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Syksyn kutsu
Syksyn saapuminen on mielestäni aina hieman ristiriitaista aikaa. Ilmat viilenevät ja illat pimenevät, luonto vaipuu lepoon. Syksy
on kuitenkin usein myös jonkin uuden alkua,
kiireistä arkea ja suorittamista. Ilmassa väreilee kaikki se, mikä juuri minua odottaa tulevan talven haasteissa. Kaikki se, mihin pitäisi tarttua tai laittaa taas alulle. Niin moneen
asiaan haluaisi ryhtyä ja niin monta asiaa toisaalta haluaisi vältellä ja kiertää kaukaa.
Olo voi olla välillä jännittynyt ja levoton:
mistä tiedän, osaanko valita ne kohdat ja
hetket oikein, joihin minua kutsutaan. Miten löytäisin tasapainon vaatimusten, odotusten ja tavoitteiden viidakossa. Tai miten
taas sellaisina vuosina, kun syksy näyttää
tyhjääkin tyhjemmältä, saisin itseäni liikkeelle ja toisten ihmisten seuraan.
Syysiltojen saapuessa voi vielä matkata muistoissa menneeseen kesään, muistella sen lämpöä, tapahtumia ja uusia kokemuksia. Naan-

talin seurakuntayhtymä sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnat saivat
olla mukana kuluneen kesän asuntomessuilla. Myös tapahtumarikas kesä alueen kirkoissa
ilahdutti niin turisteja kuin paikallisia ihmisiä.
Iso yhteinen projekti rajoitusten ja pandemia-ajan varjon jälkeen oli inspiroiva kokemus työntekijöille ja vapaaehtoisille. Kohtaamiset ja yhdessä jaetut hetket kantavat
kohti uusia projekteja myös tulevaisuudessa. Uudet tuttavuudet ja yhdessä tekeminen innostavat seurakuntaa jalkautumaan
rohkeammin yhteisiin tapahtumiin ja näkymään siellä, missä seurakuntalaiset viettävät aikaansa.
Syysiltoina iltarukoukseen voi liittää Isä meidän -rukouksesta tutun lauseen: ”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin
kuin taivaassa.” Tai jos ei ole tottunut iltarukousta tapailemaan säännöllisesti, voi lauseen huokaista mielessäänkin. Lauseesta

voi parhaimmillaan tulla lähtökohta kaikelle sille, mihin tuleva syksy ja talvi juuri sinua kuljettavat ja mihin sinua johdatetaan.
Tapahtukoon sinun tahtosi, Herra. Sen voi
lausua illan pimeään, kun ei osaa vielä päättää, mistä aloittaisi huomenna, mihin kaikkeen ryhtyisi juuri tänä syksynä tai jos tuleva talvi huolettaa. Tuon lauseen voi lausua
silloinkin, kun ei osaa pukea sanoiksi edes
sitä, mitä toivoisi. Jeesus opetti Isä meidän
-rukouksen sanat, joilla voi lähestyä Jumalaa aina, missä hetkessä tahansa.
Toivottavasti löydät tänä syksynä juuri sinulle sopivat hetket myös seurakunnassa. Hetket, joissa voit virkistäytyä, kokea yhteyttä ja
saada voimaa vuoden pimeimpään aikaan.
Siunausta syksyysi ja tulevaan talveen, kaikkeen siihen, mikä juuri sinua odottaa! J
Riikka Hietanen
seurakuntapastori/Naantali

Hautausmailla
valmistaudutaan talven tuloon
Syyskuun alussa Hakapellon hautausmaalla kukat leiskuivat kauniissa väreissä auringon paisteessa.
– Nyt vielä hoidamme kukkia hoitohaudoilla, mutta lokakuussa alamme valmistautua talven tuloon. Silloin asettelemme kukkien tilalle havuja, kertoo seurakuntapuutarhuri
Henri Leino.
Talveen valmistautumiseen kuuluu
myös mm. hautausmaiden polkujen
kanttaamista, lehtien haravointia ja
huoltotöitä. – Pidän syksyssä siitä,
että silloin ehtii tehdä asioita, jotka
kesän aikana jäävät kiireiden takia
tekemättä ja jää aikaa myös suunnittelutyölle, josta pidän kovasti, Henri pohtii.
Viime keväänä uusittua Hakapellon
hautausmaan uurnahauta-aluetta
koristaa värikkäät ruukkukukat.
– Uurnahauta-alue on tarkoitettu
omaisille mahdollisimman helppohoitoiseksi, kertoo Henri.

Seurakuntapuutarhuri Henri Leino nauttii työnsä monipuolisuudesta.

– Tarkoituksena on, että perennat,
kuten ahomansikka, peittokurjenpolvi ja maksaruohot, saavat kasvaa

rauhassa haudoilla
eikä niiden hoitoa
tarvitse
omaisten
miettiä. Jos haudalle
haluaa tuoda kukkia,
sitä varten on jokaiKausityöntekijä Lotta Rantala hoitaa kukkia
selle haudalle aseHakapellon hautausmaalla.
tettu kivilaatta, jonka
päälle voi tuoda ruukkukukan tai leikkokukkia maljakossa. Maahan ei siis tarvitse kaivaa
mitään, Henri kiteyttää uuden
uurna-alueen perusajatuksen.
Hän huomauttaa, että alueen tavoitteena on myös ekologisuus.
– Esim. ruohoa ei tarvitse leikata,
tarvittaessa nypitään rikkaruohot
ja istutetaan uutta perennaa.
Henri kiittelee työlleen omistautuneita kausityöntekijöitä, joiden
kanssa on ollut hänen mukaansa hyvä tehdä töitä. – Ensi keväänä taas uudet kujeet, mutta toivotaan, että saadaan kokoon yhtä hyvä porukka, hän hymyilee. J
Teksti ja kuvat
Merttu-Mari Huoponen

Hakapellon uusitulla uurnahautaalueella on haudoilla kivilaattoja,
joiden päälle voi tuoda esim. ruukkukukan.
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Arkiretriitti
– hiljentymistä arjen keskellä

Arkiretriitti
syksyllä 2022
Retriittijakso 6 viikkoa: a loitusmessu
su 6.11. klo 10 ja päätösmessu su
18.12. klo 10 Naantalin kirkossa.
Osallistuminen on maksutonta. Ohjaajina seurakuntapastori Riikka Hietanen ja retriittiohjaaja Pirkko Tavio.
Ilmoittautuminen 2.11. mennessä
Naantalin kirkkoherranvirastoon Outi Kattelukselle 040 130 8300, naantalin.seurakunta@evl.fi.

ta suorittamista, lista pyyntöjä ja toiveita,
meidän täytyy osata pysähtyä ja kuunnella, mitä Jumala haluaa sanoa. Siihen tarvitaan hiljentymistä, nimittäin Jumala kyllä
haluaa puhua meille, jos vaan maltamme
pysähtyä kuuntelemaan.
Yhtä asiaa Pirkko korostaa, kun ollaan Jumalan edessä: rehellisyyttä, uskallusta katsoa peiliin silloinkin, kun ei pidä näkemästään.
– Se on kaiken hengellisen kasvun edellytys. Jumalahan joka tapauksessa tuntee
meidät läpikotaisin ja joka tapauksessa rakastaa meitä ehdoitta. Siksi meillä on varaa olla rehellisiä Hänen edessään, riisua
hengelliset roolimme – ehkä sanammekin.
Meillä on varaa olla vain sitä mitä olemme,
hän tähdentää.

Miten voisin löytää hiljentymisen ja
mietiskelyn osaksi arkeani? Kuka auttaisi minua kuuntelemaan omaa sisintäni ja Jumalan ääntä?
Arkiretriitti saattaisi olla vastaus näihin kysymyksiin. Se on keino irrottaa kiireisen arjen keskellä hetki, etsiä vaikkapa mukava
istumapaikka ja vain olla hiljaa Jumalan
edessä. Ei siis tarvita tiettyä aikaa tai paikkaa, vaan hiljentyminen ja mietiskely voi
tapahtua juuri siinä paikassa, jossa kulloinkin sattuu olemaan.

