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Toivon ja valon heijastuksia
Tänä keväänä minua on puhutellut erityi
sesti jumalanpalveluksen osa, jossa seura
kunta yhdessä laulaa ”Herra armahda mei
tä, Kristus armahda meitä”. On ollut lohdul
lista yhtyä tuohon ikiaikaiseen huokaisuun
ja rukoukseen, kun sotauutisten, ihmisten
hädän ja toivottomuuden keskellä omat sa
nat ovat tuntuneet vähäisiltä ja usein on
toiltakin.
Moni matkantekijä on historian eri vaiheis
sa kuiskannut tuon rukouksen myös äänet
tömästi kohti taivasta arkensa keskellä ja
saanut voimaa jatkaa matkaansa. Sen lau
suminen on ehkä auttanut rauhoittumaan
ja opettelemaan jättäytymistä Jumalan va
raan kaikessa.
Herra armahda rukous on kantanut myös
yhteisöjä eteenpäin. Tuo yhdessä laulettu
rukous liittyy keskeisesti siihen osaan ju
malanpalvelusta, jossa kuulee armon ja an
teeksiannon vakuutuksen. Paastonaikana
ennen pääsiäistä ”Herra armahda” kaikuu

entistä voimakkaammin, koska sen ympä
riltä karsitaan iloisempia elementtejä. Seu
raavan kerran kaikkein iloisimmat sävyt tu
levat taas mukaan pääsiäisyön messussa.
Me kuljemme kohti valoa, uuden kasvun
aikaa ja pääsiäistä. Pääsiäisaikaa ja pääsiäi
seen liittyviä Raamatunkertomuksia voisi
ajatella suurena peilinä, josta heijastuu ko
ko ihmiselämän kirjo, kaikki vastakohtai
suudet ja ääripäätkin. Ne kertovat meille ys
tävyydestä, yhteydestä, pettämisestä ja pe
tetyksi tulemisesta, kaikkein kamalimmasta
pimeydestä ja toivottomuudesta.
Tänä vuonna me katsomme täysin uuden
laisessa maailmantilanteessa tuon peilin
kautta ympärillemme. Tarvitsemme entistä
vahvemmin myös heijastuksia, jotka viesti
vät pääsiäisen ytimestä. Pääsiäisen peilistä
heijastuvat myös toivottomuuden jälkeinen
aamu, kevätaamun raikkaus, valon ja toivon
pisarat. Ja kaikki ne hetket, joissa voi kokea
yhteyttä toisten kanssa, kun voi auttaa toi

sia hädässä, puolustaa sorrettuja ja tulla au
tetuksi itse.
Tänä pääsiäisenä toivolla on aivan erityi
nen merkitys. Kristillinen toivo nousee kai
ken kärsimyksen keskeltä ja ristin juurelta
muistuttaen, että kuolema, viha ja kosto ei
vät saa viimeistä sanaa. Toivon ja valon pi
saroita syntyy pimeän keskelle niissä hetkis
sä, kun me voimme kokoontua yhteen, aut
taa ja rohkaista toisiamme, tehdä pieniäkin
sovinnon ja rauhan tekoja. Naantalin, Ry
mättylän ja Merimaskun seurakuntien ke
vät on täynnä hienoja mahdollisuuksia täl
laisiin kohtaamisiin.
On ihmeellistä, että voimme viettää pää
siäistä vapaammin kuin moneen vuoteen.
Toivoa ja valoa juuri Sinulle, kun kuljet koh
ti kevättä! J
Riikka Hietanen
Naantalin seurakunnan
seurakuntapastori

Apuasi tarvitaan kipeästi - kiitos lahjastasi!
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Pääsiäisen salaisuus
– pelastus on lahja
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat
Jeesuksen luo ja kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?» Jeesus sanoi: »Menkää kaupunkiin.» Hän neuvoi, kenen luo heidän
oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: »Opettaja sanoo: ’Hetkeni on lähellä.
Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.’» Opetuslapset
tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.

Jeesus käski opetuslapsia valmistamaan
pääsiäisaterian juutalaisten tapojen mu
kaan, kuten oli jo tehty vuosisatojen ajan.
Erev Pesach eli pääsiäisiltana juutalaiset
käyvät läpi Egyptistä vapautumisen tarinan.
He muistelevat, kuinka karitsan veri oven
pielissä varjeli kuolemalta, kuinka vakavat
vitsaukset kohtasivat egyptiläisiä ja kuinka
Punainen meri avautui kahtia Jumalan voi
masta.
Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista
opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään
hän sanoi: »Totisesti: yksi teistä on kavaltava
minut.» Murheen vallassa he alkoivat toinen
toisensa jälkeen kysellä: »Herra, en kai se ole
minä?»
Jeesus vastasi heille: »Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Ihmisen
Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa
hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee
Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi
parempi, ettei hän olisi syntynytkään.» Silloin
Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: »Rabbi, en
kai se ole minä?» »Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus.
Auringon laskiessa opetuslapset kokoontui
vat yhteen Sederaterialle. Jokainen perhe
kunta hankkii yhden lampaan, joka muis
tuttaa syntiuhrista. Ateriaan kuuluu monia
tapoja, kuten leivän murtaminen yhdessä,
kitkerien yrttien syöminen ja rukousten sa
nominen. Juutalaisina Jeesus ja opetuslap
set olivat oppineet tavat jo lapsena ja ope
tuslapset varmaankin odottivat yhteistä
pääsiäisateriaa opettajansa seurassa.
Kesken mukavan aterian opettaja alkaa pu
humaan siitä, kuinka yksi opetuslapsista tu

lisi kavaltamaan hänet. Opetuslapset eivät
voineet aavistaa, että tämä olisi Jeesuksen
viimeinen ateria heidän kanssaan.
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.»
Aterian aikana syötiin erityistä happama
tonta leipää, joka muistuttaa näkkileipää.
Nyt aterian loppupuolella Jeesus ottaa Afi
komen leivän ja murtaa jokaiselle opetus
lapselle. Hän sanoo leivän olevan hänen
ruumiinsa. Tässä kohtaa opetuslapset var
maankin ihmettelevät, mitä Jeesus tarkoit
taa. Näin ei yleensä pääsiäisaterialla sanota.
Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi
heille ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. Tämä
on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien
puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
Leivän jälkeen Jeesus nostaa illan kolman
nen viinilasillinen, joka symboloi sovitusta.
Egyptin vitsauksista viimeinen oli esikoisten
kuolema ja ovenpieliin valellun uhrilam
paan veri varjeli israelilaisten esikoiset kuo
lemalta. Opetuslapsille syntiuhri oli tuttu
käsite. He tiesivät kirjoituksista, että puh
taan eläinuhrin veri sovitti synnit. Aatamis
ta ja Eevasta lähtien syntiuhreja oli toimi
tettu ja Jeesuksen aikaan temppelissä papit
toimittivat uhrimenot tarkkaan säädettyjen
ohjeiden mukaan.
Jeesus yllättää opetuslapset jälleen sano
malla, että hänen verensä tullaan vuodatta
maan syntien anteeksiantamiseksi.
Ja minä sanon teille: tästedes en maista viini-

köynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä,
jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni
valtakunnassa.»
Erikoinen pääsiäisateria päättyy neljän
teen viinilasilliseen, joka symboloi ennal
leen asettamista ja Messiaan tulemista.
Jeesus sanoo juovansa uuden viinin vas
ta taivaassa. Tässä vaiheessa opetuslapset
varmaankin ymmärtävät, että jotain tulee
tapahtumaan Jeesuksen puhuessa taivaa
seen menostaan.
Jeesus todisti opetuslapsille pääsiäisaterial
la konkreettisesti olevansa Jumalan Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnin. Hänen
ruumiinsa murrettiin meidän edestämme.
Hän on puhdas syntiuhri, jonka veri vuoda
tettiin syntiemme edestä.
Jeesuksen sanat avautuivat opetuslapsille
heidän nähdessään Jeesuksen ristiinnau
littuna. Hämmennys valtaa opetuslapset.
Opettaja on kuollut. Mitä nyt teemme? Ei
kö Jeesus luvannut hallitsevansa kuninkaa
na? Oliko kaikki puhe tulevasta kuningas
kunnasta valhetta?
Pääsiäisaamuna suuri murhe vaihtui valta
vaksi iloksi. Hauta on tyhjä, Jeesus on nous
sut kuolleista. Nyt opetuslapset ymmärtä
vät Jeesuksen kaikki puheet siitä, kuinka hä
nen on kuoltava. He myös ymmärtävät, et
tä Jeesuksen syntiuhri on lopullinen ja täy
dellinen.
Pääsiäisenä kiitollisuus valtaa mielen. Kaik
ki synnit on anteeksi annettu ja unohdettu.
Jeesuksen pelastustyön kautta avautuu tie
Isän luo, saamme Jumalan lapsen aseman.
Kuinka suuri on Isän rakkaus, että hän lähet

ti poikansa maailmaan kuolemaan meidän
vuoksemme.
Pääsiäisen salaisuus on siinä, että pelastus
ta ei voi ostaa tai ansaita vaan se annetaan
lahjana.
Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos
joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin
minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
Ilm 3:20 J
Teksti Nelli Maikoe

Jeesuksen pääsiäisateria opetus
lasten kanssa löytyy Raamatusta:
Matteus 26:1729
Tänä vuonna Israelissa Pesachia
eli pääsiäistä juhlitaan 15. 23.4.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee
vuosittain, mutta tänä vuonna
pääsiäistä juhlitaan samaan aikaan
kuin Suomessa.
Pääsiäis eli Sederateriaa
vietetään juutalaisissa kodeissa
viikon ensimmäisenä iltana.
Lisää tietoa juutalaisesta tavasta
viettää pääsiäistä messiaanisesta
näkökulmasta sivuilta
Hebrew4Christians: The Passover
Seder (hebrew4christians.com)
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Me tavataan Taivaassa
Kati Kyyhkynen menetti poikansa Kasperin moottoripyöräonnettomuudessa pojan 18-vuotissyntymäpäivänä. Katin tarina on vahva
todistus siitä, miten läheisten ihmisten tuella ja rukouksen voimalla ylitsepääsemättömältä tuntuvan
menetyksen jälkeenkin elämässä
voi selviytyä eteenpäin.

Kasperin kuoleman jälkeen Kati kertoo
viettäneensä paljon aikaa Naantalin seu
rakuntakeskuksella.  Muutama tuttu seu
rakunnan työntekijä, mukana Marjapap
pi, halusi perustaa WhatsAppryhmän
minua tukeakseen. Ryhmässä sain pur
kaa pahaa oloani ja aina minulle vastat
tiin ja minua tuettiin, Kati muistelee saa
maansa apua.
– Se oli iso tuki siinä surussa ja epätoi
vossa, jossa silloin elin. Olen jälkeenpäin
lukenut ryhmän kirjoituksia ja olen to
della kiitollinen kaikesta tuesta ja ru
kouksista.

– Kasper täyttäisi tänä vuonna 20 vuot
ta, kertoo 38vuotias Kati Kyyhkynen säh
köpostin välityksellä käymässämme haas
tattelussa.
– Takana on elämäni ehdottomasti vai
keimmat 1,5 vuotta. Siinä ajassa olen
muuttunut ihmisenä aivan älyttömän pal
jon, hän arvioi.

Toivo jälleennäkemisestä toi Katille loh
tua, kun suru ja tuska tuntuivat ylitsepää
semättömiltä.
Kati ja Kaj ovat selviytyneet kovien aikojen yli ja asuvat onnellisina Viitasaarella.

Ikävän kanssa pystyy elämään
Kasperin kuoleman aikoihin Katilla oli ta
kanaan reilun 10 vuoden päihdekierre.
– Kun valtava menetys sitten iski kohdalle,
tuntui kuin koko elämä olisi hajonnut pie
niksi palasiksi, Kati kuvailee. – Koko poika
ni kuoleman jälkeinen aika on todella se
kavaa mielessäni, hän jatkaa ja kertoo ole
vansa ikuisesti kiitollinen ympärillään ole
ville ihmisille, jotka ovat auttaneet vaikei
den aikojen yli.
Kasper on Katiäidin mielessä edelleen
päivittäin, mutta nykyään jo muutenkin,
kuin yhdistettynä lohduttomaan ikävään.
– Edelleen vaikeimpina hetkinä lähden
esimerkiksi yksin ajelulle ja puhun ää
neen Kasperille siitä, miten ikävä mulla
on ja miten häntä tarvittaisiin täällä. Tai
mikä sitten vaivaakaan, niin tuonne Kas
perille asioista puhun ja se tuo heti loh
tua.

Hän haluaa vedota myös menetyksen
kokeneiden läheisiin. – Älkää hävitkö
surun kokeneiden ihmisen elämästä sen
vuoksi, ettette tiedä mitä sanoa. Sanoil
la ei ole merkitystä vaan sillä, että olette
läsnä. Voi sanoa suoraan, ettei tiedä mitä
sanoa tai tehdä, mutta, että on siinä vie
rellä, jos tarvitaan.
Kati on erityisen kiitollinen miehelleen
Kajlle häneltä saamastaan tuesta ja vie
rellä kulkemisesta.
– Olen myös äärimmäisen kiitollinen äi
dilleni Kristiinalle ja hänen miehelleen Ti
molle, että Kasper sai elää normaalia elä
mää heidän kanssaan minun ongelmista
ni huolimatta. Samoin olen kiitollinen tyt
täreni isälle, joka on kantanut vastuun hä
nen kasvatuksestaan yksin monta vuotta,
Kati myöntää rehellisesti.

Elämä taas mallillaan

– Ikävä ei varmaankaan koskaan lähde
kokonaan, Kati pohtii.  Mutta se muut
taa muotoaan sellaiseksi, että sen kanssa
pystyy elämään.

