaupassa käyvä henkilö tuo helposti samalla vaivalla ruokakassin autottomalle naapurillekin. Joskus taas
lähimmäisen huolet ovat liian raskaita yksin ratkottaviksi. Silloin on syytä hakea apua
seurakunnasta tai muilta auttavilta tahoilta.
”Mitä sinulle kuuluu?” on jokaisen kristityn peruskysymys toiselle ihmiselle. Ilman
sitä emme pysty toteuttamaan meille annettua lähimmäisestä huolehtimisen tehtävää: Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal. 6:2). ■
Jani Kairavuo
Naantalin kirkkoherra

Koti ei ole mikä
tahansa paikka
Lapsuuden koti, perhe ja suku jättävät meihin vahvoja jälkiä, syviä painaumia: Tästä sinä olet tullut.
Kannamme kotiamme, lapsuuttamme,
kaikkia kokemuksiamme mukana itsessämme. Ne ovat vahvoja jälkiä meissä. Jäljet ovat monenlaisia, hyviä, lempeitä, joskus
kipeitäkin. Tästä sinä olet tullut.
Naantalissa vietetään tänä vuonna Asuntomessuja. On arvokasta, että myös seurakunta haluaa olla mukana messuilla yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Asuntomessuilla on paljon kiinnostavaa ja
kaunista katseltavaa. Samalla tiedämme, että koti on enemmän kuin asunto. Kotia ei
ole tehty vain kalusteista ja kaakeleista, koti ei ole vain seiniensä summa.
Koti on paikka, jossa haluamme tuntea turvaa. Syvä tarpeemme on tulla rakastetuiksi
juuri sellaisina kuin olemme.
Kotona olemme kaikkein paljaimpia. Nämä
ihmiset tässä tuntevat kyllä minut: minun
iloni ja kipuni, suuttumukseni ja suruni. Ja
nämä ihmiset tässä haluavat jakaa kaiken

sen minun kanssani: iloni, kipuni, suuttumukseni ja suruni.
Turvan, levon ja rakkauden kokeminen on
tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, asuipa sitten yksin tai suurperheessä. Elämän eri vaiheissa koti merkitsee erilaisia asioita. Kaikissa elämän vaiheissa voimme pyytää kodillemme siunausta. ■
Siunaa, Herra, kotini
rauhan, ilon paikaksi.
Anna armon valon loistaa,
huolet, murheet täältä poistaa.
Asu tässä kodissa
voimana ja valona.
(Virsi 831, lauletaan Ystävä sä lapsien
-virren sävelmällä)
Siunausta kesääsi ja kotiisi!
Mari Leppänen
Turun arkkihiippakunnan piispa
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Luostarin puutarhan kätköissä

kasvaa Hengen hedelmää
Maria astui portista sisään ja samaan
aikaan hänet valtasi rauha. Sen olisi voinut tuntea melkein sormissaan.
Väenpaljous, puheen sorina ja monet
muut äänet jäivät taakse. Aivan kuin
olisi astunut paratiisiin.
Naantalin alueen seurakunnat, Merimasku,
Naantali ja Rymättylä, ovat tämän kesän
asuntomessuilla mukana puutarhateemaisella messuosastolla Luostarin puutarhassa.
Sen on tarkoitus olla keidas messuhulinan
keskellä ja tarjota moniaistillinen levähdyspaikka niille, joiden jalkoja särkee, kuumuus
ahdistaa tai, jotka muuten vain kaipaavat
hetken rauhoittumista.
Paratiisi se olikin, mutta maanpäällinen. Kesäpäivä ja se vehreys, joka hänet ympäröi.
Penkki, joka houkutteli istumaan, levähtämään ja pysähtymään. Koska juuri sillä hetkellä siinä ei istunut kukaan muu, niin hän
päätti ottaa siitä itselleen lepopaikan. Jalkoja
särki päivän kävely ja juuri nautittu ateria sai
olon tuntumaan raskaalta. Jostain tuli lempeä tuoksu hänen nenäänsä. Yrtti, jokin tuttu. Kuin huomaamatta hänen silmänsä painuvat kiinni ja uni vei hänet mennessään…
Luostarin puutarhassa -messuosastolla tärkeässä roolissa ovat Naantalin birgittalaisluostarin yrtit, jotka ovat olleet innoittajina maisemasuunnittelija Jaana Peltolan ja
veneen- ja laivanrakentaja Pekka Vahteran
suunnitellessa messuosastona palvelevaa
pergolaa. Luostarin puutarhassa kukkivat ja
tuoksuvat muun muassa humala, iisoppi,
ruoholaukka ja ryytisalvia.

millaan nivoutuvat saumattomasti yhteen.
Meistä jokainen pystyy samaistumaan Marian unenomaiseen kokemukseen. Naantalissa asuessa historia tulee vastaan tuon
tuostakin, se on osa naantalilaista identiteettiämme, arvokas tuki itsemme tuntemisessa ja nykypäiväämme eläessä. Naantalissa ei historiaa voi sivuuttaa olan kohautuksella.
Nunnia, hän oli istahtanut luostarin pihaan.
Ei siis ihme, että oli kuulunut vain linnun laulua ja tuulen suhinaa puiden latvoissa. Kellot soivat kutsuen palvelukseen ja hän päätti liittyä joukkoon. Liian harvoin tuli käytyä ja
vaikka hän ei ymmärtäisi kaikkea, niin se oli
paikka, jossa sai istua ihan rauhassa ja sitä
hän oli viime aikoina kaivannut.
Seurakunnilta toivotaan näkyvyyttä tässä
ajassa, olemista siellä, missä ihmiset ovat.
Asuntomessuilla mukana olemisen tärkein
tehtävä onkin olla läsnä ja kuunnella kävijöitä herkällä korvalla. Parhaimmillaan seurakuntakin voi siis olla keidas arjen keskellä,
rauhoittumisen paikka keskellä hektistä arkea, paikka, josta voi hakea lohtua ja apua,
kun arki painaa päälle liian kovaa.
Pienenä se oli ollut niin helppoa. Mummolan
pihalla oli koivun alla kivi, jossa hän oli käynyt juttelemassa Jumalalle. Nyt mummolaa
ei enää ollut ja juttelukin oli jäänyt. Kuulisiko
Jumala vielä. Kuulisiko näin monen vuoden
jälkeen. Silloin hänen mieleensä nousi papin
sanat rippikoulusta… vaikka sinä unohtaisit
Jumalan, niin Jumala ei unohda sinua, aina
saa palata.

Luomakunta on osa meitä
Yrttien ympärille oli naantalilaisesta näkökulmasta hyvin luonnollista lähteä rakentamaan messuosaston konseptia: ovathan
yrtit oleellinen linkki luostariajan ja nykyisyyden välillä. Naantalin birgittalaisluostari tuli lyhyen historiansa aikana tunnetuksi
yrteistään ja niiden lääkinnällisestä käytöstä. Monet niistä levisivätkin juuri Naantalista myös muualle Suomeen ja monet tutut
yrtit ovat keittiöissämme ja puutarhoissamme käytössä edelleen.

