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Kierretään kirkoissa, kuljetaan luonnossa
Työhuoneeni kirjahyllystä löytyi kirja ”Naantalin luostarin rannassa”, toim. Kari Uotila.
Sen mukaan keskiaikainen Naantali oli taloudellisesti hyvin riippuvainen luostarista ja sinne saapuvista matkalaisista. Heistä suurin osa taisi olla pyhiinvaeltajia, jotka tarvitsivat kaupungin palveluja ruokailuun ja majoitukseen. Tämän päivän matkalaiset, vaeltajat, pyöräilijät ja autoilijat löytävät luostarikirkon samalta paikalta kuin keskiajan pyhiinvaeltajat.
Pyhän Birgitan kirkko seisoo edelleen
mäellä, meren äärellä ja kutsuu kulkijoita sisälle istahtamaan. Mainio paikka Merimieskirkon kesäjuhlalle. Toimiihan Merimieskirkko erityisesti matkalaisten parissa. Toivottavasti koronatilanne sallii matkalaisten saapumisen Naantalin auringon
hellittäväksi. Tapaamaan vanhoja ja uu-

sia ystäviä, tutustumaan luostarikirkkoon,
vanhaan kaupunkiin, samoilemaan rannoille ja kallioille. Katsomaan merellistä
maisemaa ja luontoa. Jotain lumoa myös
Yle löytää Naantalin rannasta. Siellä nimittäin kuvataan toinen tämän kesän Naantalissa televisioitavista jumalanpalveluksista.
Tässä lehdessä kerromme myös seurakuntanuori Rasmuksen haasteesta muille nuorille. Hänen pitkä polkupyörävaelluksensa
halki Suomen on varmasti ikimuistoinen
elämys. Millainen hyttyskesä on tulossa?
Mitähän kaikkia luonnonihmeitä hän kohtaa matkallaan? Pienemmän pyörävaelluksen voisi tehdä ihan kotikaupungin kirkkojen välillä. Eväät reppuun ja Merimaskun ihanan sympaattista puukirkkoa katsomaan halki saaristomaisemien tai tutki-

maan mitä Rymättylän kirkon alttaripäädyn maalauksissa piru tekee. Velkuan kirkkoretkellä pääsee samalla ajelemaan lossilla.
Kuluneen vuoden aikana monille meistä lähiluonnosta on tullut entistä tärkeämpi osa
hyvinvointia ja työssäjaksamista. Etätyön
tauolla ehtii poiketa lähimetsään, meren
rannalle tai puistoon. Sanotaanhan sitä, että metsä on suomalaisen kirkko. Tämän kesän retkikohteeksi voisi ottaa metsän ja yhden oman kaupungin kirkoista. Pysähtyä
hetkeksi, olla ajatuksissaan. Miettiä, tämäkö on minun kirkkoni? J
Tuija Lankinen, talousjohtaja
Naantalin seurakuntayhtymä
(Merimaskun, Naantalin ja
Rymättylän seurakunnat)

– Merimieskirkon kiertolaiset kutsuvat kesäjuhlille
Vuonna 2021 Merimieskirkon kesäjuhla järjestetään Naantalissa 7.-8. elokuuta. Päivien suunnittelu on jo pitkällä ja juhlien airue, Merimieskirkon
kiertolaiset, laivapoika Elis ja hänen
tyttöystävänsä Siru, ovat jo saapuneet
Naantaliin, tutkailevat kesäjuhlakaupunkia suven edetessä ja tuovat seurakunnan some-alustoilla viestiä lähestyvästä kesätapahtumasta.

välityksellä. Myös Naantalin voimistelijoiden ryhmä on mukana. Klo 17.30
alkavassa iltakonsertissa meitä viihdyttää laulaja-muusikko Petri Laaksonen.

Eliksen toimi kesäjuhlien viestinviejänä alkoi nelisenkymmentä vuotta sitten Turusta. Siru liittyi Eliksen seuraan
kolme vuotta myöhemmin kesäjuhlilla Seinäjoella, mistä lähtien pariskunta on hoitanut tehtävää yhdessä.
Naantalissa järjestettäviä juhlia odotellessaan nuket seikkailevat kaupungin nähtävyyksiin ja tapahtumapaikkoihin tutustumassa. Välähdyksiä heidän touhuistaan voi kesän mittaan
bongata seurakunnan Instagramissa
ja Facebookissa.

Lauantain tapahtumapaikka on seurakuntakeskus (Piispantie 2) ja sunnuntaina 8.8. vietämme jumalanpalvelusta Naantalin kirkossa (Nunnakatu 1), mistä viestinviejät Siru ja
Elis matkaavat eteenpäin kesän 2022
kesäjuhlaseurakuntaan Vuosaareen.
Myös monissa lähialueen seurakuntien klo 10 alkavissa jumalanpalveluksissa on samaan aikaan Merimieskirkon piirissä toimivia pappeja saarnaamassa.

Elis ja Siru pääsivät
ensi töikseen tutustumaan Naantalin
pappilan pihapiiriin.

Kesäjuhlapaikkakunta vaihtuu vuosittain juhlan järjestävän isäntäseurakunnan mukaan. Myös tapahtuman sisältö vaihtelee vuosittain ja jokaisella paikkakunnalla pyritään ohjelmaan saamaan mukaan paikallista väriä. Niin ikään
Naantalissa ohjelmaa on toteuttamassa niin
paikallisia kasvoja kuin Merimieskirkon valtakunnallisia toimijoita ja ulkomaisia vieraita, mm. juhlien ohjelmaa suunnittelemas-

sa olleet Merimieskirkon toiminnanjohtaja
Jaakko Laasio, satamakuraattori Arja Suvanto ja naantalilaissyntyinen Merimieskirkon Espanjan Aurinkorannikon sosiaalikuraattori Tia Raunio.
Lauantain 7.8. klo 15 alkavassa pääjuhlassa

tulemme yhteen sanan ja musiikin äärelle.
Pyhän Martin laulajien ohjelmistossa on
niin merihenkistä kuin hengellistä musiikkia. Kuulemme myös Siirtolaisinstituutin
ulkosuomalaisten parissa tekemästä tutkimuksesta ja käväisemme pienillä merihenkisillä tervehdyskäynneillä videoyhteyksien

Koronatilanteen vuoksi juhlaohjelma striimataan kokonaan sekä Suomen Merimieskirkon että Naantalin
seurakunnan Facebookissa ja YouTubessa. Kokoontumisrajoitusten
salliessa osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä. Tuolloin
myös seurakuntakeskuksen pihalle nousee basaari ja mm. Turun rahtarit tuovat paikalle kalustoa tutustuttavaksi.
Juhlien toteutumismuodosta ja tarkentuneesta ohjelmasta löytyy tietoa osoitteesta
www.merimieskirkko.fi sekä Naantalin seurakunnan viestimistä. J
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Koko Suomea hemmotellaan heti kesän alussa kahdella Naantalista televisioitavalla jumalanpalveluksella. Me katselijat saamme nauttia hienosta
lopputuloksesta ruutujen äärellä, mutta onnistuakseen tv-lähetykset vaativat valtavan määrän huolellista valmistautumista ja tiivistä tiimityöskentelyä.