Tulevaisuuden Kati näkee hyvänä ja on
nellisena. – Haluan välittää myös muille
toivoa ja uskoa siihen, että ihan kaikesta
voi selvitä.

Läheisten tuki elintärkeää

Kati kertoo eläneensä ilman päihteitä nyt
1,5 vuotta. – Tällä hetkellä voin siis hyvin ja
olen kaikin puolin onnellinen ja tyytyväi
nen elämääni, hän summaa ja lisää, että
pitkän kuntoutuksen ansiosta hän on pys
tynyt jättämään taakseen vanhat, tuhoi
sat kuviot ja aloittamaan elämänsä alusta.

– Surun keskelle ei saa jäädä yksin, vaan
apua pitää hakea, Kati painottaa.  Pitää
puhua mieluummin liikaa kuin liian vä
hän. Omasta kokemuksestaan hän tietää,
että yksin on mahdotonta selviytyä.

Miehensä kanssa Viitasaarella nykyään
asuva Kati opiskelee oppisopimuksella
lähihoitajaksi. – Jos voimat riittävät tätä
tahtia opiskella, kun mitä nyt olen opin
toja suorittanut, niin valmistun vielä tänä
vuonna, hän iloitsee.
Tulevaisuudessa hän haaveilee lähihoita
jan työstä päihde ja mielenterveyskun
toutujien parissa.
– Ollaan mieheni kanssa molemmat käy
ty myös kokemusasiantuntijakoulutus ja
pidetään joka viikko ryhmää päihdekun
toutujille täällä Viitasaarella.
Naantalilla on Katin sydämessä aivan eri
tyinen paikka. – Se on ja tulee aina ole
maan kotini, joten aina kun työt anta
vat myöten tullaan käymään, hän va
kuuttaa.

– Eniten lohtua olen saanut siitä, kun mi
nulle sanottiin, että Kasper on minua vas
tassa Taivaassa, sitten kun on sen aika.

Minua tarvitaan vielä
Kati myöntää, että on ollut aikoja, jolloin
on ollut vaikea ymmärtää, että elämässä
kaikella on jokin tarkoitus. – Olen ajatel
lut, että jos näin on, niin miksi Kasper otet
tiin meiltä pois.
– Nykyään osaan kuitenkin katsoa asioi
ta muutenkin, kuin vaan äärettömän su
run läpi, ja vaikka en tarkoitusta vieläkään
ymmärrä, niin ymmärrän sen, että kaikella
kuitenkin on tarkoitus. Ehkä se tarkoitus ei
vaan tässä elämässä vielä selviä.
Suurin syy, joka esti Katia katkeroitumas
ta ja jäämästä surun keskelle oli oivallus
siitä, että häntä tarvitaan vielä. – Tyttäre
ni menetti ainoan sisaruksensa, ja äidilleni
ja hänen miehelleen Kasperin menetys oli
myös kuin oman lapsen kuolema.

Rukouksen voimalla
– Elämäni oli pitkään kaukana kaikesta
hengellisestä. En ajatellut niitä asioita ol
lenkaan, mutta nyt usko on osa minua.
Se on tapa ajatella. Se antaa lohtua ja on
tuonut uuden lähestymistavan asioihin ja
myös ihmisiin, Kati kertoo avoimesti.
– Nyt tiedän myös, että rukouksen voima
on suuri ja, että se kantaa, hän miettii. –
Minulle merkitsee todella paljon se, että
puolestani on rukoiltu.

– Tajusin, että jos jatkan aivan turtana elä
määni päihteitä käyttäen ja siinä surussa
velloen, niin minuakaan ei kohta olisi, hän
pohtii vakavasti.
– Toinen yhtä tärkeä oivallus ja myös voi
mavara on ollut se, että haluan itse elää
parhaan mahdollisen elämän ja sillä kun
nioittaa Kasperin elämättä jäänyttä elä
mää. J
Teksti Merttu-Mari Huoponen
Kuva Jenni Karjalainen

Toipumisryhmä - eroon päihteistä!
Naantalissa on aloitettu eroon
päihderiippuvuudesta haluaville
nuorille aikuisille suunnattu ryhmä.
Maaliskuussa aloittaneen ryhmän tavoit
teena on auttaa nuoria aikuisia kohti päih
teetöntä elämää. Tarkoituksena on tarjo
ta tukea ja voimia, sekä vertaistukea niin
huumeiden käytön lopettamiseen kuin
päihteettömänä pysymiseen.
Ryhmään voi ottaa tueksi ystävän tai per
heenjäsenen, jos yksin tuleminen ei tunnu
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mukavalta. Ryhmässä ei ole pakko puhua,
vaan voi tulla vain kuuntelemaan. Toivo
muksena on, että ryhmän sisällä syntyi
si luottamuksellinen suhde ja ryhmäläiset
saisivat uusia ystäviä, joiden kanssa viet
tää aikaa ryhmän ulkopuolellakin. Ilman
päihteitä.
Ryhmän vapaaehtoisina ohjaajina toi
mivat sairaanhoitaja Maija Koivikko sekä
vertaisohjaaja. Seurakunnasta mukana on
sosionomidiakoni Anna Ojala. Ryhmään
kutsutaan vierailijoiksi kokemus ja mui

ta asiantuntijoita. Ajatuksena on, että ver
taistuen ja asiantuntijoiden lisäksi ryhmä
läisten tukena on myös rakastava Jumala.

Siskokset Maija Koivikko (oik.) ja Anna
Ojala vetävät uutta nuorille aikuisille
suunnattua ryhmää.

Toipumisryhmä on tarkoitettu Naanta
lin alueella asuville nuorille aikuisille ja se
kokoontuu Naantalin seurakuntakeskuk
sen Dipolilla (Piispantie 2) maanantaisin
17.30–19. Osallistuminen on maksuton
ta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.
Lisätietoja ryhmästä voi kysellä Annalta
numerosta 0401308340 tai sähköpostil
la anna.ojala@evl.fi.

Mikä ihmeen asessori?
Sanasta ”asessori” saattaa monella tulla
mieleen romaani ”Asessorin naishuolet”.
Tulin valituksi Turun arkkihiippakunnan
pappisasessoriksi 1.3.2022 alkavalle kau
delle, mutta kyseisiä huolia en onneksi ole
vielä havainnut.
Turun tuomiokapitulin kollegioon kuuluu
kaksi pappisasessoria, jotka hiippakunnan
papisto valitsee. Asessoriksi on kelpoinen
ylemmän pastoraalitutkinnon suorittanut
seurakunnan tai seurakuntayhtymän va
kituinen pappi.

sitä hoidetaan oman
viran ohella. Ases
sorin seurakunta
saa pienen kor
vauksen, jolla se
voi palkata si
jaisen työtehtä
viin, joiden aikana
asessori joutuu ole
maan poissa omasta
seurakunnastaan. Ases
sorin kausi on kolmivuotinen
ja kausia voi olla kaksi peräkkäin.