Maria astui ovesta sisään, hän näki katosta
roikkuvan krusifiksin. Omassa karuudessaan
se toi myös levollisen olon. Äskeiset ajatukset vahvistuivat. Hän istui penkkiin ja kuunteli nunnien rukouslaulua. Se tuntui lempeältä silitykseltä sieluun asti. Ei hän osannut sanoja, eikä ymmärtänyt tekstiä, mutta silityksen hän tunsi. Raamatun kohdassa, joka luettiin oli jotain tuttua…

Historia kietoutuu nykyisyyteen

Raamatussa kirjeessä galatalaisille (Gal.
5:22) luetellaan Hengen hedelmät, joita
kristityn tulisi viljellä ja kasvattaa.

Kirjailija Kiisi Isotalon kynäilemä tarina Puutarhan kätköissä sanoittaa mainiosti seurakuntien messuosaston ajatuksen siitä, miten
Naantalissa menneisyys ja nykyisyys parhaim-

Luomakuntaamme ne kiteytyvät kaikki: ilo,
rauha, rakkaus…Olemme vastuussa Jumalalle siitä, miten luontoa kohtelemme. Luos-

Rukousta kodin ja rakkaiden puolesta
”Suojaa, Herra, kotini. Anna sille armosi. Anna olla enkelein vartijana
kodillein.” Tiedän paikan armahan
-laulun sanat kiteyttävät monen toiveet siitä, että koti ja kaikki siellä asuvat läheiset saisivat elää turvassa
Jumalan huomassa.
Kodin siunaaminen on Suomessa vähemmän tunnettu, mutta kuuluu evankelisluterilaisen kirkon toimituksiin siinä missä kaste,
konfirmaatio, vihkiminen ja hautajaisetkin.

Kyseessä on rukoushetki, jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta sen asukkaille ja
rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus. Kodin siunaamiseen kuuluu siunauksen lisäksi
rukousta, raamatunlukua ja laulua.
Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen
tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Siunaamisen voi myös yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen
kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen
yhteyteen tai muuhun juhlaan.

tarin puutarhassa on mahdollisuus pysähtyä vehreyden keskelle ja vaikka keinussa
keinuen pohtia hetken omaa suhdettaan
luontoon ja myös toisiin ihmisiin.
Luostarin puutarhan vehreys muistuttaa
meitä kristityn velvollisuudesta vaalia luomakuntaa osana meitä itseämme ja huolehtia myös lähimmäisistämme erityisesti näinä aikoina, kun elämme lohduttomien kysymysten ja epävarmuuden keskellä.
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä …. niin paljon oli
noissa sanoissa hyvää. Niin paljon oli ollut ja
oli elämässä myös hyvää, mutta sen unohti
usein arjen, kiireen ja harmien keskellä. Muisti
vain ne, ei niitä hyviä. Ja noissa sanoissa, kaikessa hyvässä oli myös toivo tulevasta. Toivo,
josta ei saisi luovuttaa.

Elämän puuta kasvatetaan yhdessä
Luostarin puutarhassa -messuosaston kätköistä nousee Elämän puu, josta messujen
aikana kasvaa yhtä värikäs kuin elämä itse.
Jokainen messuosastolla kävijä saa osallistua sen kasvattamiseen kirjoittamalla sen
hetkisen toiveensa, syvimmän huokauksensa Jumalalle ja kietomalla sen oksaan
oman näköisensä ”lehden”. Tavoitteena
on, että messujen
lopuksi Elämän
puun
oksat heiluvat
tuuheana tuulessa oranssin, vihreän, sinisen,
punaisen ja violetin
kirjavina
kantaen
messukävijöiden Hengen hedelmiä.

Kirjoittaessaan lehtiin oman elämänsä tärkeitä asioita, Maria havahtui. Täällähän oli ollut birgittalaisluostari joskus kauan sitten. Ja
tämä oli kuin puutarha. Ja oli erilaisia puita,
oikeita, ristinpuita, hengen hedelmien puu,
oman elämän puu, kastepuu. Maria hymyili, aina hän oli sen tiennyt, mutta nyt se vahvistui. Jumalan huumorintaju oli hurmaava.
Hänen tapansa muistuttaa, oli toisinaan veikeä ja Hän jaksoi kutsua kerta kerran jälkeen.
Hyvä Jumala. Kiitos. Tästä on hyvä jatkaa, jatkaa matkaa, yhdessä, vierekkäin. ■
Katkelmia tarinasta ”Puutarhan kätköissä”:
kirjailija Kiisi Isotalo
Teksti Merttu-Mari Huoponen
Naantalin alueen seurakunnat
asuntomessuilla
15.7.-14.8. ”Luostarin puutarhassa”
-messuosasto avoinna päivittäin klo 10-18.
Tervetuloa!
Tapahtumat asuntomessujen
aikana sivuilla 6-7 ja seurakuntien
verkkosivuilla.
Lue lisää Naantalin
birgittalaisluostarista ja sen yrteistä
Seija ja Rauno Tirri: Naantalin luostarin
lääke- ja yrttikirja

– Anteeksi, onko
tässä tilaa, kuuli
Maria äänen ja havahtui hereille.
Uni oli tuntunut niin todelliselta. Siinä oli
ollut vahva viesti.

Aina ei tarvitse olla kyse uudesta kodista.
Kodin siunaamista voi hyvin pyytää, vaikka olisi asunut kodissaan jo pidempäänkin.
Jos toivot, että pappi tulee siunaamaan kotisi, ota yhteyttä oman kotiseurakuntasi
kirkkoherranvirastoon. ■
Merimasku: merimaskun.seurakunta@evl.fi,
040 130 8301
Naantali: naantalin.seurakunta@evl.fi,
040 130 8300
Rymättylä: nina.lehtovirta@evl.fi,
040 130 8380
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Sulkakynät – kirjoittamisen iloa
– Luova kirjoittaminen on kiehtovaa. Joskus on itsellekin yllätys, mitä
tekstiä syntyy. Kirjoittaminen auttaa jäsentämään ja ymmärtämään.
Ryhmässä saadaan nauttia toistemme teksteistä, löytyy erilaisia näkökulmia. Minulle tämä on enemmän
kuin harrastus. Tärkeää vastapainoa
arjelle. Saa vielä tuottaa iloa kuulijoille esiintymisten myötä. Sulkakynissä
on luottamuksen ilmapiiri, näin tiivistää kirjoittamisharrastustaan ja
Sulkakynät -kirjoittajaryhmää Tuula
Laakkonen.
Vapaamuotoinen kirjoittajaryhmä muotoutui Naantalin seurakuntaan viisi vuotta sitten, Tuula Laakkosen ja Inkeri Ahlrothin
aloitteesta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Naantalin seurakuntakeskuksessa ja on avoin kaikille kirjoittamisen harrastajille. Kirjoitusten aiheet ja virikkeet keksitään yhdessä.