Aikataulutus on a ja o
Tv-ohjaaja Janne Koivula kertoo, että tv-jumalanpalvelusten suunnittelu aloitetaan jo
useita kuukausia ennen varsinaista suoraa
lähetystä tai taltiointia.
– Yhdessä jumalanpalvelusta toimittavien
pappien ja kanttorien kanssa teemme käsikirjoituksen ja he saavat koulutusta muun
muassa siihen, miten olla luontevasti tv-kameroiden edessä. Aikataulutus on tässä
hommassa kaiken a ja o, Janne kuvailee.

Ohjaajan tärkein ominaisuus on Jannen
mielestä kyky tehdä päätöksiä ja pysyä rauhallisena muuttuvissa olosuhteissa. – Varsinkin suorassa lähetyksessä voi tapahtua mitä
vain. Mikrofoni voi alkaa pätkiä tai joku yleisöstä voi saada sairaskohtauksen. Silloin täytyy olla valmis toimimaan, Janne summaa.
– Kerran on käynyt niinkin, että kirkon sulakkeet paloivat 20 minuuttia ennen suoran lähetyksen alkua, eivät kestäneen kaikkea tek-

Ohjaaja vastaa viime kädessä siitä, että
tv-jumalanpalvelus tulee ulos sovitusti ja
ajallaan.
– On mahtava tunne, kun saan motivoitua
kaikki toimimaan yhdessä, Janne fiilistelee.
Tämä on mitä suurimmissa määrin tiimityötä niin Ylen kuin seurakunnankin puolelta.
Jannelle tv-jumalanpalvelusten ohjaaminen
on kutsumustyötä.
– Haluan palvella seurakuntia, katsojia ja Jumalaa. Tunnen olevani etuoikeutettu, kun

Suorana suomalaisten koteihin
Korona muutti viime keväänä monet
suunnitelmat. Niin kävi myös Liikemiesten Lähetysliiton 100-vuotisjuhlalle, jota
perustajansa Kustaa Sikilän vuoksi olisi
haluttu juhlistaa juuri Naantalissa. Naantalin kirkon hautausmaalla sijaitsevalle Sikilän haudalle tehtiin kunniakäynti, mutta Naantalin kirkkoon kaavailtu juhlajumalanpalvelus päätettiin siirtää.

ratkin ovat totuttua striimauskalustoamme järeämpiä, Annukka pohtii,
mutta jatkaa, että loppujen lopuksi ei
sitä onneksi voi olla muuta kuin oma itsensä, oli kameroita tai ei.

Vuoden odottelun jälkeen Yle TV1 lähettää juhlajumalanpalveluksen suorana Naantalin kirkosta sunnuntaina 30.5.
Tiiviisti jumalanpalvelusta suunnittelemassa ovat olleet muun muassa liturgina toimiva Annukka Lindberg sekä jumalanpalveluksen musiikista vastaava
Miika Hartikainen.

Annukka kiittää omalta
osaltaan kaikkia prosessissa mukana olleita. – Tätä jumalanpalvelusta on tehty
yhdessä alusta asti, ja vaikka kirkossa
meitä ei voi
olla fyysisesti
monta paikalla, uskon, että
iso joukko on
sydämissään
läsnä. On hienoa olla osa
tv-jumalanpalvelusten
pitkää perinnettä.

Jumalanpalveluksessa saarnaa Viron
evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa
Urmas Viilma.

Rukouksella aloitetaan
Annukka on mukana tekemässä suoraa tv-lähetystä elämänsä ensimmäistä kertaa.
– Eniten on ehkä yllättänyt suuri etukäteisvalmistelujen määrä ja se, miten
tarkkaan ja hyvissä ajoin kaikki yksityiskohdat täytyy olla tiedossa. On laskettava jokaisen osion kesto lähes sekunnilleen ja aivan kaikki on kirjoitettava käsikirjoitukseen, siis aivan kaikki, joka ikinen liike.
– En ole maailman järjestelmällisin ihminen, mutta olen nyt oppinut, että tällaisestakin ohjasten pitelemisestä voi selvitä, Annukkaa naurattaa.
Kun häneltä kysyy jännittääkö, vastaus
on ”juu”. – Kyllä sitten h-hetkellä jännittää aivan varmasti.
– Hirvittää tietoisuus siitä, että ruudun
välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuu varsin laaja seurakunta ja kame-

– Emmekä varmasti aloita messua ilman
rukousta, hän
hymyilee.

pä suorana. Mutta toisaalta olen hurjan
yllättynyt siitä, miten levollisesti pystyn
toistaiseksi suhtautumaan tähän kaikkeen, Miika nauraa.
– Uskon, että alkusoiton kun saan hoidettua kunnialla ja itseni ikään kuin si-

Miika on Annukan kanssa samaa mieltä
siitä, että eniten panostusta on vaatinut
ohjelmarungon tekeminen ja sen hiominen kaikkine yksityiskohtineen.

Naantalin kirkon ympäristö satama-alueineen on myös tehnyt häneen vaikutuksen.
– Muistan, kun kävin Naantalin rannassa ensimmäisen kerran vuosi sitten katsomassa
kuvauspaikkoja ja räntää satoi sakeasti. Siitä huolimatta pystyin aistimaan paikan kauneuden.

Naantalin ranta –
Toivon satama
Naantalin ranta muuttuu hetkeksi toivon satamaksi, kun musiikillinen veneilykauden
aloitusjumalanpalvelus tulee tv-vastaanottimistamme ulos kesäkuun 13. päivä. Mikä
voisikaan olla tähän sopivampi miljöö kuin
Naantalin kuvankauniit merelliset maisemat.
Jumalanpalveluksen keskiössä on kaljaasi M/
Aux Inga-Lill, jonka kotisatama sijaitsee Ukko-Pekan sillan kupeessa.