Eläytyvää mietiskelyä
Espanjalainen Ignatius Loyola kehitti
1500-luvun taitteessa mietiskelevän lukemisen tavan ja huomasi, että se on myös
toimiva tapa rukoilla ja lukea Raamattua.
Raamattumietiskelyssä annetaan tilaa Raamatun tapahtumiin eläytymiselle, omakohtaiselle kokemukselle, tunteille ja mielikuvitukselle: voi kuvitella itsensä tekstin maailmaan ja siihen tilanteeseen, josta
teksti kertoo, keskustella hahmojen kanssa ja kuunnella, mitä sanottavaa heillä on.

Maalaa, piirrä, kirjoita
Arkiretriitti, ns. ignatiaaninen retriitti, on
tapa toteuttaa rukousmietiskelyä Raamatun tekstien äärellä itselle sopivassa paikassa oman arkisen elämän keskellä. Siihen sisältyy päivittäinen mietiskelyhetki
sekä viikoittainen tapaaminen henkilökohtaisen ohjaajan kanssa kuuden viikon ajan.

Viikoittaisissa tapaamisissa tarkoituksena
on, että vaeltaja, joksi arkiretriittiin osallistujaa kutsutaan, saa jakaa kokemuksensa
ohjaajan kanssa. Kokemansa voi puhua auki, kirjoittaa, piirtää tai maalata. Jakaa saa
sen verran kuin hyvältä tuntuu.
Ohjaajan tehtävä on rohkaista ja kuunnella vaeltajaa. Hän antaa tekstit, mutta ei
opeta tai saarnaa, vaan yhdessä kuunnellaan, mitä teksteillä on sanottavaa. Oikeita tai vääriä kokemuksia ei ole, vaan oma
kokemus Raamatun tekstin äärellä on aina
arvokas.

Rehellisenä Jumalan edessä
Keväällä 2022 Naantalin seurakunnassa kokeiltiin arkiretriitin toimivuutta Pirkko Tavion johdolla. Vastaanotto oli varsin innostunut ja jatkoa kovasti odotetaan.
– Ignatiaaninen raamatunlukutapa merkitsee minulle aivan uudenlaista tapaa lukea
Raamattua ja rukoilla. Ne kaksi ovat minulle ikään kuin yhtä: lukiessani Raamattua rukoilen samalla, Pirkko kertoo.
– Olen lukuhetkessä niiden asioiden kanssa, joihin tarvitsen Jumalan apua. Oleellista
on, että kuuntelen, mitä Jumala haluaa minulle Raamatun kautta kertoa juuri nyt tässä arkisessa hetkessä, tässä mielentilassa.
Pirkon mukaan rukous, kuten usko ylipäänsä, on vuorovaikutusta Jumalan kanssa.
– Jotta rukous ei olisi vain yksisuuntais-

Pirkon mukaan tässä varsin sekavassa maailmanajassa, jossa elämme, arkiretriitti hiljentää osallistujan kysymään itseltään kahta tärkeää kysymystä: kuka minä olen ja kuka Jumala on minulle?
– Se tarjoaa keinon pitää itsestämme kiinni, ettemme hajoa kaiken myllerryksen
keskellä. Arkiretriitti antaa armollisen luvan rauhoittua, olla ja kuunnella, hän summaa.

Kertomukset muuttuvat eläviksi
Arkiretriittikokeiluun osallistunut Outi
Kattelus toteaa meditatiivisen syventymisen Raamatun teksteihin olevan kiinnostavaa.
– Koska en ole aiemmin osallistunut raamatunlukuryhmiin, enkä perehtynyt Raamatun tulkinnan teorioihin, en miettinyt,
onko teksteistä nousevat tunteet ja eläytyminen oikein tai väärin, hän avaa kokemustaan.
– Uppouduin kertomusten maailmaan,
elin siellä mukana, milloin opetuslapsena,
milloin Marian ystävänä, väkijoukon jatkeena ja annoin elämysten ja tulkintojen
tulla sitä kautta.
Outi myöntää välillä yllättyneensä, miten
eläviksi kertomukset muuttuivat ja miten
paljon henkistä herkistymistä tapahtui. –
Kirjoitin joka harjoituksen herättämät ajatukset, tunteet ja pohdinnat muistiin ja siten saatoin vielä uudelleenkin haastaa it-

Café Armo ja kirpputori 30-vuotta
Naantalin seurakuntakeskuksen Café
Armo on jo vuodesta 1992 toiminut naantalilaisten olohuoneena, jossa on voinut
jakaa elämän riemun ja murheen hetkiä
toisten ihmisten kanssa. 30 vuoteen on
mahtunut paljon ikimuistoisia hetkiä ja
suuri määrä arvokkaita kohtaamisia.

Cafe Armon vapaaehtoiset toivottavat kaikki
tervetulleiksi synttärikahville.

Lukuisat tehtäväänsä omistautuneet vapaaehtoiset ovat vuosien varrella omalla työpanoksellaan mahdollistaneet niin
kahvilan kuin sen yhteydessä toimivan
kirpputorin toiminnan.

seni uppoutumaan tekstiin ja sen herättämiin pohdintoihin.

15 minuuttia kaupan pihalla
– Luen yleensä Raamattua työtarkoituksessa viikoittain: suunnittelen saarnaa, hankin
inspiraatiota hartauspuheisiin jne. Usein
todellinen rauhoittuminen, itsensä kuuntelu ja Jumalan eteen asettuminen jää vähemmälle tai on pinnallista, myöntää seurakuntapastori Riikka Hietanen.
Riikalle arkiretriitti avasi armollisen tavan
olla Raamatun tekstien äärellä. - Ei tarvitse
koko ajan suorittaa tai tuottaa jotain järkevää, mielipiteitä ja hienoja ajatelmia tarjottavaksi muille. Voin vain olla rauhassa ja
mietiskellä, mitä minulle kuuluu, mitä Jumala haluaa minulle juuri nyt sanoa, hän
kuvailee.
Ajatus siitä, että Jumala on lähellä kaikissa
arjen tilanteissa, Riikan mukaan vahvistui.
– Voin olla Häneen yhteydessä niin monin
eri tavoin. Usein vain avautuminen, hiljentyminen ja kuuntelu voi avata hienoja yhteyksiä ylös.
Hän tietää myös, että arkiretriitissä saa olla vapaa erilaisten tulkintojen paineesta. –
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tulkintatapaa.
Juuri sinä olet tekstin avulla yhteydessä Jumalaan siinä hetkessä, ei kukaan muu.
- Itse luin viikon tekstejä joskus autossa,
kun siirryin kesken kiireisen päivän jonnekin ja minulle jäi esim. kaupan pihalla 15
minuuttia aikaa. Hengitin pari kertaa sisään ja ulos, jotta rauhoituin ja sitten aloin
lukea ja mietiskellä. Jumalalle mikään inhimillinen ei ole vierasta, Riikka vakuuttaa. J

Teksti Merttu-Mari Huoponen
Kuva Unsplash

Café Armon yhteydessä toimiva kirpputori palvelee kaiken kansan kierrätyspaikkana ja sen edullisilla hinnoilla kerätään avustusrahaa vähävaraisten naantalilaisten auttamiseen. Tarvitseville voidaan diakoniatyöntekijän harkinnalla lahjoittaa kirpputorilta myös suoraan
esim. talvitakkeja ja astioita.

toiminnan alkuvaiheisiin. Hiukan huumoria ja vähän kierrätysteemaakin juhlaan sisältyy. Erityisesti kutsumme mukaan entisiä ja nykyisiä vapaaehtoisiamme, sillä kiitos kuuluu teille! Mutta vaikka toimintamme ei olisikaan sinulle vielä
tuttua, tule rohkeasti tutustumaan ja juhlimaan kanssamme. J

Tiistaina 25.10. klo 11 juhlistamme Café Armon ja kirpputorin 30 vuotista taivalta. Esiintymässä ovat mm. Maruset ja
diakoniatyöntekijät. Kuulemme myös
varta vasten tähän juhlaan tehdyn runon sekä teemme pienen kurkistuksen

Café Armo ja kirpputori avoinna ma, ti
ja to klo 10-14 sekä ke klo 10-18 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Kahvilassa vapaaehtoinen kahvimaksu.
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Oletko tullut ajatelleeksi…?
Mitä jos Naantalin alueella ei olisi evankelis-luterilaisia seurakuntia?
Naantalin alueella toimitetaan marraskuussa seurakuntavaalit. Haastamme teidät lukijat nyt miettimään, mitä meiltä jäisi puuttumaan,
jos seurakuntien tarjoamaa apua ja tukea, toimintaa ja palveluja ei enää olisikaan. Miten se vaikuttaisi meidän yhteiseen hyvinvointiimme?