Pappisasessorin tehtävä on o
 sa-aikainen ja

Pappisasessorina tehtäviini kuuluu valmis

Uusia kasvoja työyhteisössä
Seurakuntapuutarhuri
hautausmailla ja kiin
Henri Leino vastaa
teistöissä. Henrin
työnkuva on hy
Hakapellon hautaus
maan ja Naanta
vin monipuoli
lin kirkon hautaus
nen ja pitää si
maan viheraluei
sällään muun
muassa hautaus
den ylläpidosta ja
hautaustoiminnas
maiden asiakaspalve
ta. Hän toimii jonkin
lua, viheralueiden ylläpitoa
verran myös Naantalin
kuten pensaiden leikkuuta, viher
o
H e n r i Le i n
seurakuntayhtymän (Naan
aluei
den suunnittelua, uurnan
tali, Merimasku, Rymättylä) m
 uilla
kaivuuta ja kesäkaudella esimiestyötä.

tella tuomiokapitulin päätöksiä
ja ottaa osaa päätöksen te
koon. L isäksi asessori osal
listuu seurakuntiin tehtäviin
piispantarkastuksiin. Olen
mukana myös uusien pap
pien vihkimisessä ja koulu
tuksessa. J
Jani Kairavuo
Naantalin seurakunnan kirkkoherra
Toimituksen lisäys:
Onnittelemme Jania
valinnan johdosta!

Palveluvastaava Heli Kuismasen pääasi
allinen toimipiste on
Naantalin seurakun
takeskus. Hän vastaa
Naantalin seurakun
tayhtymän (Naanta
li, Merimasku, Rymätty
n
e
an
lä) keittiö- ja siivouspalve
H eli K uis m
luista sekä leirien ruokahuol
losta ja kokousten ja Naantalin seura
kuntakeskuksen kahvila Café Armon tar
joiluista. J

Hakapellon uurna-alue saa uuden ilmeen
Hakapellon hautausmaan niin sanotun
U2-uurnahautakorttelin viheristutusten
perusideana ovat haudoilla ja niiden ym
pärillä kasvavat laajat perennaistutukset.
Perennat ovat monivuotisia kasveja, joi

den maanpäälliset osat lakastuvat syksyl
lä, mutta juurakot säilyvät. Varsinaisia ke
säkukkaistutuksia ei alueelle ole tarkoitet
tu. Perennat ovat helppohoitoinen ja eko
loginen vaihtoehto kesäkukille. Perennois
ta huolehtii seurakuntayhtymä.
Uurna-alueen kunnostustyöt toteutetaan
huhti-toukokuun aikana. Peruskorjaus
suunnitelmassa alueen perennat uusitaan
ja maakangas poistetaan. Uutta maakan
gasta ei laiteta, sillä se haittaa perennojen
juurtumista ja hautojen kaivuuta. Myös
huonosti voivat pensasryhmät ja puut uu
sitaan. Kasvilajivalikoimaa monipuoliste

taan ja alueelle istutetaan kuutta eri pe
rennalajia, mm. ahomansikkaa, maahuma
laa ja peittokurjenpolvea. Hautamuisto
merkit pestään ja suoristetaan sekä murs
kepintaiset käytävät kunnostetaan.
Haudoille asennetaan 25 cm x 25 cm ki
vilaatat, joiden päälle voi laskea kynttilän
tai ruukullisen kesäkukan. Kivilaatan lisäksi
leikkokukkia voi asettaa telineeseen hau
dan viereen. Jotta uudet perennat pysty
vät jatkossa menestymään, haudoille ei
ole enää luvallista erikseen istuttaa kesä
kukkia. Talvisin havutukset ja varrelliset
lyhdyt ovat sallittuja. J

Seurakuntavaalit 2022 - mistä seurakuntien
luottamushenkilöt päättävät?
Syksyllä järjestettävissä seurakuntavaaleis
sa valitaan seurakuntien toimintaa suun
nittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkko
valtuuston ja seurakuntaneuvostojen jä
senet.
Seurakuntavaaleissa valittavat luotta
mushenkilöt päättävät monista keskeisis
tä seurakunnan/seurakuntayhtymän toi
mintaan, hallintoon ja talouteen liittyvis
tä asioista. He päättävät esimerkiksi: seura
kunnan kirkollisveroprosentista ja talous
arvioista, rakennushankkeista, avustuksis
ta, monista työntekijävalinnoista ja uusis
ta viroista, seurakunnan toiminnan paino
tuksista sekä seurakunnan tilojen käytöstä.
Naantalin seurakuntayhtymän muodos
tavat kolme seurakuntaa, Merimaskun,
Naantalin ja Rymättylän seurakunnat.
Naantalin alueen seurakunnissa valitaan

siis ensi syksynä luottamushenkilöt sekä
koko seurakuntayhtymän yhteiseen kirk
kovaltuustoon että paikallisseurakuntien
seurakuntaneuvostoihin. Käytännössä tä
mä tarkoittaa sitä, että yhtä aikaa järjeste
tään kahdet vaalit.

Asettuisitko ehdolle?
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa
seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toi
mintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, sillä tule
vaisuuden kirkkoa tehdään nyt.
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kir
kon jäsen, joka on seurakunnan jäsen vii
meistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta vii
meistään 20.11.2022. Naantalin seurakun
tayhtymässä voi asettua ehdokkaaksi sekä
yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa että pai
kallisseurakunnan seurakuntaneuvoston

vaalis
sa. Eh
dok
kaaksi
voi aset
tua myös
vain toisessa
näistä vaaleista.

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Voimaa
kuorolaulusta!
Joulun alla päivystin seurakuntakes
kuksen ovella kertomassa kauneimpiin
joululauluihin yrittäville ihmisille, että
valitettavasti tänään ei saa laulaa yh
dessä. Pettymystä lievittämään tarjol
la oli suklaata ja joululaulujen sanoja.
Ei ollut kivaa käännyttää ihmisiä pois
seurakunnan ovelta, mutta silloin vaih
toehtoja ei ollut.
Nyt saa tulla. Ilman rajoituksia. Väis
tymässä oleva pandemia on antanut
mahdollisuuden avata yhteiskunnan ja
seurakunnan toimintoja.
Taivaalla on kuitenkin myös synkkiä
pilviä. Maailmanpolitiikan ja ilmaston
muutoksen kuohut vyöryvät synkki
nä ympärillämme vielä pitkään. Tässä
tilanteessa on tärkeää, että jaksamme
ammentaa voimaa kohtaamistamme
iloisista asioista.
Sunnuntaiset messut, pienemmät har
taudet, harrastuspiirit, kuorot ja monet
muut tilaisuudet ovat seurakunnan
tarjoamia vaihtoehtoja oman henkisen
hyvinvoinnin rakentamiseen. Kannat
taa tutustua. Sieltä löytyy varmasti se
oma vaihtoehto.
Itselleni tärkeä toimintamuoto on mu
siikki, erityisesti kuorolaulu, jota pää
sen harrastamaan yhdessä seura
kunnan monista kuoroista, Chorus
Gratiaessa. Oli suuri ilo aloittaa harjoit
telu yhdessä helmikuun alussa kah
den hyvin katkonaisen kuorovuoden
jälkeen.
Mitä kuorosta saa? Jos asiaa kysyy lau
lajilta, niin vastaus on ystäviä, virkis
tystä ja elämäniloa. Harmaakin arki
muuttuu erilaiseksi jo kuoroharjoituk
sissa. Osaavan johtajan kanssa tapah
tuva keskittyminen hengitykseen ja
puhtaaseen äänen tuottoon karkottaa
murheet. Parhaat hetket syntyvät, kun
pääsee yhdessä välittämään laulujen
sanomaa, musiikin ja tekstin yhteistä
viestiä seurakuntalaisille.
Hyvää pääsiäisen aikaa
ja valoa kevääseen! J
Pertti Virtanen
basso/ Chorus Gratiae