Kuva: seurakunnan
kuva-arkistot

Palvellaan normaalisti –
telkkarissa tällä kertaa

ula

Kuvauspaikat ihastuttivat

saan tehdä työtä, jolla on merkitystä.
Visuaalisesti selkeänä miljöönä Naantalin kirkko sopii
Jannen mielestä hyJ
vin tv-jumalanpalvelusten toteuttamiseen. - Naantalin kirkossa on
suuresta koostaan huolimatta rauhoittava,
intiimi tunnelma ja kirkko ikään kuin ottaa
ihmisen syleilyynsä.

K oi v

niikkaa. Käyttömestari sai kuitenkin kaiken
kuntoon ihan viime hetkellä, hän muistelee.

ne

Hänen mukaansa Kirkon viestinnän ja Ylen
yhdessä tuottamissa tv-jumalanpalveluksissa ei niinkään ole kyse taltioimisesta vaan
pikemminkin tunteen välittämisestä katsojalle. – Toivon, että onnistumme välittämään katsojalle uskoa, toivoa ja avaraa armollisuutta.

an

Kyselimme jumalanpalvelusten tekijätiimien tunnelmia h-hetken lähestyessä. Yksi oleellinen palanen pelissä on tietenkin
tv-ohjaaja, jonka tehtävä on pitää koko paletti kasassa ja ohjat hyppysissään.

– Talvet Inga-Lill viettää Suomenlinnassa Viaporin telakalla, mutta aina toukokuun puolivälissä se tuodaan Naantaliin, kertoo laivan
kapteenina toimiva Jyrki Anttila.

Varjelusta veneilykauteen
Jyrki on valmistellut yhdessä pastori Marja
Saantolan kanssa Toivon satama -jumalanpalveluksen keskustelusaarnan, joka arvatenkin liittyy veneilyyn, merellä liikkumiseen, sen
kauneuteen, mutta myös meren ja säiden armoilla olemiseen.
– Olen kokenut merillä monenlaisia tilanteita
ja aina niistä on selvitty. Tarkoitus on taas nytkin pyytää varjelusta tulevalle veneilykaudelle, Jyrki kertoo.

sään tilaisuuteen, niin sitten varmasti
helpottaa, hän miettii lähetyshetkeä ja
toteaa, että on oppinut projektin aikana monenlaista. – Mutta viimeiset päivät vasta osoittavat, kestääkö miehen
kantti, hän hymähtää.

Hän toteaa, että somestriimaukset ovat
osaltaan vähentäneet jännitystä suoran
tv-lähetyksen suhteen, mutta tunnelmat h-hetken lähestyessä ovat kuitenkin silti kaksijakoiset.

– Haluan ajatella, että vaikka tämä jumalanpalvelus telkkarista ulos tuleekin,
niin ihan tavallista jumalanpalvelusta
olen tekemässä siinä mielessä, että samalla tavalla palvelemme seurakuntalaisia kuin normaalistikin, eri kanavan
kautta vain, Miika summaa.

– Onhan se nyt aika hurja ajatus, että lähetys menee kaikkiin koteihin, ja vielä-

– Toivottavasti vaan koronavilkku ei välähdä juuri edellisenä iltana…

– Saarnaa valmistellessamme olemme saaneet käydä Jyrkin kanssa monet hedelmälliset keskustelut, mikä on ollut erittäin palkitsevaa, Marja iloitsee. – Laiva seurakunnan vertauskuvana joskus pelottavankin meren ympäröimänä innoittaa monia ajatuksia.
– Kouluttajamme Kimmo Saares kertoi, että
tv-jumalanpalveluksilla oli vuonna 2019 katsojia keskimäärin reilut 130 000, ja korona-aikana luvut ovat olleet kasvamaan päin. Onkin sanottu, että tv-jumalanpalveluksia katsova seurakunta on Suomen suurin seurakunta.
– Voitte vaan kuvitella, että papin näkökulmasta on aika kutkuttava asetelma päästä tällaiselle
yleisölle saarnaamaan, Marja hymyilee.

...jatkuu
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Kuva: Jyrki Anttila

Naantalin Musiikkijuhlat tarjoaa
koronaan sopeutuen upeita konsertteja
– kesäkuussa verkossa ja syksyllä jälleen yleisön kanssa
Lagerspetz. Konsertti on katsottavissa
verkkosivuilla – naantalinmusiikkijuhlat.fi.

Kuva: Esko Keski-Oja

Juhannuksena verkossa nähdään kaksi
konserttia (liput 10 €). Musiikkia saariston
rannoilta kuvataan neljässä miljöössä, ja
musiikin lisäksi päästään nauttimaan myös
Naantalin ja saariston maisemista. Esiintyjiä ovat muun muassa viulisti Mihaela
Martin, sellisti Frans Helmerson, pianisti
Ralf Gothoni, klarinetisti Michel Lethiec
sekä Key Ensemble -kuoro.

Ihanankamala tunne
Jumalanpalveluksessa liturgiasta vastaavalle Jani Kairavuolle on jumalanpalveluksen
kuvaaminen tuonut väistämättä mieleen
elokuvan kuvaukset.
– Miettikää nyt. Tämä veneilykauden aloitus
kuvataan ulkona ja seurakunnan tilalla on
kameramiehet. No, ehkä minun täytyy hieman vielä työstää tätä kuviota päässäni, Jani katsoo veikeästi maskin takaa.

Katso pohjoista taivasta toteutetaan yhteistyössä Turun kirjamessujen kanssa. Näyttelijälegendat Seela Sella ja Esko Salminen
tulkitsevat suomalaista runoutta samannimisestä antologiasta, jonka on koonnut
ja runot valinnut Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio. Runojen ja Griegin
Pianotrion lisäksi konsertissa kuullaan Sibeliuksen kolme melodraamaa, erityiset
ja harvoin kuultavat musiikin ja lausunnan yhdistävät teokset, joissa ovat mukana mm. viulistit Jaakko Kuusisto ja Tami
Pohjola.

Myös Jani on tahollaan todennut, että televisiotyöskentelyssä suunnittelu ja kellotus
ovat kaiken ytimessä. – Televisio ei anna armoa, vaan kaiken on sujuttava jouhevasti ja
aika käytettävä täsmällisesti.
Jani kuvailee tv-kameroiden eteen menemistä ihanankamalaksi tunteeksi. – Näkyykö
jännitys? Änkytänkö? Tällaisia pohdin, mutta toisaalta itsensä pakottaminen pois mukavuusalueelta on opettavaista ja auttaa pitämään nöyränä, hän pohdiskelee.