Mietitäänpä...

J Jos Naantalin alueella olisi yksi taho vähemmän huolehtimassa yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevista, yksi taho
vähemmän auttamassa ja tukemassa vähävaraisia lapsiperheitä,
ikäihmisiä ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia?

J Jos olisi yksi taho vähemmän tarjoamassa taloudellista apua, vaateja tarvikeapua, keskusteluapua ja
vertaistukea tarvitseville?

tämiä koko perheen retkiä, leirejä,
tapahtumia tai seurakunnan varhaiskasvatuksen järjestämiä päiväkerhoja, avoimia perhekerhoja
ja muskareita?

J Mitä jos seurakuntien tarjo-

J Jos ei olisi seurakuntien tarjo-

J Jos olisi yksi taho vähemmän

amaa maksutonta perheneuvontaa?

tukemassa ja tarjoamassa lohtua
elämän kriiseissä ja suruissa?

J Jos ei olisi seurakunnan diakoniatyöntekijöitä, jotka tekevät kotikäyntejä ja tervehdyskäyntejä
vuodeosastoille, palvelutaloihin
ja hoitolaitoksiin?

J Jos ei olisi tahoa, joka pitäisi

J Mitä jos olisi yksi taho vähem-

J Jos ei olisi seurakuntien järjestä-

män auttamassa ja tukemassa
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä?

miä vertaistukiryhmiä omaishoitajille ja sureville omaisille?

ama kristillinen sanoma ja sen
mukanaan tuoma merkitys elämän tärkeisiin juhlahetkiin jäisi
pois?

huolta hautausmaista?

J Jos emme pystyisi huolehtimaan korvaamattoman arvokkaista kirkoistamme?

Mitä mieltä olet?
– jäisikö jotain
puuttumaan...

J Jos ei olisi seurakuntien aikuiJ Mitä jos olisi yksi taho vähemmän järjestämässä ohjelmaa kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille?

sille tarjoamia maksuttomia harrastusmahdollisuuksia: kuorot,
jumpat, karaoke, askartelu- ja kudontapiirit, peli-illat ynnä monet
muut?

J Jos olisi yksi taho vähemmän
auttamassa syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria?

J Jos olisi yksi taho vähemmän
tarjoamassa monipuolisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia?

J Jos nuorilta jäisi kokonaista sukupolvea yhdistävä rippikoulukokemus kokematta?

J Jos ei olisi seurakuntien koululaisille järjestämiä maksuttomia
kerhoja: kokkikerhoja, käsityökerhoja, pienoismallikerhoa ynnä
monia muita?

J Jos ei olisi seurakuntien järjes-

Mitä jos Naantalin alueella ei olisi evankelis-luterilaisia seurakuntia? Voisiko olla niin, että meidän
naantalilaisten hyvinvoinnista
jäisi puuttumaan jotain oleellista?

J Jos ei olisi seurakuntien järjestämiä konsertteja ja musiikkitilaisuuksia tai ammattimuusikon esittämää musiikkia häissä ja hautajaisissa?
J Jos seurakuntien järjestämien
monenlaisten tapahtumien tuoma yhteisöllisyys jäisi puuttumaan?

Jos vastasit kyllä, seurakunnan jäsenenä, osallistumalla toimintaan
sekä äänestämällä voit vaikuttaa
siihen, että evankelis-luterilaiset
seurakunnat säilyvät tulevaisuudessakin elinvoimaisina toimijoina yhdessä kaupungin eri tahojen ja paikallisjärjestöjen kanssa.
Seurakuntien toiminta on kaikille avointa ja pääasiallisesti maksutonta.

Äänestämällä voit vaikuttaa
Naantalin seurakuntayhtymän
muodostavissa seurakunnissa,
Merimasku, Naantali ja Rymättylä,
toimitetaan marraskuussa kahdet vaalit: seurakuntaneuvoston
vaali ja yhteisen kirkkovaltuuston
vaali. Vaaleilla valitaan seurakuntalaisten edustus jokaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon
sekä koko seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuustoon. Katso ohjeet äänestämiseen sivun
alareunasta.

Kuka saa äänestää,
ketä saa äänestää
Seurakuntavaaleissa (seurakuntaneuvoston vaali ja yhteisen kirkkovaltuuston vaali) saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä
20.11.2022 16 vuotta täyttävät
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi äänioikeutettu on merkitty 15.8.2022.
Äänestää saa oman kotiseurakuntansa ehdokkaita (ks. s. 5-8). Vaalikoneessa voi tutustua ehdokkaiden mielipiteisiin seurakunnan
toimintaa ja taloutta koskevissa
kysymyksissä. Vaalikone on auki
äänestäjille osoitteessa seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua
4.11.2022 klo 16 mennessä.

J Lisää tietoa mm. kotiäänestyksestä ja äänestystavasta:
Merimaskun seurakunta
www.merimaskunseurakunta.fi
Merimaskun kirkkoherranvirasto:
040 130 8303,
merimaskun.seurakunta@evl.fi
Naantalin seurakunta
www.naantalinseurakunta.fi
Naantalin kirkkoherranvirasto:
040 130 8300, 040 130 8301,
naantalin.seurakunta@evl.fi
Rymättylän seurakunta
www.rymattylanseurakunta.fi
Rymättylän kirkkoherranvirasto:
040 130 8380,
nina.lehtovirta@evl.fi

Teksti Merttu-Mari Huoponen
Kuvat seurakuntien
kuva-arkistot

Seurakuntavaalit 2022 – Näin toimit äänestyskopissa
Saat käteesi kaksi äänestyslippua, oranssin
ja valkoisen. Oranssi äänestyslippu on seurakuntaneuvoston vaalia varten ja valkoinen äänestyslippu on seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston vaalia varten.

Valitse ehdokkaan numero seinässä
olevalta valkoiselta ehdokaslistalta ja
kirjoita ehdokkaan numero valkoiseen
äänestyslippuun.
• Näin olet äänestänyt ehdokasta Naantalin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Äänestyskoppiin päästyäsi
Valitse ehdokkaan numero seinässä
olevalta oranssilta ehdokaslistalta ja
kirjoita ehdokkaan numero oranssiin
äänestyslippuun.
• Näin olet äänestänyt ehdokasta oman
seurakuntasi (Merimasku, Naantali tai
Rymättylä) seurakuntaneuvostoon.
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Kahden vaalin äänestystapa
pähkinänkuoressa
Kirjoita ehdokkaan numero samanväriseltä ehdokaslistalta samanväriseen äänestyslippuun. Ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa, jolloin hänellä saattaa olla kaksi eri numeroa. Jos haluat äänestää
samaa henkilöä molemmissa vaaleissa, älä hämäänny,

vaan tarkista numerot listoilta.
Ole tarkkana, että kirjoitat oikean numeron oikean väriseen
äänestyslippuun.
Vaalit ovat toisistaan erilliset
vaalit. Kummassakin vaalissa
voit vapaasti valita ehdokkaan
kyseisen vaalin ehdokaslistalta oman seurakuntasi ehdokkaista.