Ehdokasasettelu on a lkanut maaliskuun
alussa ja jatkuu 15.9. asti. Jos mielenkiin
tosi heräsi, ota yhteyttä oman seurakunta
si kirkkoherranvirastoon ja kysy seurakun
tasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä.

Muita tärkeitä päivämääriä
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022.
Varsinainen äänestyspäivä 20.11. klo 11-20.
Lisätietoa www.seurakuntavaalit.fi J
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Seurakunnissa tapahtuu 31.3.-29.5.2022
Pääsiäisen ajan tilaisuudet s. 8

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
3.4. klo 10 messu.
***
24.4. klo 10 messu. Lauletaan
Tuomaslauluja.
1.5. klo 10 karaokejumalanpalve
lus Naantalin seurakuntakeskuk
sessa. Huom! paikka.
8.5. klo 10 äitienpäivän messu.
Nimikkolähetit Kolkat mukana.
15.5. klo 10 kaatuneitten muis
topäivän messu. Heidi Nieminen,
laulu.
22.5. klo 10 messu. Häämusiikkia.
26.5. klo 10 helatorstain messu.
Saarnavieras Kansanlähetyksestä.
29.5. klo 10 messu. Veneilykau
den aloitusmessu Santala Bar &
Loungessa (ent. Café Santala).
Arkiehtoollinen keskiviikkoisin
klo 12 Naantalin seurakuntakes
kuksen kappelissa (Piispantie 2).
MUSIIKKIA
Ma 4.4. klo 18.30 Iltamusiikkia
pappilassa
Naantalin pappila, Kylentie 1
Arja Kastinen, kanteleet
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu Yhteis
vastuun hyväksi.
Ke 6.4. klo 18.15 Urkukonsertti
Naantalin kirkko
Aleksanteri Wallius, urut
Anne Sjöström, tervetulotoivotus
Konsertti kuuluu Naantalin mu
siikkiopiston 50-vuotisjuhlavuo
den tapahtumiin
Vapaa pääsy ja ilmainen ohjelma.
Pe 15.4. klo 15 Tenebrae – kärsimyksen hetki

Naantalin kirkko
Vokaaliyhtye Cantus Alaudae,
joht. Debra Gomez-Tapio
Carlo Gesualdo: Pitkäperjantain
Tenebrae-responsoriot
Yhteistyössä Tampereen vanhan
musiikin ystävät ry.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen oh
jelmamaksu.
Ke 27.4. klo 19 Yhteisvastuukonsertti II - Lahjoita mulle
huominen
Naantalin seurakuntakeskus
Chorus Gratiae, joht. Miika Harti
kainen sekä
Naantalin musiikkiopiston nuoret
taiteilijat
Ohjelma 10 € ovelta (sis. kahvitar
joilun)
Ohjelmatuotto Yhteisvastuukerä
yksen hyväksi.
Pe 27.5. klo 19 Turun VPK:n
puhallinorkesterin konsertti
Naantalin kirkko
Solisteina Maria Tyyster ja Jari Koi
visto
Kapellimestari Reijo Borman
Ohjelmat 15 € varattavissa en
nakkoon www.visitnaantali.com
-verkkokaupasta sekä Visit Naan
talin palvelupisteestä. Ohjelmia
myös kirkon ovelta tuntia ennen
konsertin alkua.
Konsertin tuotto Meripelastus
työn tukemiseen Naantalissa.
KUOROT
Naantalin seurakunta
keskuksessa
Lapsikuoro Laaksonlapset kes
kiviikkoisin klo 16.30-17.15 Eli
sa-kanttorin johdolla. Äänenkäyt
töä ja yhdessä musisointia harjoi
tellaan niin laulaen, leikkien kuin
soittaenkin. Kuoroharrastus on il
mainen ja mukaan voi liittyä mil
loin vain. Lisätiedot: Elisa Murto
perä 040 1308 318, elisa.murtope
ra@evl.fi.