Iloinen, merellinen mieli
kotikatsomoihin
Toivon satama -jumalanpalvelus hemmottelee veneilijöiden lisäksi myös musiikin ystäviä. Runsaasti musiikkia sisältävän jumalanpalveluksen ”kapellimestarina” toimii Sami
Nieminen, joka on Naantalissa tuttu kesäkanttori jo aiemmilta vuosilta.
– Laulut ovat valikoituneet itselleni hyvin
rakkaan meri -teeman ympärille, Sami kertoo. – Erityisesti Myrskyluodon Maija, joka
kuullaan jumalanpalveluksen alkumusiikkina, on minulle erittäin tärkeä laulu. Harjoittelin sen 12-vuotiaana isoisäni siunaustilaisuuteen, hän muistelee.

Naantalin Musiikkijuhlat joutui
koronatilanteen takia peruuttamaan kesäkuun yleisökonsertit.
Kesäkuussa kuitenkin toteutetaan
kolme verkkokonserttia ja syksyllä
muutama yleisökonsertti.

Naantalin Musiikkijuhlat Opus 41 -avajaiskonsertti ti 8.6. klo 19 kutsuu nauttimaan
Sibeliuksen, Barberin sekä Saint-Saënsin
sävelmistä kotisohvilta käsin. Verkossa kahden viikon ajan nähtävää ilmaiskonserttia
tähdittävät mm. baritoni Waltteri Torikka, viulisti Elina Vähälä, sellisti Arto Noras
sekä pianistit Joonas Pohjonen ja Juhani

Yhdessä hanuristi Jorma Puntan kanssa Sami on työstänyt jumalanpalvelusta varten
lauluista mahdollisimman saaristolaishenkisiä ja reippaita, jotta iloinen ja merellinen
mieli välittyisi kotikatsomoihin asti.

– Nyt on jännitys oikeastaan kääntynyt jo innostukseksi: miltäköhän lopputulos sitten
kesäkuussa televisiossa mahtaa näyttää ja
kuulostaa, Sami pohdiskelee.

Jumalanpalvelusten tarkemmat tiedot s. 6.
*Lue lisää Inga-Lillistä www.ingalill.fi.
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
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Lisätietoa Musiikkijuhlien ohjelmasta ja
lipuista: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.
Suvi Innilä
toimitusjohtaja,
Naantalin Musiikkijuhlat

Senioripysäkki-ryhmät ovat HelsinkiMission kehittämiä, yli 60-vuotiaille tarkoitettuja ammattilaisen ohjaamia terapeuttisia keskusteluryhmiä. Ryhmät
ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Ryhmässä on tarkoituksena jakaa omia ajatuksia ja tunteita, sekä löytää niille uusia merkityksiä ja näkökulmia. Tavoitteena on yksinäisyyden,
masennuksen ja ahdistuksen lievene
minen.

Naantalin vierasvenesatamassa omassa veneessään kesän asusteleva Sami toteaa, että
pieni jännitys kuuluu aina asiaan, niin nytkin.
Muuten ”keikasta” ei kuulemma tule hyvä.

– Paras oppi, joka tästä tv-projektista on minulle jäänyt käteen, on: tee sydämellä, tee
hyvin, nauti ja elä. Mikään ei ole täydellistä,
mutta kyllin hyvä riittää. J

Syksyllä päästään nauttimaan Anne Sofie
von Otterin (27.11.) sekä Iiro Rantalan
(1.10.) konserteista – nyt toivottavasti yleisön kanssa. Sellojen iltaa vietetään 2.10.,
jolloin luvassa on Aulis Sallisen uuden sonaatin kantaesitys. Lisäksi 29.10. päästään
nauttimaan iki-ihanista ooppera-, operetti- ja musikaalisävelmistä sopraano Marjukka Tepposen ja baritoni Kevin Greenlawn esittäminä Lux Gratiae -tapahtumakokonaisuuteen kuuluvassa konsertissa. J

Naantalin ja Rymättylän seurakunnat
pyöräyttävät Senioripysäkki-ryhmät käyntiin syksyllä 2021. Keskusteluryhmät
kokoontuvat 15 viikon ajan kerran viikossa 1,5h. Ryhmissä on 5-8 henkilöä.

Senioripysäkit alkavat syksyllä
Ikääntyminen tuo usein suuria muutoksia
elämään. Ne voivat liittyä eläkkeelle jäämiseen, puolison kuolemaan, yksinäisyyteen, omaan tai läheisen sairastumiseen,

ihmissuhteisiin tai yllättävään kriisitilanteeseen. Kun monet huolet painavat mieltä, seurauksena voi olla mielialan laskua,
jopa pelkoa selviytymisestä.

Ota yhteyttä ryhmän ohjaajaan: Naantalin seurakunnassa diakoni Anna Ojalaan,
040 130 8340/anna.ojala@evl.fi ja Rymättylän seurakunnassa diakoni Hannele
Keskitaloon, 040 130 8384/hannele. keskitalo@evl.fi. J

Naantalista Saariselälle

Mitä haluat tempauksellasi
saavuttaa?
Haluan haastaa muitakin nuoria kokeilemaan rajojaan antamalla esimerkin siitä, että
kaikki on mahdollista, jos tarpeeksi haluaa.
Naantalista Saariselälle kertyy matkaa 1100
kilometriä. Tuolla matkalla tulen haastamaan itseni aivan uudella tavalla. Epäonnistuminenkin on mahdollista ja se vaan täytyy hyväksyä. Vähän kyllä jännittää!
Kerran tarkoituksenani oli polkea sisällä trainer-pyörällä 500 kilometriä, mutta oikea polveni alkoi puolessa välissä reistailla. Oli pakko keskeyttää,
koska terveys on aina suorituksia
tärkeämpää.

Miten valmistaudut
matkaan?

”Minulla on suunnitteilla pienimuotoinen tempaus kesälle: tarkoituksenani on pyöräillä Naantalin kirkolta Saariselän tunturikappelille.
Tempauksella haluan haastaa muut
nuoret kokeilemaan rajojaan. Koen
koko Naantalin seurakunnan tärkeäksi itselleni ja kysynkin, haluaisiko Naantalin seurakunta olla jotenkin mukana. ”
Näin reippaasti ja rohkeasti seurakuntamme nuori aktiviinen jäsen Rasmus Hanhinen otti alkuvuodesta kirkkoherra Jani Kairavuohon yhteyttä, ja tottahan toki halusimme lähteä mukaan tukemaan Rasmusta
ja tarjota näkyvyyttä hänen hienolle haasteelleen.