Jos tarvitset äänestystilanteessa apua, pyydä sitä paikalla olevalta vaaliavustajalta!

Muista
henkilöllisyystodistus!

SEURAKUNTAVAALIT 2022
EHDOKKAAT
MERIMASKUN SEURAKUNNASSA
Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali
Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali on ns. sopuvaali: ehdokkaita on vähemmän kuin paikkoja.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I SEURAKUNTAMME PUOLESTA

II MERIMASKUN MAJAKKA

Pidetään kaikista huolta – SDP.

2
Eliisa Ansamaa
eläkeläinen

3
Tiina Pajunoja
eläkeläinen

Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n ja sitoutumattomien ehdokkaat.

4
Markus Helenius
palomies

5
Reijo Ihalin
erityisluokanopettaja,
eläkeläinen

7

6
Erkki Rantala
DI, eläkeläinen

Irmeli Vainio
työnohjaaja,
eläkeläinen
Kuvat valokuvaaja Anna Liukas

Ennakkoäänestystakoti
Merimaskun seurakun
asku
Kukolaistentie 36, Merim
.
8.-12.11.2022 klo 9-18

änä
Äänestys vaalipäiv
takoti
Merimaskun seurakun
asku
Kukolaistentie 36, Merim
-20.
su 20.11.2022 klo 11

seurakuntavaalit.fi/vaalikone
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SEURAKUNTAVAALIT 2022
EHDOKKAAT
NAANTALIN SEURAKUNNASSA
Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali

Äänestä oranssilla lipulla – valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I III NAANTALIN ASKEL -ryhmä

Kristillisiin arvoihin sitoutunut ja poliittisesti riippumaton.

46 32

47 33

48 34

49 35

50 36

51 37

52 38

Tommy Björkskog *
Key Account Manager

Ilona Blumgrund *
TM, väitöskirjatutkija

Roosa Hanhinen *
opiskelija

Pirjo Järvenranta *
eläkeläinen

Jari Koivisto *
soittaja-upseeri (evp)

Tarmo Koivunen *
keksijä, eläkeläinen

Kari Kouki *
yrittäjä

53 39

54 40

55 41

56 42

57 43

58 44

59 45

Reijo Laakkonen *
vapaaehtoistyöntekijä

Anita Mäkilä *
diakoni, eläkeläinen

Kaisa Nyblom *
diakonissa-
sairaanhoitaja

Sari Outinen *
lastenhoitaja

Jere Peltonen *
insinööriopiskelija

Jyrki Rautiainen *
pastori, eläkeläinen

Anna Kaisa Siltanen *
erityisopettaja,
koulutussuunnittelija

II II MAJAKKA-ryhmä

Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n ja sitoutumattomien ehdokkaat.

60 15

61 16

62 17

63 18

64 19

65 20

66 21

Timo Ekman *
talousjohtaja,
eläkeläinen

Nils Grönberg *
toimitusjohtaja

Marketta Keihäs *
lukion lehtori,
eläkeläinen

Irina Koski *
yrittäjä

Miikka Laaksonen *
aluemyyntipäällikkö

Sari Lalli ***
palvelukodinjohtaja,
sairaanhoitaja YAMK

Aino Lehtonen *
VTM, kirkon nto

67 22

68 23

69 24

70 25

71 26

72 27

73 28

Markku Leivo **
eläkeläinen

Merituuli Mattila *
ostaja, VTM

Olavi Mäkinen **
myyntijohtaja

Katja Mäntylä *
luokanopettaja, KM

Pirjo Orrela **
terveydenhoitaja,
eläkeläinen

Jari Paasikivi *
DI, toimitusjohtaja

Viveka Raitanen *
aluepäiväkodinjohtaja
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III I RUUSURYHMÄ

74 29
Marjo Sipilä **
yleislääketieteen
erikoislääkäri

79 6
Heikki Lindgren ****
ay-toimitsija

– 30
Pia Teissala *
sairaanhoitaja

80 7
Riku Luoto *
röntgenhoitaja

75 31

– 2

Katri Tuominen *
ekonomi, kirjakauppias

81 8

Leena Flander *
rovasti

82 9

Jouni Miilumäki *
teknikko

Veikko Mäkelä *
rak.mestari, eläkeläinen

76 3
Isabella Hautala *
opiskelija,
kulttuurituottaja

83 10
Heli Niemiölä *
opiskelija

Ennakkoäänestys

keskus
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, Naantali
.
8. -12.11.2022 klo 9-18

86 13
Seija Tuominen *
sijoituspäällikkö,
eläkeläinen

87 14
Hannele Vienonen *
perushoitaja,
eläkeläinen

ä

Äänestys vaalipäivän
Naantalin kirkko
Nunnakatu 1, Naantali
0.
su 20.11.2022 klo 11-2

Kuvat
* valokuvaaja Anna Liukas
** Jari Hytti
*** Auran kuva
**** Mika Nurmi

Rakkaudesta lähimmäiseen - SDP ja sitoutumattomat.

77 4
Hannele Helenius **
eläkeläinen

84 11
Erkki Rantanen *
ostaja, eläkeläinen

78 5
Ilona Lilja-Kurkela *
sis.suunnittelija,
henk.koht. avustaja

85 12
Irma Taka-Prami **
restonomi (ylempi AMK)

Lisäksi ennakkoäänestys:
Naantalin lukio
Kristoﬀerinkatu 1, Naantali
ti 8.11. klo 11-12.30
K-Supermarket Ukko-Pekka
Venekuja 5, Naantali
ti 8.11. klo 15-18
Palvelukeskus Kummeli
Sauniementie 3, Teersalo
ke 9.11. klo 12-14
Livonsaaren Seuratalo
Velkuantie 987, Livonsaari
ke 9.11. klo 15-17
K-Market PikkuKippari
Meteoritie 2, Naantali
to 10.11. klo 15-18
Aurinkosäätiön palvelutalo
Myllynkiventie 5, Naantali
pe 11.11 klo 10.30-12.30
S-market Naantali
Tuulensuunkatu 12, Naantali
pe 11.11. klo 15-18
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SEURAKUNTAVAALIT 2022
EHDOKKAAT
RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNASSA
Rymä�ylän seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali

Äänestä oranssilla lipulla – valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I PRO SEURAKUNTA

Edustaa laaja-alaisesti Rymättylän itsenäisen kirkkopitäjän seurakuntalaisia, ei edellytä poliittista sitoutumista.

12 3

13 4

14 5

15 –

16 –

17 –

18 –

Martti Jaanto *
yrittäjä

Jarmo Juvakka *
merikapteeni,
eläkeläinen

Riitta Kemppe *
osastonsihteeri,
eläkeläinen

Markku Kolehmainen *
muusikko

Lassi Lähteenmäki *
toimittaja

Terttu Marjander *
sairaanhoitaja

Maiju Pietilä **
bioanalyytikko

II ELÄVÄ SEURAKUNTA

Keskustalaisella kristillisellä
arvopohjalla toimiva ryhmä, joka uskoo yhdessä tekemisen voimaan.

19 –

20 –

21 9

22 –

23 2

24 6

25 –

Sanna Pitkänen **
yrittäjä

Iiris Päivölä *
yrittäjä, toimitusjohtaja

Maarit Sainio *
asiakkuusneuvoja,
tradenomi

Seija Salminen ***
eläkeläinen

Kari Hämölä *
eläkeläinen

Elina Koisaari *
kotitalousopettaja

Seppo Kustonen *
eläkeläinen

I RYMÄTTYLÄN SRK:N VAALIYHDISTYS
Rymättyläläisiä ehdokkaita
asettaneiden ryhmien yhteinen
lista Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
vaalissa.

26 7

27 –

28 10

29 11

Atte Liitola *
maatalousyrittäjä

Kirsi Lähteenmäki *
osastonhoitaja,
röntgenhoitaja

Miia Söderholm *
liiketalouden opettaja vs.