Chorus Gratiae keskiviikkoisin klo
18-20. Kuoronjohtajana kanttori
Miika Hartikainen, 040 1308 317,
miika.hartikainen@evl.fi.
Koraalikuoro torstaisin klo 1112. Kuoroa johtaa Tiina Lustig,
040 130 8393, tiina.lustig@evl.fi.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Mistä on pienet kakut tehty?
-perhetapahtuma
La 2.4. klo 11-14 Birgittasalissa,
Opintie 2 Naantali. Työpajoja,
musiikki-installaatio, kakkutar
joilu. Seurakunnan lastenoh
jaajat askartelupajassa. Kaikil
le avoin, vapaa pääsy. Yhteis
työssä mm. Pelastakaa Lapset
ry, Naantalin kaupunki, kirjas
to ja seurakunta sekä Naanta
lin Siniset.
Lasten pääsiäinen
Pääsiäisvaellukset ti-to 5.-7.4. klo
9-12 Naantalin kirkossa. Tarkem
mat tiedot www.naantalinseura
kunta.fi ja Facebookissa Lapset
hoi! -ryhmässä.
Pääsiäisaiheiset kirkkohetket
perjantaina 8.4. klo 9.15 ja 10.15
Hakapellon kappelissa.
Päiväkerhot
Ilmoittautumiset pitkin v uotta
www.naantalinseurakunta.fi/
lapsille/paivakerhot
3-5-vuotiaille ma klo 12.30-15.30,
ti klo 9-12, pe klo 9-12 Nuhjalan
kerhotilassa (Isotalontie 9).
2-5-vuotiaille ti klo 9-12, ke
klo 12-15, to klo 9-12 Naantalin
seurakuntakeskuksessa (Piispan
tie 2).
2-vuotiaille ke klo 9-11 Nuhjalan
kerhotilassa (Isotalontie 9).
Avoimet perhekerhot
naantalinseurakunta.fi/lapsille/
perhekerhot
Avoimiin kerhoihin ei tarvitse il
moittautua. Toiminta on maksu
tonta. Kerhoissa on pientä tarjoi
lua.
Perhekerho maanantaisin
klo 9.30-11.30 ja
Vauvakerho maanantaisin
klo 13.30-15.30
Naantalin seurakuntakeskuksessa
(Piispantie 2).
Ohjaajina Jaana Härmä 040 130
8322 ja Tarja Lehto 040 130 8321.
Avoin Olkkari vauvasta vaariin
torstaisin klo 9-12. Ohjaajina Anna
Fagerström 040 130 8325 ja Katri
Purtsi 040 130 8324.
Kirkkomuskarit
Ilmoittautumiset www.naanta
linseurakunta.fi/lapsille/kirkko
muskari. Muskarit ovat maksut
tomia.
Perhemuskarit torstaisin
klo 16-16.30 ja klo 16.45-17.15.
Muskari 3-6-vuotiaille torstaisin
klo 17.30-18.
Naantalin seurakuntakeskuksessa
(Piispantie 2).
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Löydät meidät myös
Facebook: Lapset hoi! – Naantalin
seurakunnan lapsiperheet.
Instagram: @naantalinsrklapset
KOULULAISILLE
Ilmoittautumiset (kuoroon ei tar
vitse ilmoittautua) www.naanta
linseurakunta.fi/koululaisille/ker
hotoimintaa
RC-kerho
7-14 -vuotiaille maanantaisin klo
16.30-18 Dipolilla Naantalin seu
rakuntakeskuksen
alakerrassa.
1.-3.-luokkalaiset oman aikuisen
kanssa. Ohjaajana Timo Havukainen.
Kokkikerho
4.-6. -luokkalaisille tiistaisin klo
17-18.30 Suopellon koulun kotita
lousluokassa. Ohjaajina vapaaeh
toisia nuoria.
Käsityökerho
1.-6. -luokkalaisille torstaisin klo
18-19 Suopellon koululla. Ohjaa
jina vapaaehtoisia nuoria.
Laaksonlapset -lapsikuoro
keskiviikkoisin klo 16.30-17.15
Naantalin seurakuntakeskukses
sa. Kuoro kaikille alakouluikäisille
laulamisesta innostuneille lapsille.
Johtajana kanttori Elisa Murtope
rä, 040 130 8318.
Leirejä
Viikonloppuleiri 22.-24.4. 8-13vuotiaille Soiniemen leirikeskuk
sessa, Soinistentie 111.
Mukaan mahtuu 20 leiriläistä.
Hinta 30 €. Ilmoittautuminen 8.4.
mennessä www.naantalinseu
rakunta.fi/koululaisille/leirit-ja-
retket.
Kesä 2022
Kesäkerho 6.-23.6. 
pienille
koululaisille (1.-3. luokkalaiset)
ja eskarilaisille Naantalin seura
kuntakeskuksessa. Ilmoita lap
sesi mukaan sähköisesti osoit
teessa www.naantalinseura
kunta.fi/koululaisille/pienille-
koululaisille.
Tour de Henrik polkupyörävaellus 28.-30.6. alakouluikäi
sille ja sitä vanhemmille Koke
mäeltä Turkuun. Ilmoittautumi
nen ke 1.6. mennessä.
Loiskis 2022 26.-29.7. 8-14-vuo
tiaille Loimaan Kalikassa Pöy
tyällä. Kesän hauskin telttaleiri
Pyhäjärvenrannalla. Ilmoittautu
minen ma 27.6.2022 mennessä.
Tarkemmat tiedot ja sähköinen ilmoittautuminen leireille www.naantalinseurakunta.fi
/koululaisille/leirit-ja-retket. Lisä
tietoa myös nuorisotyönohjaaja
Timo Havukainen 040 130 8330.
NUORILLE
Nuorten illat/avoimet ovet tors
taisin klo 14 alk. Dipolilla seura
kuntakeskuksen alakerrassa, Piis
pantie 2.
Nuorten messu to 21.4. klo 17
Naantalin kirkossa
Yhteystiedot ja lisää tietoa nuor
ten toiminnasta www.naantalin
seurakunta.fi/nuorille.

CAFÉ ARMO JA KIRPPUTORI
Avoinna ma, ti ja to klo 10-14, ke
klo 10-18 Naantalin seurakunta
keskuksessa (Piispantie 2). Huom!
Hiljaisella viikolla 11.–14.4. kahvila
ja kirppari suljettu.
AIKUISILLE
Café Armossa (Piispantie 2)
Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11. Esiintyjät:
5.4. pappi, 19.4. Nelli Maikoe, 26.4.
Maruset ja Leena Litzen, 3.5. pap
pi, 17.5. Anita Mäkilä.
Liikuntarajoitteisten vertaistukiryhmä ti 5.4. ja 3.5. klo 14-15.30.
Tied.: Minna Pykälämaa, 040 130
8343.
Ahkerat puikot keskiviikkoisin
klo 11. Kudomme ja virkkaamme
mm. hypistelymuhveja muistisai
raille ja peittoja tarvitseville. Piiri
vastaanottaa mielellään lahjoitus
lankoja, langat voi tuoda diakonia
toimistoon tai Café Armoon.
Gospelkaraoke keskiviikkoisin klo
14-18. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Raamattupiiri to 7.4., 21.4., 5.5. ja
19.5. klo 15. Tied.: Mari Syrjäkos
ki-Vuollet p. 040 130 8342.
Seurakuntakeskuksen ryhmähuoneissa ja pääsalissa (Piispantie 2)
Korttiaskartelua diakonian hy
väksi ma 4.4. ja 2.5. klo 10, rh 2. Ei
la Puhakan ja Ulla Kokon kanssa.
Avoin rupatteluryhmä tiistai
sin klo 14, parittomat viikot, rh
3. Tule avoimin mielin keskus
telemaan erilaisista asioista.
Voimme yhdessä pohtia elä
mää ja vaihtaa ajatuksia. Muka
na monille tuttu eläkkeellä ole
va diakoni Anita Mäkilä.
Gospeljumppa tiistaisin klo
17.15, viim. krt. 17.5.
Äijäjumppa tiistaisin klo 18.30,
viim. krt. 17.5.
Jumpat Naantalin seurakuntakes
kuksessa (Piispantie 2), vetäjänä
fysioterapeutti Heli Gustafsson.
Tillukkapiiri keskiviikkoisin klo
16.30, rh 3. Kudotaan sukkia 90
vuotta täyttäneille naantalilaisil
le sekä naantalilaisille kastettavil
le vauvoille. Opastajina Pirjo Lai
tala, Tuulikki Järvelä ja Ulla Kokko.
Viim. krt. 18.5.
Avioparipiiri ke 13.4. klo 18 Naan
talin seurakuntakeskuksessa. Li
sätietoa: Marja Saantola 040 130
8311.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 21.4. ja 19.5. klo 13 seura
kuntakeskuksen pääsalissa. Terve
tuloa kaikki läheistään hoitavat!
Ryhmän vetäjinä toimivat Naanta
lin kaupungilta avohuollon ohjaa
ja Kirsi Peijonen ja seurakunnas
ta diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Lähetyspiiri torstaisin klo 13, pa
rittomat viikot, rh 4, viim. krt. 12.5.
Sulkakynät, itseohjautuva luo
van kirjoittamisen ryhmä to 16.4 ja
14.5 klo 14. Vetäjänä Kirsi Kanerva.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 seu