Kerro lyhyesti itsestäsi:
kuka olet, mitä teet?
Olen Rasmus Hanhinen, Naantalissa asuva
lukiota käyvä nuori. Harrastan monia asioita, mutta nostan yleensä esiin retkeilyn ja
pyöräilyn. Naantalin seurakunnassa olen
toiminut useissa eri tehtävissä kuten kokkikerhon vetäjänä, isosena, ehtoollisavustajana sekä kirkossa kesävahtimestarina.

Mistä syttyi kipinä
pyöräilyharrastukseen?
Päätin muutama vuosi sitten aloittaa pyöräilyn harrastuksena, koska kuulin inspiroivia tarinoita siitä, miten pyöräily on muuttanut ihmisten elintapoja. Tätä ennen en oikeastaan pyöräillyt.
Erityisen motivoivina olen kokenut Kampiapina -nimellä tunnetun Jaakko Alajoen

Youtube-videosarjan, jossa hän kuvaa pyöräilyään Nordkappista Espooseen.

Mikä on sinulle pyöräilyssä
merkityksellisintä?
Pyöräily antaa minulle vapauden nähdä
luontoa ja maisemia juuri sopivalla nopeudella siihen kyllästymättä. Pyöräily merkitsee irtautumista arjesta.

Luonto on tärkeä osa pyöräilyä.
Minkälainen luontoihminen olet?
Luonto on todellakin erittäin tärkeä osa
pyöräretkeilyä ja mahdollistaa hienot kokemukset. Olen liikkunut luonnossa koko
elämäni ja suhteeni luontoon on erittäin läheinen. Kesät vietän lähes kokonaan jotenkin luonnossa.
Pyöräretkilläni aina mahdollisuuksien mukaan levähdän ja evästän luonnossa. Nukun myös yöni mieluummin teltassa kuin
esimerkiksi mökissä tai hotellihuoneessa.

Minkälaisia pyöräretkiä
olet tehnyt tähän mennessä?

Olen pyöräillyt suhteellisen paljon sisällä trainer-pyörällä, mikä
on nostanut fyysistä suorituskykyä. Ja sitten olen vaan mielessäni
käynyt läpi matkaa ja yrittänyt päästä pitkän matkan pyöräilyn mielentilaan.
Suurin osa varusteista minulla on jo ennestään olemassa, mutta myös joitain varustehankintoja olen tehnyt.

Millaisen päiväohjelman
olet suunnitellut?
Jokainen retki on jo suunnitteluvaiheessa erilainen, mutta mielestäni tärkein huomioon otettava asia on se, että suunnittelee kaiken rauhallisen pyöräilyvauhdin mukaan.
Esimerkiksi 200 kilometriä voi kuulostaa ja
onkin erittäin pitkä matka, mutta päivässä on 24 tuntia aikaa. Jos varaa 10 tuntia
pyöräilyyn, 8 tuntia nukkumiseen ja 5 tuntia tauoille, jää silti vielä tunti aikaa. Reissuni on tarkoitus kestää 6-7 päivää ja noiden päivien ajan tärkein tehtäväni on vain
pyöräillä.
Jokaiselle päivälle minulla on kilometritavoite, mutta olen valmis joustamaan siitä
molempiin suuntiin fiiliksen mukaan. Välietapit valitsen pääosin sen mukaan, mistä
saa ruokaa ja vettä.

Mitä odotat retkeltä eniten?
Viime kesänä poljin Naantali-Tampere välin
yhdeksään tuntiin ja se onkin tähän mennessä suurin pyöräilysaavutukseni. Oli kyllä ihan paras fiilis, kun näin Tampereen kaupungin kyltin pitkän päivän jälkeen.

Mistä sait idean kesätempaukseesi?
Siitä lähtien kun aloitin harrastuksen, Suomen halki pyöräily on ollut haaveeni. Viime
kesänä sitten tutkin Google Mapsin kautta
reittiä pohjoiseen ja jouluna päätin, että tänä kesänä on pakko yrittää.

Odotan retkeltä eniten samaa fiilistä, jonka koin jo aiemmin mainitsemallani Naantali-Tampere -reissulla eli tiettyä mielentilaa, jossa pyörä liikkuu, ajatukset nollaantuvat ja voi keskittyä matkasta nauttimiseen.

Miksi valitsit reitin Naantalin kirkolta
Saariselän tunturikappelille?
Aloitus- ja päätepisteet olen valinnut itselleni tärkeiden paikkojen mukaan.

Naantalin kirkko
on tarjonnut minulle lukuisia
unohtumattomia muistoja. Erityisesti konfirmaatio oli sellainen tapahtuma, joka muutti ajatteluani, ehkä enemmän yhteisölliseen suuntaan: vihdoin tuntui siltä,
että olin jonkin yhteisön jäsen kunnolla. Se
mahdollisti myös toimimisen isosena, josta
olin jo pitkään haaveillut.
Lisäksi kesävahtimestarina Naantalin kirkossa olen saanut kohdata monenlaisia ihmisiä ja monet näistä kohtaamisista ovat
jättäneet hyviä muistoja. En osaa nostaa yhtä jalustalle, mutta varsinkin ne kohtaamiset, joista molemmille osapuolille on jäänyt
hyvä mieli, ovat painuneet mieleen.
Saariselän tunturikappeli taas valikoitui
päätepisteeksi, koska olen viettänyt Saariselällä suurimman osan kesistäni viimeisen
10 vuoden ajan.

Tulevaisuuden unelmasi tämän
kesätempauksen jälkeen?
Tietenkin yhä pidemmät reissut kiinnostavat. Ja ehkä haluan haastaa itseni pyöräilemään tämän Naantali-Saariselkä välin vähän nopeammin. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuva: Severi Hanhinen

Rasmuksen pyöräretki Naantalin
kirkolta Saariselän tunturikappelille 20.-26.6.2021
Rasmuksen kuulumisia pyöräretken
varrelta voit seurata Naantalin seurakunnan Facebookissa ja Instagramissa koko tempausviikon ajan sekä Rasmuksen omassa Instagramissa käyttäjänimellä RanHanhinen.
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Seurakunnissa tapahtuu 20.5.-3.9.2021