Jaana Törne *
fysioterapeutti

Ennakkoäänestys

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, Rymättylä
8.-12.11.2022 klo 9-18.
Katavakoti
Maskulaisentie 4, Rymättylä
to 10.11.2022 klo 10 -12.

– 8
Kaija Saarni *
tutkija

Kuvat
* valokuvaaja Anna Liukas
** Jari Hytti
*** Star Image

Äänestys vaalipäivänä
Rymättylän seurakuntakoti
Viluntie 2, Rymättylä
su 20.11.2022 klo 11-20.

seurakuntavaalit.fi/vaalikone
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Uudet työntekijät esittäytyvät

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Rukouksesta
voimaa
Syksy saapuu, päivät lyhenevät ja lehdet putoavat puista. Jumala ikään
kuin asettaa luontonsa lepotilaan. Samoin mekin saamme omassa elämässämme hiljentyä ja levätä Luojamme
edessä.

Olen diakoni Irma Hauska. Aloitin diakonian viranhaltijana Rymättylän seurakunnassa 1.5.2022 edellisen diakonian viranhaltija Hannele Keskitalon jäätyä eläkkeelle. Vastuullani on seurakunnan diakoniatyön lisäksi seurakunnan varhaiskasvatus- ja nuorisotyö. Olen koulutukseltani
yo, lähihoitaja ja sosionomi + diakoni. Ennen nykyistä virkaani olen tehnyt diakoniatyötä Uudellamaalla. Rymättylän seurakunnan diakonian viran saannin myötä olen palannut kotiseuduilleni, sillä olen
kotoisin Kaarinan Littoisista. Rymättylä on
kaunista seutua ja ihmiset ovat täällä ystävällisiä. Minut on otettu täällä kauniisti
vastaan.

Olen Tuija Kyrölä ja olen Naantalin seurakunnassa johtavan diakoniatyöntekijän viransijaisena syksyn ajan. Minulla on diakonian virka Maskun seurakunnassa ja sinne
on tarkoitukseni palata taas ensi vuoden
alusta. Monet turistit tulevat tänne Armon
laaksoon kesäksi, minä tulin syksyksi. Olen
nauttinut täysin siemauksin, kun olen saanut tehdä työtä osaavien ja motivoituneiden työkavereiden kanssa ja tavata iloisia
ja mukavia naantalilaisia.

Olen Jussi Meriluoto ja juuri aloittanut
seurakuntapastorin työssä Naantalissa. On
suuri etuoikeus saada työskennellä Naantalissa, armon ja auringon kaupungissa.
Minua kiehtovat seurakunnassa sen vuosisataiset hienot perinteet ja kaunis kirkko. Haluan panostaa seurakunnan perustyöhön, niin että seurakuntalaiset kokevat
jumalanpalvelukset ja toimitukset mielekkäiksi ja voimaa antaviksi lepohetkiksi hyvän Jumalan hoidossa. Vastuulleni on annettu iso osa seurakunnan miestyöstä ja
palvelen myös ruotsinkielisiä seurakuntalaisia. Kutsun juuri sinua, tämän lukija, mukaan Naantalin seurakunnan monipuoliseen toimintaan. Jeesus, Hyvä Paimen,
rakastaa sinua!

Olen 66-vuotias neljän lapsen äiti ja
kahdeksan lapsenlapsen mummi. Rukous on tärkeä ja rakas osa elämääni.
Rukous on ihana Jumalan lahja ja etuoikeus meille. Saan jättää perhekuntani rukouksessa Jumalan huolenpitoon, kuin myös ystävät ja monet arkiset asiat, jotka päivän aikana eteeni
tulevat.
Ystävien esirukoukset kantavat. Tämän
sain kokea mieheni sairauden aikana
ja hänen kuolemansa jälkeen. Niin monet rukoilivat puolestamme ja saimme
viestien ja puheluiden välityksellä kokea Jumalan rakkautta ja huolenpitoa
koko sen puolen vuoden ajan, jonka
Veikko sairasti.
Sanassaan Jumala kehottaa meitä kantamaan toinen toistemme kuormia.
Rukous antaa tähän yhden mahdollisuuden. Saamme myös rukouksen
kautta jakaa ilomme ja kiitoksemme
vastauksista, joita hän meille antaa.
Oma elämäntilanteeni on sellainen,
että pystyn aamuisin hiljentymään
Luojani edessä. Rukoilen johdatusta
ja viisautta kaikkeen siihen, mitä päivä
tuo tullessaan. Rukoilen myös, että
Jumala antaisi herkät korvat ja näkevät
silmät, jotta osaisin kohdata lähimmäiseni Jeesuksen rakkauden kautta.
Voimme rukoilla missä vain; bussissa, autossa, kaupan kassalla, kävelyllä.
Voimme mielessämme siunata muita
kassajonossa olevia tai kadulla vastaan
tulijoita. Voimme rukoilla yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhteisessä rukouksessa on valtava voima. Mutta Jumala kuulee heikon huokauksenkin.
Elämme nyt sellaista aikaa, jossa rukousta tarvitaan enemmän kuin ehkä pitkään aikaan. On paljon ahdistusta, pelkoa ja erilaisia uhkakuvia. Tarvitsemme toinen toisiamme ja rukousta
maamme ja kansamme puolesta.
Sanotaan, että rukous liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa maailmaa. Käytetään
ystävät tätä valtavaa rukouksen mahdollisuutta. J

Lux Gratiae -tapahtuma valaisee jälleen lokakuun viimeisen viikonlopun 28.-30.10. Naantalissa. Perinteiseen tapaan
taide luo valoaan myös saaristoon.
Pe 28.10.
klo 18 Luonnollista musiikkia! Kristoﬀer-sali, Opintie 2. Arja
Kastinen, kantele-improvisaatiot, Ilari Hongisto, sävellykset,
Salla Hongisto, videot. Liput 15 € / 10 €.
klo 19 Puistokonsertti ”Illan varjoon himmeään” ja valotaideteos. Kirkkopuiston paviljonki. Jarkko Salmi, laulu, Jari Koivisto, saksofoni, Valotaideteos: Flowers of Life. Vapaa pääsy.
klo 20 Jukka Perko & Mikko Perkola. Naantalin kylpylän Ballroom. Liput 38 €.
La 29.10.
klo 10 Jaakobin kävely Naantalin kirkko – Rymättylän kirkko,

25 km. Ilmoittautumiset viim. 24.10. armonlaaksonvaeltajat@gmail.com. Hinta 10 €.
klo 14 Runoryhmä Sulkakynät. Taidehuone, Mannerheiminkatu 5. Vapaa pääsy.
klo 19 Dominus Krabbe -monologiooppera. Naantalin kirkko. Teppo Lampela, kontratenori, Mari Mäntylä, decacorde, Kimmo Kahra, ohjaaja, Pekka Jalkanen, säveltäjä. Liput
30 € / 20 €.
Su 30.10.
klo 16 Käsikelloyhtye HUPS! Rymättylän kirkko. Markku Hietaharju, urkutaiteilija. Liput 15 €.

Anneli Rantala

Lisää tietoa viikonlopun ohjelmasta www.naantali.fi/
luxgratiae.
Liput: lippu.fi.
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Seurakunnissa tapahtuu 19.10.-11.12.2022

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 23.10. klo 10 messu. Hietanen,
Saantola, Hartikainen.
Su 23.10. klo 18 Elvis-messu. ks.
tarkemmat tiedot alla.
To 27.10. klo 18 viikkomessu piispa Mari Leppäsen johdolla. Meriluoto, Murtoperä, Hartikainen, Kyrölä, Chorus Gratiae.
Su 30.10. klo 10 messu. Herättäjän kirkkopyhä. Kairavuo, Murtoperä. Varissuon Veisaajat -lauluryhmä. Messun jälkeen Herättäjä
-seurat seurakuntakeskuksessa.