Haikurunon rytmillä aloitettiin
Ryhmän perustaminen osui Naantalin kaupungin 575 -v. juhlavuoteen. Tämä innosti kokeilemaan kirjoittamista 5-7-5 rytmillä eli japanilaisen haiku-runon tavutuksella.
Vaikka kaikenlaiset tekstit soljuvat paperille, haiku-runoista on tullut Sulkakynien tavaramerkki.
Yhdessä kirjoittamisen ilosta kertoo
Janette Räikkösen haiku:
”kynä kädessä
avoin mielikuvitus
yhteinen ilo”

Jaana Nyrhinen taas tiivistää
haikuunsa kirjoittamisen
voimaa:
”sanat ilmoille
tulee sisimmästäni
kera tunteiden”.
Juhlavuonna
syntyneestä
Naantali haikuu -runoelmasta ammennetaan yhä tekstejä
kuultavaksi.

Harjoituksilla mestariksi
Kuukausitapaamisissa hiotaan
kynät ja harjoitellaan keskittyneesti. Tänä
vuonna jokaiseen tapaamiseen on kuulunut harjoitus, jossa tekstin kaikki sanat alkavat kokoontumiskuukauden kirjaimella.
Kesäkuussa siis k-tekstejä. Anski Raunion
runoesimerkin tapaan:
”Kiitävä kynä kädessäni
kirjoitan kiitollisena kaikesta kokemastani,
kauneudesta, kivusta.
Kuvajaisina kulkevat kokoelmana kanssani,
kivinenkin kuja kukilla koristeltu,
kyynelillä kasteltu.
Kohta kukkivat kastanjat, kukkuu käki”.
Alkuun kirjoittajia epäilyttänyt harjoitus on
kevään mittaan innostanut sivujen pituisiin
sanailuihin. Ja opettanut, miten yllättävästi mielen perukoilta voi ammentaa aiheita,
kun antaa itselleen tilaisuuden kirjoittaa vapaasti.

Tapaamisia taidehuoneella
ja Birgitan yössä
Kirjoittamisessa kehittyminen on Sulkakynien perusta, mutta esiintymisiltäkään ei

ole vältytty. Kirjoittajat ovat
ehtineet viiden yhteisen vuoden aikana olla mukana omilla teksteillään mm. Naantali
-päivän vietossa, Naantalin Laulajien 75 -v.
juhlassa sekä juhlistamassa kirjaston avajaisia.
Yhteistyö naantalilaisten taideharrastajien
kanssa on jo perinne, sulkakynäläisiä tapaa
kesänä ja syksynä Naantalin eri tapahtumissa. Heinäkuussa Birgitan yössä voi kokeilla Sulkakynien sujuvuutta tilausrunoissa. Ja
Lux Gratiaen aikaan, lokakuun lopulla, Sulkakynät ripustavat tekstejä kuvataideharrastajien kanssa kolmanteen yhteisnäyttelyyn Naantalin taidehuoneelle.

Pyyhinvaelluksella
Naantalin kirkossa
Uusimmat runot löytyvät Naantalin kirkosta, jonne on ripustettu Pieni pyhiinvaelluspolku. Pyhiinvaelluksen johdannossa haiku
kannustaa kulkijaa oivalluksiin:
”löydä polkusi
kartat reitit ja suunnat
sinuun piirretyt”.

Kirsi Kanerva ja Outi Kattelus ripustamassa
pyhiinvaellustauluja Naantalin kirkossa.

Omatoimisesti kierrettävällä pyhiinvaelluspolulla Sulkakynien tekstit yhdistyvät raamatunlauseisiin ja Naantalin KuvaKävelijöiden luontokuviin. Ne johdattelevat kulkijaa huomaamaan elämän pieniä asioita ja
käyttämään eri aisteja maailman hahmottamiseen. ■
Teksti Outi Kattelus
Kuvat Merttu-Mari Huoponen

Sulkakynät – kirjoittajaryhmä
kokoontuu kerran kuukaudessa.
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille, kokoontumisissa kirjoitetaan yhteisesti keksittyjen teemojen ja virikkeiden avulla. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu syyskuussa. Seuraa ilmoittelua
paikallislehdissä.
Pieni pyhiinvaellus -polku
Naantalin kirkossa kesän ajan
kirkon aukioloaikoina.

Diakonian juhlavuosi 2022 – lähimmäisen palvelemista jo 150 vuotta
Mathilda Hoffman syntyi Pietarissa, jossa
hänen saksalaissyntyinen isänsä toimi ravintoloitsijana. Vuonna 1870 Hoffman otettiin vastaperustettuun Viipurin Diakonissalaitokseen sen ensimmäiseksi oppilaaksi.
Kahden vuoden opintojen jälkeen Hoffman
vihittiin juhlallisin menoin diakonissaksi Viipurin Pietari–Paavalin kirkossa 1. syyskuuta
1872. Tapahtumalla oli suuri merkitys sekä
suomalaisen sosiaalialan koulutuksen että
naisten itsenäistymiskehityksen kannalta.
(lähde: Wikipedia)

Kuva Lahden Diakonialaitos

Mathilda Hoffman eli sisar
Matilda (11.10.1845 Pietari-26.12.
1921 Viipuri) oli suomalainen diakonissa, joka tuli tunnetuksi ensimmäisenä Suomessa koulutettuna ja
tehtäväänsä vihittynä diakonissana.
Tänä vuonna hänen vihkimyksestään tulee kuluneeksi 150 vuotta.
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Mathilda Hoffman vihittiin palvelemaan
diakonian virassa ja samaan työhön kutsuttuina vihitään diakonit ja diakonissat yhä
edelleen. Diakonian vihkimysvirka on kirkon virka, joka kutsuu palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla.

Arjessa vierellä kulkemista
Diakonia tarkoittaa lähimmäisen palvelua,
ja sellaisena vastuu siitä kuuluu ihan jokaiselle kristitylle.
Kristillisten kirkkojen järjestämänä se on
sosiaalista palvelu- ja avustustyötä, jota toteuttavat diakoniatyöntekijät ovat sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisia. Naanta-

lin alueella he toimivat tiiviissä yhteistyössä
kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä paikallisten järjestöjen kanssa.
Naantalin alueen seurakunnissa työskentelee
kuusi diakoniatyöntekijää: yksi diakonissa, jolla on sairaanhoitajan koulutus ja viisi diakonia, joilla on sosionomin koulutus. Diakoniatyöntekijät kohtaavat työssään paljon hätää,
yksinäisyyttä, sairautta, surua, taloudellisia
vaikeuksia ja päihteiden väärinkäyttöä.
Heidän tärkein tehtävänsä onkin näissä elämäntilanteissa olla läsnä, kuunnella, kulkea
vierellä ja kohdata asioita yhdessä ihmisten
kanssa heidän tukenaan ja turvanaan.