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa sunnuntaisin
23.5. klo 10 helluntain messu.
Saantola, Lindberg, Murtoperä.
Striimataan seurakunnan Facebook-sivulle.
30.5. klo 10 messu suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton juhlamessu. Liturgina
Annukka Lindberg, saarna arkkipiispa Urmas Viilma (Viro). Musiikissa kanttori Miika Hartikainen,
Laura ja Viivi Kalaja, Jere Peltonen. Toteutetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Ei striimausta somekanaviin.
6.6. klo 10 messu. Kairavuo. Murtoperä.
13.6. klo 10 messu Naantalin kirkossa. Saantola. Hartikainen.
Samana sunnuntaina myös:
Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 10
Toivon satama – veneilykauden
avajaisjumalanpalvelus Naantalin rannasta
Jani Kairavuo, liturgia, Marja Saantola ja Jyrki Anttila, keskustelusaarna.
Musiikissa Sami Nieminen, Jorma
Punta, haitari ja Anu Aaltonen, laulu.
20.6.
klo 10 konfirmaatiomessu. Soiniemi 1. Lindberg, Hartikainen.
klo 13 konfirmaatiomessu. Päivärippikoulu. Saantola, Hartikainen.
La 26.6. klo 11 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus Velkuan
kirkossa. Huom! aika ja paikka.
Johan Savola, Elisa Murtoperä.
27.6. klo 10 messu. Hietanen,
Murtoperä.
4.7. klo 10 konfirmaatiomessu.
Soiniemi 2. Hietanen, Murtoperä.
11.7.
klo 10 sanajumalanpalvelus. Johan Savola, Elisa Murtoperä.
klo 13 konfirmaatiomessu. Soiniemi 3. Marja Saantola, Sami Nieminen.
18.7. klo 10 konfirmaatiomessu.
Soiniemi 4. Hietanen, Nieminen.
25.7.
klo 10 sanajumalanpalvelus.
Lindberg, Hartikainen.
klo 13 konfirmaatiomessu. Soiniemi 5. Savola, Nieminen.
1.8. klo 10 messu. Lindberg, Kairavuo, Nieminen.
8.8.
klo 10 messu. Suomen Merimieskirkon kesäjuhlien messu. Kairavuo, Hartikainen. Jari Koivisto, saksofoni ja laulu.
klo 14 konfirmaatiomessu. Soiniemi 6. Kairavuo, Hartikainen.
15.8. klo 10 messu. Lindberg,
Hietanen.
22.8. klo 11 luomakunnan sunnuntain messu Velkuan kirkossa. Huom! aika ja paikka. Hietanen, Saantola, Hartikainen.
29.8. klo 10 messu. Kairavuo,
Lindberg.
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KESÄMUSIIKKIA
Kesäkonsertit Naantalin kirkossa
torstai-iltaisin klo 19.
15.7. Inka Kinnunen, sopraano,
Katri Tikka, harppu.
22.7. Sami Nieminen, piano ja laulu, Mikko Kangasjärvi piano ja haitari.
29.7. Essi Luttinen, mezzosopraano, Ville Urponen, urut, soitinyhtye. Yhteistyössä Turun Urkujuhlien kanssa.
5.8. Miika Hartikainen, urut.
Kesäkonsertit Velkuan kirkossa
La 12.6. klo 16.30 Gospelkonsertti.
Järjestäjinä Anne-Mari Kuusinen ja
Naantalin seurakunta.
Su 18.7 klo 18 Velkua Soi! -kirkkokonsertti ”Sellon ja harpun siivin”. Samuli Hyvärinen, sello ja laulu, Päivi Severeide, harppu. Yhteistyössä Pro Sinervon kanssa.
Yhteislaulutilaisuus Pappilassa
Su 1.8. klo 17. Hartikaiset.
KESÄ 2021 SOMEKANAVISSA
Pyrimme tulevana kesänä panostamaan ihmisten kasvokkain kohtaamiseen koronatilanteen sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi somekanavissamme julkaistut säännölliset iltahartaudet jäävät tauolle kesän ajaksi. Striimaamme jumalanpalveluksia sekä toteutamme hartauksia ja muuta ohjelmaa
mahdollisuuksien mukaan.
LAPSILLE, KOULULAISILLE JA
PERHEILLE
Valtakunnallinen
Kummipäivä
su 6.6. Kirkkopuistossa. Kummit
ja kummilapset, tulkaa yhdessä viettämään touhukasta aamupäivää alk. klo 11 ohjattujen leikkien parissa Tarjan, Jaanan ja Kirstin johdolla. Ilmoittaudu lastenohjaajille 1.6. mennessä. Tarja 040 130 8321, Jaana 040 130 8322 tai Kirsti 040
130 8324.

Ohjattua puistotoimintaa
3-6-vuotiaille
Isotalontien puistossa ma 7.6. klo
12.30-15 ja ti 8.6. klo 9-11.30. Ohjaajina Kirsti Koskenoja ja Taru Peltonen. Ilmoita lapsesi Kirstille 040
130 8324 viimeistään edellisenä
päivänä.
Laulurastit perheille
ke 9.6. klo 9.30-12 Isotalotien puistossa. Ohjaajina Kirsti Koskenoja ja
Taru Peltonen.
Ohjattua puistotoimintaa koko
perheelle
ti 22.6. klo 9-11 Isotalontien puistossa. Ohjaajina Anna Fagerström
ja Taru Peltonen.
ke 23.6. klo 9-11 Kreivinpuistossa
(Kreivinkatu 1b). Ohjaajina Anna
Fagerström ja Taru Peltonen.
Pienten koululaisten ja eskareiden kesäkerho
7.6.-24.6. klo 9-16 seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Ilmoittaudu mukaan www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/pienille-kou-

lulaisille. Paikat täytetään ilm. järjestyksessä.
Lasten taideleiri
14.7.-17.7. päivätoimintana Mariavägenissä Luonnonmaalla (Kirstiläntie 34). Ohjaajana erityisopettaja Anna Kaisa Siltanen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Anna Kaisa
Siltanen p. 050 545 9992.
Kouluun lähtevien lasten siunaamiskirkko
ma 9.8. klo 18.30-19 Naantalin kirkossa. Jos koronarajoitukset tiukkenevat, tilaisuus nähtävissä seurakunnan Facebookissa ja Youtubessa.
Kasvatuksen syysstartti
la 28.8. klo 13-16 seurakuntakeskuksen pihalla perheille, lapsille,
koululaisille. Monenlaista hauskaa
ohjelmaa ja yllätysesiintyjä.