PYHÄINPÄIVÄ 2022
Pyhäinpäivän glögitarjoilut hautausmailla
Tule nauttimaan kuppi kuumaa ja vaihtamaan kuulumisia pyhäinpäivän merkeissä
seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Pe 4.11. klo 14-18 Hakapellon hautausmaalla.
La 5.11. klo 12-17 Naantalin kirkon hautausmaalla.
Pyhäinpäivän jumalanpalvelus ja omaisten ilta Naantalin kirkossa
La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus. Lindberg, Murtoperä.
La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän omaisten ilta. Hietanen, Meriluoto, Saantola, Murtoperä. Naantalin kamarikuoro, johtaa Aija Haapalainen.

Su 30.10. klo 18 Hiljaisuuden
iltamessu. Lindberg, Hartikainen, Huoponen. Hiljaisuutta,
rukousta, taizélauluja. Iltatee.

Su 6.11. klo 10 messu. Lindberg,
Saantola, Hartikainen.
Su 13.11.klo 10 uskonpuhdistuksen muistopäivän messu. Saantola, Hietanen, Murtoperä.
Su 20.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kairavuo, Hartikainen. Seurakuntavaalien äänestys klo 11-20.
Su 27.11. klo 10 1. adventtisunnuntain perhemessu. Hietanen,
Meriluoto, Murtoperä.
Su 4.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu. Hietanen, Lindberg,
Murtoperä.
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Naantalin
kamarikuoro, johtaa Aija Haapalainen. Seppeltenlaskut sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen.
Su 11.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu. Meriluoto, Hietanen, Hartikainen, Chorus Gratiae.

Elvis-messu Naantalin kirkossa
su 23.10. klo 18.
Tervetuloa mukaan jumalanpalvelukseen Elviksen musiikin
tunnelmissa! Kaikki jumalanpalveluksen musiikki on Elviksen tuotantoa. Musiikista vastaa Naantalissakin sijaiskanttorina toiminut Sami Nieminen.

ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 Naantalin
seurakuntakeskuksen kappelissa
(Piispantie 2).
MUSIIKKIA
Naantalin kirkossa
La 29.10. klo 19 Pekka Jalkanen:
monologiooppera -Dominus
Krabbe. Lux Gratiae- konsertti
yhteistyössä kaupungin ja eri toimijoiden kanssa. Teppo Lampela,
kontratenori, Mari Mäntylä, decacorde, Kimmo Kahra, ohjaaja. Liput 30/20 €, lippu.fi.
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La 3.12. klo 18 Matkalla jouluun
-konsertti. Naantalin kamarikuoro, joht. Aija Haapalainen. Turun
musiikinystävien orkesteri, joht.
Antti Haapalainen. Kuoro ja orkesteri, yhdessä ja erikseen, tunnelmoivat joulumusiikkia eri maista. Käsiohjelma 15 €.
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut. Tarkemmat tiedot
www.naantalinseurakunta.fi.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Lapsille ja perheille suunnattu toiminta on maksutonta.
Ilmoittautumiset: naantalinseurakunta.fi/lapsille/paivakerhot.
Päiväkerhot 2-5-vuotiaille
ma klo 12.30-15.30, ti klo 9-12, ke
klo 9-11, pe klo 9-12 Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9).
Puistoryhmä yli 1,5-vuotiaille
pe klo 9.30-11.30 Naantalin seurakuntakeskuksen leikkipuistossa (Piispantie 2). Ilmoittautumiset:
naantalinseurakunta.fi/lapsille.
Avoimet perhekerhot
Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Ohjaajina Jaana Härmä 040 130 8322 ja Tarja
Lehto 040 130 8321.
Vauvakerho ti klo 10-12.
Perhekerho ke klo 9.30-11.30.
Pop up -perhekahvila to klo 1517. Vetäjänä Katri Purtsi 040 130
8324.
Leppiksen avoin perhekahvila
vauvasta vaariin to klo 9.30-12.30
Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9). Ohjaajina Anna Fagerström
040 130 8325 ja Katri Purtsi 040
130 8324.
Avoimiin kerhoihin ei ilmoittautumista.
Kirkkomuskarit
Ilmoittautumiset: naantalinseurakunta.fi/lapsille/kirkkomuskari.
Perhemuskarit to klo 16-16.30 ja
klo 16.45-17.15. Ryhmät täynnä.
Muskari 3-5-vuotiaille to klo
17.30-18. Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).

Kirjahyrrä 2.-3.11.2022
Lasten oma kirjallisuusfestivaali
Naantalissa. Tapahtumapaikkoina
Naantalin seurakuntakeskus sekä
Naantalin kirjasto ja museo. Katso
tapahtuman koko ohjelma www.
kirjahyrra.fi.
Lasten kauneimmat joululaulut
to 8.12. klo 18 Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Löydät meidät
Facebook: Lapset hoi! – Naantalin
seurakunnan lapsiperheet.
Instagram: @naantalinsrklapset
ESKARILAISILLE JA
KOULULAISILLE
Ilmoittautumiset: naantalinseurakunta.fi/koululaisille/pienille-koululaisille
Kokkikerho 6-10-vuotiaille ma
13.15-15.30 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
Kokkikerho 6-10-vuotiaille ke
13.15-15.30 ja to 13.15-15.30 Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9).
Ohjaajina Jaana Härmä 040 130
8322 ja Tarja Lehto 040 130 8321.
KOULULAISILLE
Ilmoittautumiset: naantalinseurakunta.fi/koululaisille/kerhotoimintaa. Kerho-ohjaajina toimii vapaaehtoisia nuoria. Lisätietoa: timo.
havukainen@evl.fi, 040 130 8330.
RC-kerho 7-14 -vuotiaille ma
klo 16.30-18 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
1.-3.-luokkalaiset oman aikuisen
kanssa.
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille ti
klo 17-18.30 Suopellon koulussa
(Rimpikuja 4).
Käsityökerho alakoululaisille to
18-19 Suopellon koulussa (Rimpikuja 4).
Lapsikuoro Laaksonlapset ke klo
16.30- 17.15 Naantalin seurakuntakeskuksessa Elisa-kanttorin johdolla. Otamme ilolla mukaan uusia laulamisesta innostuneita ala-

koululaisia. Lisätiedot: Elisa Murtoperä 040 130 8318, elisa.murtopera@evl.fi.

Yö kirkossa -tapahtuma
4.-6.-luokkalaisille 26.-27.11.2022
Naantalin seurakuntakeskuksessa ja Naantalin kirkossa. Tapahtuma alkaa lauantaina klo 15 ja päättyy sunnuntaina klo 11.30. Paikkoja on 25. Sähköinen ilmoittautuminen 11.11. mennessä www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/
leirit-ja-retket. Tiedustelut: nuorisotyönohjaaja Timo Havukainen,
040 130 8330, timo.havukainen@
evl.fi.
SEURAKUNTAKESKUKSEN
KAHVILA JA KIRPPUTORI
Café Armo ja kirpputori avoinna ma, ti ja to klo 10-14, ke klo 1018 Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Huom! Suljettu 5.-6.12.
AIKUISILLE
Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2)
Korttiaskartelua diakonian hyväksi ma 7.11. ja 5.12. klo 10 alkaen, ryhmähuone 2. Eila Puhakan ja Ulla Kokon kanssa.
Pelimimmit ma klo 14, Cafe Armo, parittomat viikot. Vetäjinä
ovat Pirkko Nurmi, Inkeri Ahlroth
ja Susan Lehtonen.

Toipumisryhmä -eroon päihteistä ma 17.30-19, Dipoli
(seurakuntakeskuksen alakerta). Vertaistukiryhmä Naantalin alueella asuville nuorille aikuisille, jotka kaipaavat tukea
päihderiippuvuudesta irtautumiseen ja päihteettömänä
pysymiseen. Ryhmän ohjaajina vapaaehtoinen, sairaanhoitaja Maija Koivikko ja sosionomi-diakoni Tuija Kyrölä. Osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja: Tuija Kyrölä 040 130
8344, tuija.m.kyrola@evl.fi.

Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11, Café Armo. Eri
esiintyjiä. 25.10. juhlistamme Café Armon ja kirpputorin 30v-juhlaa.
Avoin rupatteluryhmä ti 4.10.,
8.11. ja 29.11. klo 12-14, ryhmähuone 2. Tule avoimin mielin keskustelemaan erilaisista asioista.
Voimme yhdessä pohtia elämää
ja vaihtaa ajatuksia. Mukana monille tuttu eläkkeellä oleva diakoni Anita Mäkilä.
Liikuntarajoitteisten vertaistukiryhmä ti 1.11. ja 29.11. klo 1415.30. Tiedustelut Minna Pykälämaa 040 130 8343.
Gospeljumppa ti klo 17.15.
Äijäjumppa ti klo 18.30. Jumpat

vetää fysioterapeutti Heli Gustafsson.
Ahkerat puikot ke klo 11, Cafe
Armo. Kudomme ja virkkaamme
esim. hypistelymuhveja muistisairaille ja merimieskirkolle sukkia.
Piiri vastaanottaa mielellään lahjoituslankoja, langat voi tuoda diakoniatoimistoon tai Cafe Armoon.
Gospelkaraoke ke klo 14-18, Café
Armo. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Tillukkapiiri ke klo 16.30, ryhmähuone 2. Kudotaan sukkia 90vuotta täyttäneille naantalilaisille
sekä naantalilaisille kastettaville
vauvoille. Viimeinen kokoontuminen ennen joulutaukoa on 7.12.
Opastajina Pirjo Laitala, Tuulikki
Järvelä ja Ulla Kokko.
Omaishoitajien ryhmä to 17.11.
ja 8.12. klo 13. Tervetuloa kaikki
läheistään hoitavat. Mukana kaupungin avohuollon ohjaaja Kirsi
Peijonen sekä seurakunnasta diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Diakonian raamattupiiri to 3.11.,
17.11. Ja 1.12. klo 15, Café Armo.
Vetäjänä Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Käsittelemme Jesajan kirjaa yhdessä lukien ja keskustellen.
Äijäbiljardi pe klo 17, Dipoli (seurakuntakeskuksen alakerta). Mukana Reijo Kortelainen.
Sururyhmä alkaa Pyhäinpäivän
jälkeisellä viikolla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: diakoni Päivi Leino 040 130 8341.
Crosspoint su 4.12. klo 17. Puhujina Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä: Peloista vapaa elämä.
Muualla
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 25.10. ja 22.11. klo 1516.15 Aurinkosäätiön Palvelutalon kabinetissa. Tiedustelut Minna Pykälämaa 040 130 8343.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
Aurinkotien puolelta.

Joulu lähestyy
Joulumyyjäiset la 26.11. Klo
10-13 Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Tervetuloa kahvittelemaan ja tekemään ostoksia. Kirpputori
myös auki.
Vanhemman väen joulujuhla Naantalin seurakuntakeskuksessa su 11.12. Klo 12.
Vapaaehtoisten joulujuhla
to 15.12. Klo 17-19 seurakuntakeskuksessa. Ilmoittaudu
viimeistään to 8.12. juhlaan
sinua ohjaavalle työntekijälle.

Odotan tulevaa, asetun kuulolle -retriitti pe-su 2.-4.12. Rymättylän Tammilehdossa (Tammileh-

Seurakunnissa tapahtuu 19.10.-11.12.2022

Hiljaisuuden jooga ®
Torstai 3.11. ja 17.11. klo 18.30-20
seurakuntakeskuksessa
Torstai 1.12 ja 15.12 Naantalin kirkossa
Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille
Maksuton
Mukaan oma jumppamatto,
rennot vaatteet ja villasukat
Tied. ja ilm. riikka.hietanen@evl.fi
tai 040 130 8312

dontie 37). Tervetuloa retriitin hiljaisuuteen kuulostelemaan omaa
kaipaustasi ja Jumalan kutsua.
Ohjaajina Eivor Pitkänen ja Pirkko Tavio. Hinta Turun ja Kaarinan
sekä Naantalin seurakuntayhtymän alueelta tuleville 112 €/90 €.
Ilmoittautuminen: https://www.
lyyti.fi/reg/odotantulevaa122022.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
myös janette.korvenpaa@evl.fi tai
040 341 7207.

Diakoniatyöntekijän tapaamiset ajanvarauksella
Mari Syrjäkoski-Vuollet:
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
p.040 130 8342, Päivi Leino:
paivi.leino@evl.fi, p. 040 130
8341, Minna Pykälämaa:
minna.pykalamaa@evl.fi,
p. 040 130 8343 ja Tuija
Kyrölä: tuija.m.kyrola@evl.fi,
p. 040 130 8344.
Adresseja diakoniatyön tukemiseen voi ostaa kirpputorilta sekä kirkkoherranvirastosta, 8-10 €/kpl.

TOIMINTAA VELKUALLA
JA LIVONSAARESSA
Ti 18.10. klo 11.30 Ystäväpiiri
Sinervon talolla.
To 20.10. klo 18.30 Toivevirsien ilta Sinervon talolla. Mukana Kainot Pojat, joht. Tiina
Lustig.
La 5.11. klo 14 pyhäinpäivän
messu Velkuan kirkossa.
Ke 9.11. klo 12-14 seurakuntavaalien ennakkoäänestys
Kummelissa.
Ke 9.11. klo 15-17 seurakuntavaalien ennakkoäänestys Livonsaaren Seurantalolla.
Ti 15.11. klo 11.30 Ystäväpiiri
Sinervon talolla.
Ti 6.12. klo 11 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Velkuan kirkossa.
Su 11.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut Livonsaaren Seurantalolla.
Ti 13.12. klo 11.30 Ystäväpiiri
Sinervon talolla.
Ke 14.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut Velkuan kirkossa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 23.10. klo 10 messu. Petri
Sirén, Aada Wirberg.
Su 30.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
La 5.11. klo 18 pyhäinpäivän iltakirkko. Sytytetään kynttilät vuoden aikana poisnukkuneiden
muistolle. Petri Sirén, Esa Vähämäki, Irma Hauska. Mukana kirkkokuoro.
Su 6.11. klo 10 messu. *
Su 13.11. klo 10 messu. *
Su 20.11. klo 10 messu. Pertti
Ruotsalo, Aada Wirberg.
Su 27.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 4.12. klo 10 messu. *
Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Seppeltenlasku sankarihaudoille ja Karjalaan
jääneiden muistomerkille.*
Su 11.12. klo 10 messu. Eija Kalliala, Aada Wirberg.
*Petri Sirén, Esa Vähämäki.

LUX GRATIAE
Perinteinen Jaakobin kävely
la 29.10. klo 10 Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle, n. 25 km.
Kahvitarjoilu. Paluukuljetus n.
klo 16.30. Ilmoittautumiset ma
24.10. mennessä armonlaaksonvaeltajat@gmail.com. Osallistumismaksu 10 €.
Turun tuomiokirkon käsikelloyhtye HUPS! – konsertti
su 30.10. klo 16 Rymättylän kirkossa.
Urkutaiteilija Markku Hietaharju. Musiikin johto Anu Åberg.
Liput 15 €, lippu.fi.

LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Perhekerho ke klo 10-12. Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, yhdessä kotona olevan lapsen kanssa, viettämään hetki leikkien, juttelujen ja eväitten kanssa.
Pienoismallikerho ala-asteikäisille to klo 12.30, 13.30 tai 14.30.

Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä. Vetäjänä Anna Suhonen.
Huom! Syyslomaviikolla 42 ei
kerhoja.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Kultaisen iän kerho joka kuukauden 2. tiistai klo 13-14.30. Mikäli tarvitset kyytiä, ota yhteys Päivölään, puh. 0400 787 101 edelliseen päivään mennessä. Muistathan myös perua kyydin, mikäli et
tarvitse sitä. Seurakunta tarjoaa
kyydin.
Naisten keskusteluilta ti klo 1820, parilliset vkot. Mielenkiintoiset
vaihtuvat aiheet, yhdessä keskustelua aiheista, noin kerran kuukaudessa joku vierailija mukana.
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13-14.30.
Raamattupiiri ke klo 18-19.30,
parittomat vkot.
Äiti Teresa -piiri to klo 12-14.30.
Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja vaihtamaan kuulumisia.
Kirkkokuoro to klo 18. Vetäjänä
kanttori Esa Vähämäki.