Apua jo ennen asioiden kärjistymistä
Nyky-yhteiskunnassa yksityisyydensuoja ja
ihmisten itsemääräämisoikeus on viety niin
pitkälle, että ulkopuolisena asioihin puuttuminen on hyvin vaikeaa, siksi diakoniatyöntekijät toivovatkin, että ihmiset uskaltautuisivat itse hakemaan apua jo ennen kuin tilanteet pääsevät liian pahoiksi.
Pelkästään asioista rauhassa puhuminen ja
niiden sanominen ääneen auttaa selkiyttämään ajatuksia.

Diakoniatyöntekijät auttavat ja tukevat
ihan konkreettisesti muun muassa arkipäivän asioinneissa. He voivat yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi pyytää vuokraisännältä lisää maksuaikaa tai soittaa sähköyhtiöön ja sopia laskun maksamisesta osissa.
Diakoniatyöntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. He toimivat siis aina siten, että asiakkaiden henkilöllisyys ja asiat pysyvät salassa. ■
Jos tunnet tarvitsevasi apu ja tukea arjen
hallintaan, älä epäröi ottaa yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään. Yhteystiedot löydät seurakuntien verkkosivuilta:
www.naantaliseurakunta.fi/yhteystiedot
www.merimaskunseurakunta.fi/yhteystiedot
www.rymattylanseurakunta.fi/yhteystiedot

Juhlavuoden tapahtumia Naantalissa:
Lähimmäisyyden iltahetki
ke 10.8. klo 18 Naantalin kirkko
Diakonian juhlavuoden messu
su 4.9.2022 klo 10 Naantalin kirkko

Valmista on, Nooa!
Syksyllä aloitettu Naantalin seurakuntakeskuksen lasten kerhotilojen aulan käsityö- ja stailausprojekti tuli päätökseensä
24.3., kun Nooan arkki -taidetekstiilityö lipui lasten kerhotilan aulan. Työn suunnitteli ja toteutti tuolloin seurakuntasihteerinä toiminut Nelli Maikoe osana designtekstiilien valmistuksen ammattiopintoja
Raision ammattiopistossa. Työ sai nimekseen ”Valmista on!”.
Raamatun kertomus Nooan arkista, luonnonläheisyys ja ympäristöystävällisyys ohjasivat suunnitteluprosessia. Kasvatuksen
työalajohtaja Tuulikki Palonen-Poikkeus
innostui heti ideasta.
Nooan arkin eläimet on kudottu kangas-

puilla käyttäen monia erilaisia kudontatekniikoita, esimerkiksi helmipoimintaa, ryijysolmuja ja perinteistä matonkudontaa. Kirpputoreilta ja
lastenohjaajien askarteluvarastosta
löytyi monenlaista materiaalia, joka
inspiroi eläinten suunnittelua. Värikkäät höyhenet toivat mieleen paratiisin linnut ja musta-valkoinen trikookude seeprojen raidat. Lampaita
varten kehrättiin langat raakavillasta, joka on ostettu lähilammastilalta.
Nooan arkin lisäksi koko eteisaula sai uuden raikkaan ilmeen yli 30 vuoden jälkeen.
Seinät maalattiin ja hankittiin uudet eteiskalusteet. Anna Kaisa Siltanen maalasi seinälle upean sateenkaaren ja hänen tyttä-

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Uutta
oppimassa

rensä rauhan kyyhkyn. Leppis Kerttunen
ystävineen pääsi myös seikkailemaan seinille ja ikkunaan tarrojen muodossa.
Leppiksen leikkipuiston kanssa muodostuu hauska kokonaisuus, joka kutsuu lapsia leikkimään ja tutustumaan seurakuntaan. ■

Kevään ensimmäiset valonsäteet ovat
tuoneet valoja synkkään mieleen ja
maahan. Palaaminen takaisin seurakunnan käytäville TET-harjoittelun
myötä tuo mieleen ne ajat, kun olen itse pyörinyt seurakunnan tiloissa äitini
kanssa, joko kerhoissa tai kantele-esityksissä. Paikka on aina ollut avoin ja
piristävä pienelle tytölle. Kuitenkin aikaa on reilusti vierähtänyt ja olen jo
8.-luokalla.

Naantalin kirkon saarnatuoli
lahjoitettu 400 vuotta sitten

TET-viikko on ollut avartava kokemus.
Sain hyödyntää aikaisempia mediataitojani ja toimia mediajulkaisujen suunnittelijana ja tekijänä. Kevään kukkien
loistoa oli hauska kuvata. Niistä tehtiinkin äitienpäivän postaus Facebookiin.
Siihen sisältyi myös äitienpäiväruno.

Naantalin kirkko sai saarnatuolinsa lahjoituksena 22. elokuuta 1622. Luostariaikaan
ei kirkossa vielä saarnatuolia ollut, vaan
pappismunkki saarnasi kirkon takaosan tasanteelta. Koristeellisen ja värikkään saarnatuolin lahjoitti sotaherra Henrik Fleming
yhdessä vaimonsa Ebba Bååtin kanssa.

Olen siis 15-vuotias tulevan kesän rippikoululainen. Rippikoulun ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli kirkossa,
jossa saimme kuulla upean musiikkiesityksen. Kirkko on todella hyvä konserttipaikka, koska ääni kaikuu hienosti ympäri kirkkoa.

osat ovat myös tässä alla QR-koodien takana. Koodien lukemiseen
tarvitset älypuhelimeen QR-koodinlukijan. ■

Lukuisten raamatunlauseiden lisäksi saarnatuolia kiertävässä tekstissä Fleming kehuu omaa erinomaisuuttaan. Saarnatuolissa on kuvattuna niin Jumala kuin Jeesuskin sekä kaikki opetuslapset ja evankelistat. Kaikukatoksessa on Naantalille sopivaan tyyliin kultainen aurinko sekä Pyhää
Henkeä kuvaava kyyhkynen.

Toisena tärkeänä tapahtumana olen
kokenut ”jumissa”-viikonlopun.
Viikonloppuna kiertelimme ympäri eri
toimipisteissä, joissa meille kerrottiin
mm. kirkon uruista ja papin ja kanttorin työtehtävistä. Mieleeni jäivät myös
tutustumisleikit ja kirkon lähetystyö
kehitysmaissa.