SYKSYN 2021
PÄIVÄKERHOT JA MUSKARIT
Päiväkerhoihin ja muskareihin
ilmoittautuminen on alkanut.
Varaa paikka lapsellesi syksyksi
nyt. Ilmoittautumislinkki: naantalinseurakunta.fi /lapsille. Kerhot alkavat viikolla 33.
Päiväkerho 2-4-vuotiaille tiistaisin klo 9-12, keskiviikkoisin
klo 12-15 ja torstaisin klo 9-12
seurakuntakeskuksessa.
Päiväkerho 2-vuotiaille keskiviikkoisin klo 9-11 Nuhjalan
kerhotilassa (Isotalontie 9).
Päiväkerho 3-5-vuotiaille
maanantaisin klo 12.30-15.30,
tiistaisin klo 9-12 ja perjantaisin klo 9-12 Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9).
Muskarit torstaisin seurakuntakeskuksessa
Perhemuskari klo 16.45-17.15.
Muskari 3-6-vuotiaille klo 17.3018.
Vetäjinä kanttori Elisa Murtoperä ja lastenohjaaja Anna Fagerström.
Löydät meidät myös:
Lapset hoi! – Naantalin seurakunnan lapsiperheet, avoin
ryhmä Facebookissa sekä Instagramista naantalinsrklapset.
Koululaisille
RC-kerho ma klo 17-18.30 Dipolilla.
Kokkikerho ti klo 17 Suopellon
koululla.
Käsityökerho ke klo 16-17
Suopellon koululla.
Kerhot alkavat viikolla 36. Ilmoittautumislinkki: naantalinseurakunta.fi/koululaisille/pienille-koululaisille
Lapsikuoro Laaksonlapset ke
klo 16.30-17.15 seurakuntakeskuksessa. Lisätiedot: kanttori Elisa Murtoperä 0401308318

DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Café Armo ja kirppari
avoinna tiistaisin klo 10-13 kesäkuussa ja elokuussa Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
Heinäkuussa ei kahvila- ja kirpparitoimintaa. Mikäli koronatilanne

Kesäpöhinät
Lauantaina 12.6. klo 11-15
Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2).
Kirpparimyyntiä ja kahvila avoinna
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Voit varata itsellesi myyntipöydän ke 9.6. mennessä
anita.makila@evl.fi/0401308341 tai
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi/0401308342
Pöytäpaikan hinta 10 € Yhteisvastuukeräykseen.
Tervetuloa kannattamaan hyvää asiaa sekä
tekemään hyviä löytöjä!

ei mahdollista sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa, pidämme kahvilan
ja kirpparin sisäpihalla katoksissa.
Seuraa seurakunnan ilmoittelua.
Hyvää huomenta naantalilaiset
tiistaisin klo 11 kesäkuussa Naantalin seurakuntakeskuksen pääsalissa koronatilanteen salliessa. Eri
esiintyjiä.
Sauvakävelyä to 20.5. ja 27.5. klo
10. Lähtö seurakuntakeskukselta
Aurinkotien puolelta.
Mölkkyä ma klo 14 Kirkkopuistossa, alk. 14.6.
ENNAKKOTIETO
Mieli-leiri Viherlahdessa 6.-8.8. yhdessä Raision seurakunnan kanssa. Tiedustelut diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet, 040 130 8342/mari.
syrjakoski-vuollet@evl.fi.
MUUTA
Juhannusjuhla
Pe 25.6. klo 18 Soiniemen leirikeskuksessa (Soiniementie 111). Ohjelmaa, hartaus, grillimakkaraa
ja kakkukahvit. Bussikuljetus: klo
17.30 lähtö seurakuntakeskuksen
parkkipaikalta (Piispantie 2) reittiä Aurinkotie - Tuulensuunkatu Maariankatu - Kaivokatu - Käsityöläiskatu - Myllykiventie Palvelutalon kulmalta - Aurinkotie - Kurkelankatu - Aurinkotie - Maskuntie Isotalontie - Nuhjalantie - Soinistentie. Paluukuljetus tilaisuuden
päätyttyä. Huom! Järjestetään koronatilanteen mukaan. Seuraa ilmoitteluamme verkossa ja paikallislehdissä.
VELKUALLA
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 26.6. klo 11 Velkuan
kirkossa. Johan Savola, Elisa Murtoperä.
Kesäkonsertit Velkuan kirkossa
La 12.6. klo 16.30 Gospelkonsertti.
Järjestäjinä Anne-Mari Kuusinen ja
Naantalin seurakunta.
Su 18.7. klo 18 Velkua Soi! -kirkkokonsertti ”Sellon ja harpun siivin”. Samuli Hyvärinen, sello ja laulu, Päivi Severeide, harppu. Yhteistyössä Pro Sinervon kanssa.
Luomakunnan sunnuntain messu 22.8. klo 11 Velkuan kirkossa.
Hietanen, Saantola, Hartikainen.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa sunnuntaisin klo 10.
23.5. messu. Lassi Rajamäki, Esa
Vähämäki. Striimataan.
30.5. sanajumalanpalvelus*
Striimataan seurakunnan Facebook-sivulle
6.6. messu*
13.6. messu*
20.6. messu*
26.6. juhannuspäivän sanajumalanpalvelus. Pertti Ruotsalo,
Eeva Paajanen. Striimataan seurakunnan Facebook-sivulle
27.6. messu. Ruotsalo, Paajanen.
4.7. messu. Ruotsalo, Paajanen.
11.7. messu. Ruotsalo, Vähämäki.
18.7. messu. Ruotsalo, Vähämäki.
25.7. sanajumalanpalvelus*
Striimataan seurakunnan Facebook-sivulle
1.8. messu *
8.8. konfirmaatiomessu*
15.8. messu*
22.8. messu*
29.8. sanajumalanpalvelus*
Striimataan seurakunnan Facebook-sivulle
* Petri Sirén, Esa Vähämäki
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Kokkikerho ma klo 17. Viim. krt.
24.5.
Poikien pienoismallikerho to klo
12.30 alkaen. Viim. krt. 20.5.
Kesäkerhon puuhapäivät ma
7.6., to 10.6 ja pe 11.6. klo 1013.30 alakoululaisille. Kerhomaksu 10 €/päivä (sis. lounas).
Taiteilija Niina Suomisen kanssa toteutamme erilaisia maisemia mm. majakkasaaren laitureineen tai puutarhan eläinaitauksineen, puineen ja polkuineen. Toteutamme teoksia
mm. kierrätys- ja luonnonmateriaaleista liimaten ja maalaten. Ilmoittautumiset 31.5.
mennessä Hannele Keskitalo
p. 0401308384. Mukaan mahtuu 10 ilmoittautumisjärjestyksessä (väh. 5 lasta).