Su 4.12. klo 10 messu. *
Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. Markku Ahlstrand, Katja Zidbeck, Tiina Lustig. Rannikon Laulumiehet
avustaa. Itsenäisyyspäivän juhlakahvit seurakuntakodissa.
* Markku Ahlstrand, Tiina Lustig
MUSIIKKIA
Su 11.12. klo 14 lasten kauneimmat joululaulut Merimaskun kirkossa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekerho ma ja ti klo 1012. 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. Huom! ei kerhoa syyslomaviikolla 42.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Avoin rukouspiiri to 3.11., 17.11.,
1.12. klo 15-17. Tule rukoilemaan

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
Vaalipäivä 20.11.2022

yhteisten asioiden puolesta Mukana diakoni Katja Zidbeck p. 040
130 8392.
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri to 27.10. ja 24.11. klo 12.30.
Kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma
klo 13.

Seuraava Vesper-lehti ilmestyy 7.12. Vesper jaetaan jokaiseen naantalilaiseen kotitalouteen Turun Seutusanomien välissä lukuun ottamatta mainoskieltotalouksia. Lehti on luettavissa myös näköislehtenä seurakuntien verkkosivuilla.

MUUTA
Elojuhlat la 29.10 klo 13 seurakuntakodilla. Tapahtuma alkaa
hartaudella ja kahvituksella, jonka
jälkeen perinteinen huutokauppa!
Huutokaupataan hirven- ja peuran lihaa ym.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 23.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 30.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
La 5.11. klo 10 pyhäinpäivän messu. Jumalanpalveluksessa luetaan
kuluneen vuoden aikana poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilä heidän
muistolleen. Koraalikuoro avustaa.
Messun jälkeen tarjotaan pyhäinpäivän lounas seurakuntakodilla.
Markku Ahlstrand, Katja Zidbeck,
Tiina Lustig.
Su 6.11. klo 10 messu.*
Su 13.11. klo 10 sanajumalanpalvelus.*
Su 20.11. klo 10 messu.*

Su 27.11. klo 10 ensimmäisen adventin sanajumalanpalvelus. Markku Ahlstrand,
Katja Zidbeck, Tiina Lustig.
Kainot Pojat avustaa. Jumalanpalvelukseen kutsutaan
uusia rippikoululaisia vanhempineen. Palveluksen jälkeen kirkossa pidetään lyhyt
informaatiotilaisuus. Kirkkokahvit tarjotaan seurakuntakodilla.
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”Jutellaan ja jaetaan”
– vertaistukea omaishoitajille
Marraskuun alussa on
Naantalin seurakunnassa alkamassa kaksi vertaistukiryhmää
omaishoitajille. Toinen heille, jotka ovat nyt parhaillaan
omaishoitajia ja toinen heille,
joiden omaishoitajuus on hiljattain päättynyt ja elämäntilanne siten muuttunut.
Ryhmät tulevat olemaan pieniä kuuden hengen ryhmiä, jotka kokoontuvat viikoittain kuuden viikon ajan eli
marraskuun alusta joulukuun puoliväliin. Ajatuksena on, että jaetaan
huolia yhdessä, niin jaksetaan paremmin. Kokoontumispaikkana on
Naantalin seurakuntakeskus.
Omaishoitajina tällä hetkellä toimivien ryhmästä tulee vastaamaan Mari
Syrjäkoski-Vuollet, joka onkin monille omaishoitajille jo tuttu. Mari
on ollut ja on yhä mukana vetämässä myös kuukausittain kokoontuvaa
omaishoitajien avointa ryhmää, joka kokoontuu seurakunnan tiloissa
ja jossa toisena vetäjänä toimii kaupungin avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen.

Mari Syrjäkoski-Vuollet ja Maija Karinkanta uskovat siihen, että asioiden jakaminen
puhumalla muiden samassa tilanteessa olevien kesken saa paljon hyvää aikaan.
Vaaditaan vaan pientä tönäisyä liikkeelle.

Mari perustelee pienryhmän muodostamista sillä, että isossa ryhmässä jää keskustelu helposti vähäiseksi, vaikka vuorovaikutukseenkin pyritään. – Pienessä ryhmässä on ajatusten vaihto huomattavasti helpompaa, Mari pohtii.

– Ilmoittautumisen kautta koetetaan
saada koolle vähän samantapaisessa tilanteessa olevia, jolloin huolten
jakaminen ja vuorovaikutus on helpompaa, hän jatkaa.
– Kuuden tapaamiskerran jälkeen ihmiset voivat hyvinkin jatkaa toistensa tapaamista omilla ehdoillaan.
Toista, entisten omaishoitajien ryhmää vetää Maija Karinkanta, joka
ehti olla neljän vuoden ajan miehensä omaishoitajana. Tämän vuoden
keväästä hän on opetellut uutta elämää ”neljä vuotta vanhentuneena”.
– Tilanteita on niin monenlaisia, mutta jokaisen kohdalla kyse on kuitenkin isommasta tai pienemmästä
muutoksesta arjessa ja olosuhteissa.
Ja mielessä. Uutta tulee niin ajatuksiin kuin tunteisiin ja mietittävää on
paljon. Ainakin meikäläinen on kaivannut juttukaveria, Maija kuvailee.
– Samalla tavalla kuin Marin ryhmässä pyritään saamaan koolle samanlaisessa tilanteessa olevia, jolloin
keskustelu helpottuu.
– Joulun jälkeen kootaan taas uusi
ryhmä ja edellinen ryhmä voi jatkaa
tapaamisia omilla ehdoillaan.
Ilmoittautumiset molempiin ryhmiin ma 24.10. mennessä Mari Syrjäkoski-Vuolteelle 040 130 8342 tai
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi. J
Teksti Maija Karinkanta
Kuva Merttu-Mari Huoponen

YHTEYSTIEDOT JA VIRASTOJEN AUKIOLOAJAT SYKSYLLÄ 2022

Kirkkoherranvirasto
Puhelimitse ma klo 15-17 ja ke klo 9-12
puh. 040 130 8301
Lähipalvelupäivä 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
Piispantie 2, 21100 Naantali
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi
Toimistosihteerit:
Outi Kattelus 040 130 8300
Jorma Laine 040 130 8301
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Papit
Jani Kairavuo, kirkkoherra 040 130 8310
Marja Saantola 040 130 8311
Riikka Hietanen 040 130 8312
Annukka Lindberg 040 130 8313
Jussi Meriluoto (betjänar även på svenska)
040 130 8316
Kanttorit
Miika Hartikainen 040 130 8317
Elisa Murtoperä 040 130 8318
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

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
Päivi Lehtinen, varhaiskasvatuksen ja diakonian
avustaja 040 130 8385

Nuorisotyönohjaajat
Timo Havukainen 040 130 8330
Jari Hiitola 040 130 8332
Mika Tunturi 040 130 8333
Diakoniatyöntekijät
Anna Ojala, johtava diakoniatyöntekijä
(virkavapaalla 31.12.2022 asti)
Tuija Kyrölä, vs. johtava diakoniatyöntekijä
040 130 8344
Päivi Leino 040 130 8341

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
Anne Nykänen, vs. 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
Seurakuntamestarit
Ilkka Puonti, johtava seurakuntamestari
040 130 8370
Kristiina Saraviita 040 130 8371 (Naantali)
Raija Mäki-Mantila 040 130 8372 (Merimasku)
Marja Koski 040 130 8373 (Rymättylä)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi,
poikkeuksena tuija.m.kyrola@evl.fi
Papit, kanttorit ja seurakuntamestarit
tavoitettavissa pääsääntöisesti
keskiviikosta sunnuntaihin.