Saarnatuolista voi kuulla lisää mm. seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla julkaistussa somesarjassa Kotikirkon
kertomaa. Sarjan saarnatuolia koskevat

Nyt kun olen saanut kokeet ja 8.lk pois
alta, rippileiri voi alkaa! Uusiin ihmisiin
tutustuminen kiinnostaa minua eniten. Uskon, että kokemus on unohtumaton ja tärkeä. Minulla on ystäviä,
jotka ovat käyneet hiihtolomariparin
ja kertovat, kuinka riemukas leiri oli ollut. En malta odottaa omaa kesärippikoulua.

Naantalin Musiikkijuhlilta
hyvää tekeviä elämyksiä
Noin 30 tapahtumasta koostuva
Naantalin Musiikkijuhlat toteutuu
7.-18. kesäkuuta. Festivaali juhlistaa
kesän käynnistymisen lisäksi festivaalin perustajan Arto Noraksen
80-vuotisjuhlaa sekä hänen ennätyksellisen pitkää taiteellisen johtajan kauttaan, joka päättyy tänä
kesänä. Luvassa onkin todellinen
juhlafestivaali.
Tähtiloistetta ja upeaa musiikkia
Konserteissa esiintyy yli 200 huippumuusikkoa Suomesta ja ulkomailta. Naantalin
kirkon lisäksi musiikista voi nauttia mm.
Rymättylän, Merimaskun, Askaisten, Raision ja Seilin kirkoissa.
Onnea Arto 80! Ystävät lavalla -konsertissa
9.6. saadaan nauttia peräti 14 koti- ja ulkomaisen tähden esityksistä Turun filharmonisen orkesterin solisteina. Ohjelma
koostuu Bachin, Mozartin, Mendelssohnin
sekä Pendereckin sävellyksistä.

Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä oopperalaulajista,
baritoni Tommi Hakala vie yleisön 13.6. talvisempiin tunnelmiin
Schubertin rakastetun
Winterreise-laulusarjan
myötä.

Valosta varjoon
Keväällä 2020 menehtynyttä puolalaista
säveltäjämestaria, Naantalin Musiikkijuhlien suurta ystävää Krzysztof Pendereckiä
muistetaan 12.6. konsertissa Maestro
Penderecki in Memoriam, ja helmikuussa menehtynyttä Musiikkijuhlien pitkäaikaista kantavaa voimaa, Jaakko Kuusistoa, puolestaan lauantaina 11.6. konsertissa Pohjoinen ulottuvuus – tribuutti Jaakko Kuusistolle.
Sykähdyttävää musiikkia ja syvällisiä ajatuksia on luvassa kesäyössä 14.6. klo 22,
kun baritoni Nicholas Söderlund sekä

Vaikka en koe itseäni kovin uskonnolliseksi, olen aina pienestä asti pitänyt
ristikorua kaulassa ja kuunnellut iltarukouksia äitini suusta. Kai se on ollut
jonkinlainen tuki ja turva arjen keskellä. Olen kiitollinen Naantalin seurakunnalle ja nuorisotyöntekijöille kaikista
leireistä ja tapahtumista, joita he järjestävät nuorille. ■
tanssija Minna Tervamäki tähdittävät vahvasti tulkiten säveltäjä Olli Kortekankaan
kirkko-oopperan Ende und Beginn. Teos
perustuu Dietrich Bonhoefferin teokseen
Kirjeitä vankilasta. Tänään edelleen ajankohtainen Bonhoeffer luetaan 1900-luvun
keskeisiin teologeihin ja kiinnostavimpiin
ajattelijoihin.

Anni Levanto
TET-harjoittelija ja
kesän rippikoululainen

Tutustu ohjelmaan naantalinmusiikkijuhlat.fi tai hae ohjelmaesite Visit Naantalista, Nunnakatu 2.
Tervetuloa nauttimaan ikimuistoisista musiikkielämyksistä! ■
Suvi Innilä
toimitusjohtaja
Naantalin Musiikkijuhlat
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Seurakunnissa tapahtuu 27.5.-2.9.2022

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 29.5. klo 10 Veneilijöiden messu, Santala Bar & Lounge (ent. Café
Santala). Huom! paikka.
Su 5.6. klo 10 messu.
Su 12.6. klo 10 musiikkijuhlien
juhlajumalanpalvelus.
Su 19.6. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 1.
Su 19.6. klo 14 konfirmaatiomessu, päivärippikoulu. Huom! kellonaika.
La 25.6. Ei jumalanpalvelusta
Naantalin kirkossa. Linja-autokuljetus Velkuan kirkkoon seurakuntakeskukselta klo 9.40.
Su 26.6. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkon pihalla. Kirkkokahvit.
Su 3.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 2.
Su 10.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 3.
Su 17.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 4.
Su 24.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 5.
Su 31.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Soiniemi 6.
Su 7.8. klo 10 messu.
Su 14.8. klo 10 kirjajuhlien messu.
Su 21.8. Ei jumalanpalvelusta
Naantalin kirkossa. Linja-autokuljetus Velkuan kirkkoon seurakuntakeskukselta klo 9.40.
Su 28.8. klo 10 luostaripäivien
messu.
Su 4.9. klo 10 diakonian juhlavuoden messu ja vapaaehtoisten siunaaminen tehtäviinsä.
HARTAUKSIA
Naantalin kirkossa
Ke 13.7. klo 18 Suvi-illan ehtoollinen.
To 14.7. klo 22 Birgitan yön kirkkohetki.
Ke 3.8. klo 18 Suvi-illan ehtoollinen.
Ke 10.8. klo 18 Lähimmäisyyden
iltahetki.
Su 7.8. klo 15 Kouluun lähtevien
siunaaminen.
NÄYTTELYT
Naantalin kirkossa ja
kirkonmäellä kesällä 2022
Pyhiinvaelluspolku ”Hiljenny
kuvien ja sanojen äärellä”: kymmenen hiljentymispaikkaa syventyä omien mietteiden ja tunteiden
äärelle.
Vaeltajat
Janette Räikkösen pyhiinvaellusteemainen nukkenäyttely.
Leppis Kerttunen ja Monosen
perhe seikkailevat -kierros kirkossa ja kirkonmäellä omatoimisesti.
MUSIIKKIA
Pe 27.5. klo 19 Vain kuiske rantamainingin - Turun VPK:n puhallinorkesterin konsertti Naanta-
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lin kirkossa. Solisteina Maria Tyyster ja Jari Koivisto, kapellimestari
Reijo Borman. Ohjelmat 15 € varattavissa ennakkoon www.visitnaantali.com -verkkokaupasta sekä Visit Naantalin palvelupisteestä.
Ohjelmia myös kirkon ovelta tuntia ennen konsertin alkua. Konsertin tuotto Meripelastustyön tukemiseen Naantalissa.
Su 19.6. klo 18 Iltamusiikkia
Naantalin pappilassa, Kylentie 1.
Arja Kastinen ja kanteleet. Vapaa
pääsy. Kahvitarjoilu.
To 14.7. klo 20 Svengaavat
groundit! –konsertti Naantalin
kirkossa. Pekka Silén, nokkahuilut - Olli Hyyrynen, näppäilysoittimet - Pilvi Listo-Tervaportti, cembalo ja urut. Interaktiivinen konsertti, juontajana Pilvi Listo-Tervaportti. Ohjelma 10 €. Konsertti on
osa Birgitan Yö -tapahtumaa.
Su 17.7. klo 18 Velkua Soi! -konsertti Velkuan kirkossa.
Ke 20.7. klo 18 Yhteislauluhetki
Naantalin kirkossa.
To 21.7. klo 19 Antti Heermann
& Atmos Duo Naantalin kirkossa.
Antti Heermann, viulu, Petri Ahjokoski, kitara, Anu Ahjokoski, basso.
Ohjelma 10 €.
To 28.7. klo 13 Kirkkopuisto soi
-musiikkihetki Naantalin kirkkopuistossa. Chorus Gratiae esiintyy
ja laulattaa yhteislauluja.
To 28.7. klo 19 Urkukonsertti
Naantalin kirkossa. Matthias Havinga (Alankomaat), urut. Yhteistyössä Turun Urkujuhlat. Ohjelma
10 €.
To 4.8. klo 19 Pyhän Henrikin legenda Naantalin kirkossa. Lauluyhtye Schola Sancti Henrici.
Tarina Pyhästä Henrikistä suomalaislähteiden mukaan. Vapaa pääsy ja ilmainen ohjelma.
To 11.8. klo 19 Dialogeja! kesäkonserttisarjan päätöskonsertti
Naantalin kirkossa. Bravade-yhtye,
renesanssinokkahuilut ja Markku
Mäkinen, urut. Ohjelma 20 €.
Su 14.8. klo 17 Konsertti Piispa
Henrikistä ja Lallista Naantalin
kirkossa. Mieskuoro Euga ja Munz
Gregoriana. Paikalla myös kirjailija Juha Hurme. Tekstinä keskiaikatutkija Tuomas Heikkilän kirjoituksia Piispa Henrikistä ja Lallista.
Yhteistyössä Naantalin kirjajuhlien kanssa.
Su 28.8. klo 16 Vox Silentiin konsertti Naantalin kirkossa. Naantalin Luostaripäivien ohjelmaa. Ohjelma 15 €.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Löydät meidät
Facebook: Lapset hoi! – Naantalin
seurakunnan lapsiperheet.
Instagram: @naantalinsrklapset