Seurakunnissa tapahtuu 31.3.-29.5.2022
rakuntakeskuksen kappelissa. Va
paamuotoista rukousta yhteisten
asioiden puolesta, viim. krt. 19.5.
Hiljaisuuden jooga® to 7.4., 21.4.
ja 5.5. klo 18.30-20 seurakuntakes
kuksessa. Ryhmään mahtuu mu
kaan. Tied. ja ilm. riikka.hietanen@
evl.fi tai 040 130 8312.
Crosspoint-illat
su 10.4. klo 17 Naantalin seu
rakuntakeskuksen pääsalissa.
Musiikissa Jouko Ketola.
pe 13.5. klo 17 Naantalin seu
rakuntakeskuksen pääsalissa.
Huom! viikonpäivä. Puhujana
Olli Seppänen aiheena talviso
dan ihmeet. Lapsille omaa oh
jelmaa ja illan lopuksi yhteinen
iltapala.
Äitienpäiväjuhla su 15.5. klo 12
Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Dipolissa/seurakuntakeskuksen
alakerta (Piispantie 2)
Pelimimmit maanantaisin klo 14,
parittomat viikot. Vetäjinä Pirkko
Nurmi, Inkeri Ahlroth ja Susan Leh
tonen.
Äijäbiljardi perjantaisin klo 17,
viim. krt. 27.5. Mukana Reijo Kor
telainen.
Muualla
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 26.4. ja 24.5. klo 15-16.15
Aurinkosäätiön Palvelutalon ala
kerran kabinetissa. Kahvitarjoilu.
Tied. Minna Pykälämaa 040 130
8343.
Ystäväpiiri ti 19.4. ja 17.5. klo 11.30
Sinervon talossa Velkualla. Tied.
Minna Pykälämaa 040 130 8343.
Sauvakävelyä torstaisin klo 10.
Lähtö seurakuntakeskukselta Au
rinkotien puolelta.
Ilta uusille naantalilaisille to
12.5. klo 19 Naantalin kirkossa.
Musiikkia, tutustumista uuteen
kotikirkkoon ym. ohjelmaa. Tar
kemmat tiedot Riikka Hietanen
040 130 8312 tai www.naanta
linseurakunta.fi.
APUA JA TUKEA
Ole yhteydessä diakoniatyöntekijään, kun mieltäsi painaa huoli,
murhe tai kaipaat kuuntelijaa. Va
raa aika tapaamiseen arkisin pu
helimitse tai sähköpostilla, olem
me valmiit kuulemaan sinua:
paivi.leino@evl.fi, 040 130 8341.
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342.
minna.pykalamaa@evl.fi,
040 130 8343.
anna.ojala@evl.fi, 040 130 8340.
VELKUA - LIVONSAARI
Ystäväpiiri ti 19.4. ja 17.5. klo
11.30 Sinervon talossa Velkualla.
Tied. Minna Pykälämaa
040 130 8343.
Kaatuneitten muistopäivänä
messu su 15.5. klo 16.30. Koraali
kuoro, joht. Tiina Lustig.

16.5. ja 17.5. vietetään kevätjuhlia
kauden päätteeksi.
JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
3.4. klo 10 messu.
***
24.4. klo 10 sanajumalanpalvelus.
1.5. klo 10 messu.
8.5. klo 10 messu.
15.5. klo 10 messu.
22.5. klo 10 messu.
26.5. klo 10 helatorstain messu.
29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Perhekerho keskiviikkoisin klo
10-12.
Pienoismallikerho alakoululaisille torstaisin klo 12.30, 13.30 tai
14.30. Vetäjänä Esa Suhonen.
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Kultaiseniänkerho ti 5.4. ja 10.5.
klo 13.
Naisten keskusteluillat ti 12.4.,
26.4., 10.5. ja 24.5 klo 18-20.
Raamattupiiri ke 6.4., 20.4., 4.5.
ja 18.5. klo 18-19.30. Tiedustelut:
Jaana Törne (p. 0400 920 686).
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
ke 6.4. ja 4.5. klo 13.
Äiti Teresa -piiri torstaisin klo 12.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18. Ve
täjänä kanttori Esa Vähämäki.
Uusi diakoni Irma Hauska aloittaa
työnsä 1.5.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
3.4. klo 10 messu.
***
24.4. klo 10 sanajumalanpalvelus.
1.5. klo 10 messu.
8.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
15.5. klo 10 messu.
22.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
26.5. klo 18 helatorstain iltakirkko.
29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 15.5. klo 18 Mietiskelymessu Merimaskun kirkossa.
Hiljaisuuteen ja yksinkertaisuu
teen kutsuva messu.
Uusia lauluja, joihin on helppo
päästä mukaan. Lauluja toiste
taan useamman kerran rauhal
lisella säestyksellä. Sanat runoi
lija Kimmo Räntilä, melodiat sä
veltäjä Markku Ahlstrand. Mes
sun johtaa retriittipappi Päivi
Vuorilehto.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekerho maanantaisin
ja tiistaisin klo 10-12. Ohjelmas
sa alkuhetki, ohjattua toimintaa,
yhdessäoloa sekä leikkiä. Tarjol
la kahvia, mehua, keksejä ja suo
laista.Mukana Tiina Paavola, Katja
Zidbeck.

AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri
to 31.3. kahvitarjoilu klo 12.30, oh
jelma klo 13. Irmeli Vainio kertoo
Vanhusten tuen kerhosta. Muka
na myös Markku Ahlstrand ja Tii
na Lustig.
to 28.4. kahvitarjoilu klo 12.30, oh
jelma klo 13. Rannikon laulumie
het esiintyy.
Avoin rukouspiiri ke 6.4. ja 4.5.
klo 17.
Käsityöpiiri to 7.4. ja 5.5. klo 1315. Kahvittelun ja juttelun lomas
sa neulotaan tilkkupeittoja lahjoi
tettavaksi SPR:n kautta.
Avoin raamattupiiri ke 11.5. klo
17-18.30. Tervetuloa vahvistu
maan Sanan parissa ja vaihtamaan
ajatuksia.
MUUTA
Äitienpäivä- ja kevätjuhla ma
9.5. klo 12.30 seurakuntakodissa.
Merimaskun seurakunnan ja Van
husten tuki ry:n yhteinen äitien
päivä- ja kevätjuhla.
Katja Zidbeck, Markku Ahlstrand,
Irmeli Vainio.
Kirkkopäivystäjäksi
Merimaskun kirkkoon
kesällä 2022
Nyt on oiva mahdollisuus pääs
tä Merimaskun kirkon kesäpäi
vystäjäksi. Kirkko avoinna 29.614.8. ke-su klo 12-16. Ilmoit
tautumiset kirkkoherra Markku
Ahlstrand, markku.ahlstrand@
evl.fi ja 040 1308391 tai päivys
tyksen yhteyshenkilölle Visa
Auviselle, visa.auvinen@luuk
ku.com. Päivystäjän työhön an
netaan opastus.
SEURAKUNTIEN
YHTEISIÄ ILMOITUKSIA
Talkooleiri Soiniemen
leirikeskuksessa
Tule mukaan mukavaan, ren
toon porukkaan! Järjestämme
talkooleirin Soiniemen leiri
keskuksessa 19.-20.4.2022. Lei
ri alkaa tiistaina klo 9 ja päät
tyy keskiviikkona klo 16. Lei
rillä luvassa yhdessä tekemis
tä: paikkojen kunnostusta, siis
timistä yms. ja tietenkin hyvää
syömistä ja saunomista, iltahar
taus. Mukana Naantalin seura
kunnan työntekijöitä. Leiri on
osallistujille maksuton, ehdot
tomasti päihteetön. Tieduste
lut ja ilmoittautumiset 8.4.2022
mennessä diakoni Anna Ojalal
le numeroon 0401308340/an
na.ojala@evl.fi.
Pyhiinvaellus Jaakontiellä
Turusta Rymättylään 20.-22.5.
Pyhiinvaelluksen hinta on 230 €,
sis. mm. opetus, ruoka sekä yöpy