Varaa päiväkerho-, kokkikerhoja muskaripaikka syksyksi
www.naantalinseurakunta.fi/
lapsille. Päiväkerhot maksuttomia
syksystä lähtien

Kesätoimintaa 20
Lapsille ja perheille
Retket

Kustavin savipaja ja Rahin kotieläinpiha
To 9.6. lähtö seurakuntakeskukselta klo 9.15 bussilla kohti Kustavia. Perillä kierros savipajassa
ja halutessa mahdollisuus nauttia kalakeittolounas. Matka jatkuu klo 12 Rahin kotieläinpihaan.
Paikan päällä kioski, josta saa pientä makeaa. Myös oma grillausmahdollisuus. Lähtö takaisin
Naantaliin klo 15. Retken hinta 9€/hlö.
Korkeasaari
To 16.6. lähtö bussilla seurakuntakeskukselta klo 9 ja paluuaika Naantaliin klo 20. Bussimatkan
aikana yksi pysähdys. Retken hinta 14€/hlö + jokaisen itse kustantamat pääsyliput.
Ilmoittautumiset viim. viikkoa ennen: www.naantalinseurakunta.fi/lapsille/kesatoimintaa
Tiedustelut: katri.purtsi@evl.fi, 040 130 8324

Perhepuistot

Ke 1.6. klo 10-12 Nuhjalan puisto
Ma 20.6. klo 10-12 Kirkkopuisto
To 23.6. klo 10-12 Kreivinniityn puisto
Tiedustelut: katri.purtsi@evl.fi, 040 130 8324 tai anna.fagerstrom@evl.fi, 040 130 8325

Kesäkerho eskarilaisille ja 1.-3.-luokkalaisille 6.-23.6. Ryhmä täynnä.

Koululaisille
Leirit

Tour de Henrik polkupyörävaellus
alakouluikäisille ja sitä vanhemmille ti 28.-to 30.6. Kokemäeltä Turkuun. Ilmoittautuminen ke
1.6. mennessä.
Loiskis 2022
8-14 -vuotiaille ti 26.-pe 29.7. Loimaan Kalikassa Pöytyällä. Ilmoittautumiset ma 27.6.
mennessä.
Ilmoittautumiset: www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/leirit-ja-retket
Tiedustelut: timo.havukainen@evl.fi, 040 130 8330

www.naantalinseurakunta.fi

Lasten taideleiri “Katsokaa
taivaan lintuja” 27.-30.6. Mariavägen, Kirstiläntie 34. Leiri on tarkoitettu 6 -12 -vuotiaille, ikäraja suuntaa antava. Leiripäivät klo 10 -15. Leirillä taiteillaan eri materiaaleista, mm.
piirretään, maalataan ja muovaillaan savea. Työskentely tapahtuu pääasiassa ulkona. Leirin päätös 30.6. klo 14 alkaen.
Päätöstilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.
Leirin hinta on 20 € ja se sisältää
ohjelman, lounaan ja materiaalit. Tied. ja ilm. marianystavat@
gmail.com tai Anna Kaisa Siltanen p. 050 545 9992. Ilmoittautumisen yhteydessä lapsen nimi, ikä ja mahdolliset ruokarajoitteet.
Kouluun lähtevien siunaaminen
su 7.8. klo 15 Naantalin kirkossa.
SEURAKUNTAKESKUKSEN
KAHVILA JA KIRPPUTORI
Café Armo ja kirpputori avoinna

kesäkuussa ja elokuussa tiistaisin
klo 10-13 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Heinäkuussa kahvila ja kirppari suljettu.
AIKUISILLE
Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11 kesä- ja elokuussa
seurakuntakeskuksen kahvila Café
Armossa (Piispantie 2). Eri esiintyjiä.
Suurin osa viikoittaisesta toiminnasta kesätauolla. Seuraa
kirkollisia ilmoituksia paikallislehdissä sekä www.naantalinseurakunta.fi.

Seurakuntaretki to 9.6.
Raumalle
Lähtö seurakuntakeskukselta
klo 9, paluu n. klo 17.30. Hinta 35 € (sis. lounas, kahvit, ohjelma). Tied.ja ilm. 2.6. mennessä: Minna Pykälämaa p. 040 130
8343 tai Mari Syrjäkoski-Vuollet
p. 040 130 8342.