minen. Ilmoittautuminen viimeis
tään 9.5.2022: tk-opisto.fi/kurssit
Lisätietoja: annakaisa.siltanen@
tk-opisto.fi tai 040 624 0814.
Ukraina-avustus
Naantalin seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto on
17.3. pidetyssä kokouksessa
päättänyt, että seurakuntayh
tymä, jonka muodostavat Me
rimaskun, Naantalin ja Rymät
tylän seurakunnat, tukee Uk
rainaa yhä syvenevässä huma
nitäärisessä kriisissä ja lahjoit
taa 15.000 € Kirkon Ulkomaa
navun kautta sodan uhrien aut
tamiseen.
Seuraavan kerran ilmoittelemme toiminnastamme laajemmin
27.5. ilmestyvässä Vesper-leh
dessä. Vesper jaetaan jokaiseen
naantalilaiseen kotitalouteen Tu
run Seutusanomien välissä lukuun
ottamatta mainoskieltotalouksia.
Lehti on luettavissa myös sähköi
senä seurakuntien verkkosivuilla.

Virkatodistustilaukset
Merimaskun, Naantalin ja Rymät
tylän seurakuntien virkatodistuk
set ja sukuselvitykset tilataan ja
tehdään Turun alueellisessa kes
kusrekisterissä.
Turun alueellinen
keskusrekisteri
Asiointi ja yhteystiedot:
• Palvelupiste avoinna 
ma-pe 9-14, Eerikinkatu 3,
20101 Turku, katutaso.
• Puhelinpalvelu ma-pe
klo 9-15 p. 040 341 7222
• S-posti: turku.keskusrekisteri@
evl.fi
• Postiosoite: Turun alueelli
nen keskusrekisteri, Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä,
PL 922, 20101 TURKU
Tilauksen tilaa koskevat kyselyt
sähköpostitse.
HUOMIO! Tilavaraukset ja kirkollisiin toimituksiin liittyvät
sopimiset entiseen tapaan paikallisseurakunnissa.
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Palmusunnuntaista
pääsiäiseen
Tilaisuudet Naantalin kirkossa

Tilaisuudet Rymättylän kirkossa

Tilaisuudet Merimaskun kirkossa

Palmusunnuntai 10.4.
klo 10 messu. Naantalin karjalaiset tarjoavat
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa heti messun
jälkeen.

Palmusunnuntai 10.4.
klo 10 messu.

Palmusunnuntai 10.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus.

Hiljaisen viikon maanantai 11.4.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko.
Hiljaisen viikon tiistai 12.4.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko.

Hiljaisen viikon keskiviikko 13.4.
klo 18 Strandband konsertoi.
Strandband esittää tuoreita sovituksia virsistä.
Laulua säestää piano, basso ja rummut. Luvassa
myös yhteislaulua.

Hiljaisen viikon tiistai 12.4.
klo 18 pääsiäisvaelluskirkko. Kaikenikäisille sopiva
kierros kirkonmäellä ja kirkossa.

Hiljaisen viikon keskiviikko 13.4.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko.

Kiirastorstai 14.4.
klo 19 kiirastorstain iltakirkko ja messu.

Hiljaisen viikon keskiviikko 13.4.
klo 18 hiljaisen viikon virsiilta.

Kiirastorstai 14.4.
klo 18 kiirastorstain iltamessu.

Pitkäperjantai 15.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus.

Kiirastorstai 14.4.
klo 19 kiirastorstain messu.

Pitkäperjantai 15.4.
klo 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus.
Kirkkokuoro, joht. Esa Vähämäki.

Pääsiäissunnuntai 17.4.
klo 10 pääsiäismessu. Koraalikuoro,
joht. Tiina Lustig. Messun
jälkeen kirkkokahvit
seurakuntakodissa.

Hiljaisen viikon maanantai 11.4.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko.

Pitkäperjantai 15.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus.
klo 15 Tenebrae – kärsimyksen hetki
Vokaaliyhtye Cantus Alaudae, joht. Debra
GomezTapio
Carlo Gesualdo: Pitkäperjantain Tenebrae
responsoriot.
Yhteistyössä Tampereen vanhan musiikin
ystävät ry.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Pääsiäissunnuntai 17.4.
klo 10 1. pääsiäispäivän jumalanpalvelus.
Kirkkokuoro, joht. Esa Vähämäki.
Pääsiäismaanantai 18.4.
klo 18 2. pääsiäispäivän iltamessu. Jumalanpal
veluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Pauli ja Kaija Heikkinen kertovat kokemuksistaan
lähetystyössä sekä kansainvälisestä työstä Kenias
sa ja Tansaniassa.

Pääsiäismaanantai 18.4.
klo 18 2. pääsiäispäivän
sanajumalanpalvelus.

Hiljainen lauantai 16.4.
klo 23 pääsiäisyön messu. Ruben Goesch, viulu.
Pääsiäissunnuntai 17.4.
klo 10 messu.
klo 11.30 brunssi Naantalin seurakuntakeskuksessa
(Piispantie 2). Huom! paikka.
Pääsiäismaanantai 18.4.
klo 18 hiljaisuuden iltamessu. Hiljaisuutta,
rukousta, taizélauluja. Iltatee.

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Merimaskun kirkkoherranvirasto
Puhelimitse ma klo 15-17 ja ke klo 9-12
puh. 040 130 8301
Lähipalvelupäivä ke klo 9-12
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
sposti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi

Naantalin kirkkoherranvirasto
Avoinna ma-pe klo 9-13
Piispantie 2, 21100 Naantali
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
sposti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 9-12
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
puh. 040 130 8380
sposti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi

Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimisto
Avoinna ma-pe klo 9-13
Piispantie 2, 21100 Naantali
puh. 040 130 8353, hautapaikkaasiat
sposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Työntekijöiden sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
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