Perinteinen juhannusjuhla pe
24.6. klo 18 Soiniemen leirikeskuksessa. Bussikuljetus Naantalin
seurakuntakeskuksen parkkipaikalta (Piispantie 2) klo 17.30 reittiä Aurinkotie - Tuulensuunkatu Maariankatu - Kaivokatu - Käsityöläiskatu - Myllykiventie Palvelutalon kulmalta -Aurinkotie - Kurkelankatu - Aurinkotie - Maskuntie Isotalontie - Nuhjalantie - Soinistentie - Soiniementie 111 (Soiniemen leirikeskus). Paluukuljetus tilaisuuden päätyttyä samaa reittiä.
Ennakkotieto
Mieli -leiri 5. -7.8. Viherlahdessa
yhdessä Raision seurakunnan
kanssa. Leirillä on mukana Naantalin seurakunnasta diakoni Mari
Syrjäkoski-Vuollet p. 040 130 8342.
Tiedustelut leiriin liittyen Marilta,
seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Diakoniatyöntekijän
tapaamiset
ajanvarauksella
puhelimella/sähköpostilla. Mari
Syrjäkoski-Vuollet: mari.syrjakos-

Seurakunnissa tapahtuu 27.5.-2.9.2022
ki-vuollet@evl.fi, p.040-130 8342,
Päivi Leino: paivi.leino@evl.fi, p.
040-130 8341, Minna Pykälämaa:
minna.pykalamaa@evl.fi, p. 040130 8343 ja Anna Ojala: anna.ojala@evl.fi, p. 040 130 8340.
Adresseja diakoniatyön tukemiseen voi ostaa kirpputorilta sekä kirkkoherranvirastosta,
8-10 €/kpl.

130 8384. Kerhoon mahtuu 15
lasta. Mukana kerhossa diakoni Irma Hauska ja varhaiskasvatuksen
työntekijä Päivi Lehtinen.
Perhekerho jatkuu ke 24.8. klo 10.
Ohjaajina diakoni Irma Hauska ja
varhaiskasvatuksen työntekijä Päivi Lehtinen.
Pienoismallikerho alakoululaisille jatkuu to 25.8. klo 12.30, 13.30
tai 14.30. Tule suoraan koulusta.

VELKUA/LIVONSAARI
Velkuan kirkossa
La 25.6. klo 11 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus. Linja-autokuljetus Naantalin seurakuntakeskukselta klo 9.40.
Su 17.7. klo 18 Velkua Soi! -konsertti.
Su 21.8. klo 11 sanajumalanpalvelus. Linja-autokuljetus Naantalin seurakuntakeskukselta
klo 9.40.

AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Kultaiseniänkerho jatkuu ti 13.9.
klo 13. Ohjaajana diakoni Irma
Hauska.
Naisten keskusteluillat jatkuvat
syksyllä parittomilla viikoilla ti klo
18-20.
Äiti Teresa -piiri jatkuu to 8.9.
klo 12.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 5.6. klo 10 messu.
Su 12.6. klo 10 messu.
Su 19.6. klo 10 messu.
La 25.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus.
Su 26.6. klo 10 messu.
Su 3.7. klo 10 messu.
Su 10.7. klo 10 messu.
Su 17.7. klo 11 kansanlaulukirkko
Aahollin pihassa, Kirjalan kirkkotie
2, 21140 Rymättylä. Huom! kellonaika ja paikka.
Su 24.7. klo 10 messu.
Su 31.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kirkkokahvit kirkon pihalla klo 11.
Elokuussa jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 10.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 5.6. klo 10 messu.
Su 12.6. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 19.6. klo 10 messu.
Su 26.6. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 3.7. klo 10 messu
Su 10.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 17.7. klo 10 messu.
Su 24.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 31.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 7.8. klo 10 messu.
Su 4.8. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 21.8. klo 10 messu.
Su 28.8. klo 10 sanajumalanpalvelus.

te rippikoulukirjeen elokuun loppuun mennessä.

Naantalin alueen kirkkojen
aukioloajat ja opastukset
kesällä 2022
Merimaskun kirkko

20.6.-14.8. ke-su klo 12-16

Naantalin kirkko

PIISPAN VIERAILU
SEURAKUNTIEN
ASUNTOMESSUOSASTOLLA
Piispa Mari Leppänen vierailee Naantalin alueen seurakuntien Luostarin puutarhassa -messuosastolla torstaina
11.8. klo 14-16.

Seuraavan kerran ilmoittelemme toiminnastamme laajemmin Rannikkoseudussa
2.9. Seuraava Vesper-lehti ilmestyy 7.10. Vesper jaetaan
jokaiseen naantalilaiseen kotitalouteen Turun Seutusanomien välissä lukuun ottamatta mainoskieltotalouksia. Lehti on luettavissa myös sähköisenä seurakuntien verkkosivuilla.

16.5.-14.7. ti-su klo 11-18
15.7.-14.8. ma-su klo 11-18
15.8.-31.8. ti-su klo 11-18
Vesper-soitto
joka kesäilta kirkontornista klo 20

Rymättylän kirkko

20.6.-14.8. ma-su klo 12-16

Velkuan kirkko

15.7.-14.8. ma-su klo 12-16

KIRKKO-OPASTUKSET

Maksuttomat kirkko-opastukset
asuntomessujen ajan 15.7.-14.8.
keskiviikkoisin ja perjantaisin seuraavasti:
Rymättylän kirkko klo 12.30
Merimaskun kirkko klo 14.00
Naantalin kirkko klo 15.30
Opastus 30min./kirkko
Ei ennakkoilmoittautumista
Kolmen kirkon kierros:
siirtyminen kirkkojen välillä
omalla kulkuneuvolla.

www.naantalinseurakunnat.fi

MUSIIKKIA
Ke 1.6. klo 18 Ukrainan tukikonsertti Rymättylän
kirkossa. Esiintyjinä Markku Kolehmainen, Bogdan
Kulia, Tarja Lunnas, Sointu Vilja, Esa Vähämäki, Barbora Xu, Entisten Nuorten Kvartetti, FOLK-yhtye, lauluyhtye Ikiduuri. Juonto Lassi
Lähteenmäki. Vapaaehtoiset
lahjoitukset Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Su 24.7. klo 19 Valon sävelet
-konsertti Rymättylän kirkossa.
Duo Marianne Maans & Sofia
Lindroos. Ohjelma 10 €.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Lasten kesäkerho ensisijaisesti
1.-3. luokkalaisille 6.6.- 9.6. klo
9.30 -14. Kerhomaksu 40 €. Ilmoittautumiset ja tiedustelut viim.
29.5. diakoni Irma Hauska p. 040

MUSIIKKIA
Su 31.7. klo 18 Urkukonsertti
Merimaskun kirkossa. Marko Hakanpää, urut. Ohjelma 10 €.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekerho jatkuu ma
29.8. klo 10. Kerho kokoontuu
maanantaisin ja tiistaisin klo 10-12.
Ohjelmassa alkuhetki, ohjattua
toimintaa, yhdessäoloa sekä leikkiä. Tarjolla kahvia, mehua, keksejä ja suolaista. Tervetuloa mukaan aikuiset ja alle kouluikäiset
lapset. Mukana Tiina Paavola ja
Katja Zidbeck.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Piirit jatkuvat syyskuussa käsityöpiirillä 1.9. Seuraa ilmoitteluamme
Rannikkoseudussa ja www.merimaskunseurakunta.fi.
MUUTA
Rippikoulu 2023
Huom! 2023 rippikoululaiset, saat-

Kuva Merttu-Mari Huoponen

UKRAINAN TUKIKONSERTIT
Naantalin kirkossa palmusunnuntaina 10.4. järjestetty Apua Ukrainaan -tukikonsertti tarjosi sykähdyttäviä,
mieliin painuneita hetkiä kauniin musiikin parissa. Illan aikana Kirkon Ulkomaanavun kautta lahjoitettiin
huikeat 5062 € Ukrainan sodan uhrien auttamiseen. Suuret kiitokset yleisölle, esiintyjille ja konsertin järjestäjille! Kiitos myös 23.3. Merimaskun kirkossa järjestetystä tukikonsertista.
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Sinustako seurakuntapäättäjä?

Onneksi olkoon, tulit valituksi!
Kautesi alkaa 1.1.2023. Tervetuloa
vaikuttamaan ja päättämään!

Vaalien tulos selviää
vaalipäivän iltana.

Hyvä yritys! Jää kuulolle, kirkossa
on muitakin luottamustehtäviä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Aloita tästä

1.

Ota yhteyttä ryhmän
vetäjään, kysy lisää ja
ilmoittaudu mukaan.

Pohdi, millaisia arvoja
ja asioita haluat päättäjänä
edistää. Tutustu nykyisiin
ryhmiin ja niiden
edistämiin asioihin.

Et löydä sopivaa ryhmää:
Perusta oma valitsijayhdistys
vaaleja varten.

Järjestä
vaalivalvojaiset!

Varsinainen
vaalipäivä
su 20.11.

Ennakkoäänestys
ti 8.– la 12.11.

Muista
itsekin
äänestää!

Jos et kuulu kirkkoon,
liity viimeistään 15.9.!

Pyydä mukaan
muitakin. Kerää 10
äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä.

5.

2.

Pidä ehdokkuuttasi esillä ja
kannusta tuttaviasi
äänestämään.

Nosta esille
asioita, joihin
haluat
vaikuttaa!

Muista myös
Facebook ja
muut somekanavat!

4.

Äänestysnumerot
selviävät
3.10.

Jättäkää valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirja
15.9. klo 16 mennessä
paikallisen ohjeen mukaan.

seurakuntavaalit.ﬁ

3.

Kuvitus: Valpuri Tauriainen

Aloita vaalikampanja
heti, kun olet
päättänyt lähteä
ehdokkaaksi.

Täytä
vaalikone
26.9.–7.10.

YHTEYSTIEDOT JA VIRASTOJEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2022

Kirkkoherranvirasto
Puhelimitse ma klo 15-17 ja ke klo 9-12
puh. 040 130 8301
Lähipalvelupäivä ke klo 9-12
Poikkeus aukioloissa: 6.6.-28.8. vain
puhelimitse ke klo 9-12.
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
s-posti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi
Markku Ahlstrand, kirkkoherra
040 130 8391
Katja Zidbeck, diakoni 040 130 8392
Tiina Lustig, kanttori 040 130 8393
Tiina Paavola, lastenohjaaja 040 130 8394

Kirkkoherranvirasto
Avoinna ma-pe klo 9-13
Poikkeus aukioloissa:
6.6.-28.8. avoinna ti-to klo 9-13.
Suljettu ma ja pe.
Piispantie 2, 21100 Naantali
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Toimistosihteerit:
Outi Kattelus 040 130 8300
Jorma Laine 040 130 8301
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi
Papit
Jani Kairavuo, kirkkoherra 040 130 8310
Marja Saantola 040 130 8311
Riikka Hietanen 040 130 8312
Annukka Lindberg 040 130 8313
Kanttorit
Miika Hartikainen 040 130 8317
Elisa Murtoperä 040 130 8318
Maiju Laurila 040 1308319
(kesäkanttori 1.7.-14.8.)
Lastenohjaajat
Tuulikki Palonen-Poikkeus, kasvatuksen
työalavastaava 040 130 8320
Tarja Lehto 040 130 8321
Jaana Härmä 040 130 8322
Katri Purtsi 040 130 8324
Anna Fagerström 040 130 8325
Nuorisotyönohjaajat
Timo Havukainen 040 130 8330
Jari Hiitola 040 130 8332
Mika Tunturi 040 130 8333
Diakoniatyöntekijät
Anna Ojala, johtava diakoniatyöntekijä
040 130 8340

Päivi Leino 040 130 8341
Mari Syrjäkoski-Vuollet 040 130 8342
Minna Pykälämaa 040 130 8343

Kirkkoherranvirasto
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 9-12
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
puh. 040 130 8380
s-posti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi
Petri Sirén, kirkkoherra 040 130 8381
Esa Vähämäki, kanttori 040 130 8383
Irma Hauska, diakoni 040 130 8384

Taloustoimisto
Avoinna ma-pe klo 9-13
Piispantie 2, 21100 Naantali
puh. 040 130 8353, hautapaikka-asiat
s-posti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Tuija Lankinen, talousjohtaja
040 130 8358

Heli Kallio, hallintosihteeri 040 130 8351
Kari Sipilä, pääkirjanpitäjä 040 130 8352
Heli Ylikleemola, hautapaikka-asiat
040 130 8353
Seurakuntien yhteinen viestintä
Merttu-Mari Huoponen 040 130 8359
Palveluvastaava
Heli Kuismanen 040 130 8361
Kiinteistöt
Joni Kinnunen, kiinteistönhoitaja
040 130 8360
Henri Leino, seurakuntapuutarhuri
040 130 8363
Heli Tuokila, kausityöntekijä Kirkon
hautausmaa 040 130 8365
Lotta Rantala, kausityöntekijä Hakapellon
hautausmaa 040 130 8364
Seurakuntamestarit
Ilkka Puonti 040 130 8370 (Naantali,
Velkua)
Kristiina Saraviita 040 130 8371 (Naantali)
Raija Mäki-Mantila 040 130 8372
(Merimasku)
Marja Koski 040 130 8373 (Rymättylä)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
Papit, kanttorit ja seurakuntamestarit tavoitettavissa pääsääntöisesti
keskiviikosta sunnuntaihin.