Seurakunnissa tapahtuu 20.5.-3.9.2021
SYKSYN ALOITUS 2021
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Kokkikerho tiedustelut Hannele Keskitalo p. 040
130 8384 / hannele.keskitalo@evl.fi.
Perhekerho ke klo 10-12 alkaen 1.9.
Pienoismallikerho alakoululaisille to alk. 2.9.
klo 12.30 alkaen. Ohjaajina Anna ja Esa Suhonen.
Ilmoittautuminen: Hannele Keskitalo, p. 040 130
8384 / hannele.keskitalo@evl.fi
AIKUISILLE
seurakuntakodissa
Äiti Teresa -piiri torstaisin klo 12-15 alkaen 2.9.
Kultaisen iän kerho kuukauden toinen tiistai klo
13 alkaen 14.9.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuillamme
www.merimaskunseurakunta.fi sekä paikallislehdissä.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodissa
Avoin perhekahvila ma 24.5. ja 31.5. klo 10.
Avoin perhekerho ti 25.5. ja 1.6. klo 10.
Päiväkerho
Päiväkerho on toimintaa, hiljaisuutta, kavereita ja yhteistyötä.
Merimaskun seurakunnan lasten päiväkerho 3-5 -vuotiaille jatkuu maanantaina 30.8. klo 10-12.30.
Ilmoittautumiset: toukokuussa soittamalla ma-ti klo 1012, kesäkuussa sähköpostitse tai tekstarilla: Tiina Paavola, tiina.paavola@evl.fi / 040 130 8394.
Hunkerin leiri
Merimaskun seurakunnan varhaisnuorten kesäleiri
järjestetään Hunkerin saaressa ke 14.7-su 18.7. Leiri on tarkoitettu Merimaskussa asuville ala-asteikäisille lapsille. Leirille voi ilmoittautua 31.5. saakka. Lisätietoa Hunkerin Facebook-sivulta tai 050 3507554
Markus Helenius.

Seikkailullinen
kkailullinen

polkupyörävaellus

Kokemäeltä
Turkuun
(150 km).

.

Matkalla HAUSKOJA
TEHTÄVIÄ ja KIVOJA ILLANVIETTOJA .
Seikkailureitti kulkee pitkin KAUNIITA MAISEMIA
ja matkalla koetaan HISTORIAN HAVINAA . Reitti päättyy
Turkuun, jossa kohteina ovat TURUN TUOMIOKIRKKO ja
kylpylä CARIBIA.
Osallistumismaksu 3 5€ sis. majoituksen, kuljetuksen
pyörille ja vaeltajille Naantali -Kokemäki ja Turku -Naantali,
ruokailut sekä uimisen Caribiassa. Mukana koko ajan
huoltoauto, joss a kulkeutuvat tavarat. Mukaan tarvitset
POLKUPYÖRÄN ja RETKIMIELTÄ.
Mukana Naantalin seurakunnasta työntekijä nä
nuorisotyönohjaaja Timo Havukainen.
Ilmoittaudu 28.5. mennessä:
www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/leirit -ja-retket
Kysy lisää: Timolta 040 130 8330 tai
timo.havukainen@evl.fi .
Järj. Nuorikirkko ry ja osallistuvat seurakunnat.

Naantalista järjestetään yhteinen bussikuljetus.

AIKUISILLE
Diakonian kerhot ja piirit alkavat syyskuussa koronatilanteen salliessa.

SEURAA ILMOITTELUAMME!
Tällä aukeamalla ilmoitettu toiminta toteutuu koronatilanteen sallimissa puitteissa. Lehden painoon mennessä uusista kesää koskevista ohjeistuksista ei vielä
ollut tietoa. Seuraa ilmoitteluamme paikallislehdissä sekä seurakuntien verkkosivuilla päivitetyn tiedon saamiseksi.

Diakonia,
kristillinen
näkemys
rakkaudesta
Lähimmäisen palveleminen (kreikaksi diakonia) on kirkon tuntomerkki
ja luovuttamaton tehtävä. Näin mainitaan Suomen evankelisluterilaisen
kirkon verkkosivustolla. Diakonia ei
ole vain yksi seurakunnan työmuoto, vaan koko kirkon, sen jäsenten ja
työntekijöiden, yhdessä jakama tehtävä ja elämisentapa.
Diakonissalaitos sai alkunsa Saksassa
1830-luvulla, josta se saapui Suomeen
1860-luvulla. Aikaan, jolloin nälkä ja
sairaudet aiheuttivat hätää kansan
keskuudessa, kirkon tehtävä oli hoitaa apua tarvitsevia. Silloisen diakonissalaitoksen toimintaan kuuluivat
sairaala, lastenkoti ja sisarten koulutus laupeudentyöhön.
Noista ajoista moni asia on muuttunut, esimerkiksi silloinen vaivaistenhoito on siirtynyt kirkolta yhteiskunnan hoidettavaksi, lastenkodit siirtyneet enenevissä määrin yksityisille palvelun tarjoajille ja diakonien/
diakonissojen koulutuksesta vastaa
Diak-ammattikorkeakoulu, jossa minäkin tällä hetkellä sosionomidiakonin opintojani suoritan.
Olen kiitollinen siitä, että pääsin tänä keväänä suorittamaan kirkonalan
harjoitteluani Naantalin seurakunnan diakoniatyöhön. Korona-aikana
harjoittelupaikan saaminen ei ollut
itsestäänselvyys eripuolilla Suomea
opiskeleville, ja osan harjoittelu siirtyi osin tai kokonaan jonnekin tulevaisuuteen.
Harjoitteluuni on sisältynyt erinäisten rajoitusten ja kieltojen puitteissa
esimerkiksi seurakuntayhtymän toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden
tehtäviin ja toimintaan perehtymistä, kuten ruokajakoon osallistumista
ja Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon asukkaiden kohtaamisia vaihtelevissa kevätsäissä. ”Perinteisten”
asiakastapaamisten lisäksi olen
myös saanut osallistua Yhteisvastuukeräykseen sekä olla lahjoittamassa
ihanien ja niin tärkeiden vapaaehtoisten tekemiä villasukkia Birgittakodissa asuville.

KIRKKOJEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2021
Merimaskun kirkko
avoinna 27.6.-15.8. sunnuntaisin klo 11-13.
Rymättylän kirkko.
Pyrimme avaamaan kirkkomme vierailijoille mahdollisuuksien mukaan. Tiedotamme aukioloajoista tarkemmin www.rymattylanseurakunta.fi.
Naantalin kirkko
avoinna kesä-elokuun ajan tiistaista sunnuntaihin
klo 11-18. (suljettu juhannusaattona 25.6.).
Vesper-soitto kirkontornista joka kesäilta klo 20 kesä-elokuun ajan.
Velkuan kirkko avoinna sopimuksen mukaan yht.
Ilkka Puonti 040 130 8370.

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Nuorisotyönohjaaja Timo Havukainen on mukana
koko leirin ajan. Osallistumismaksu 50€.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.6. mennessä Timo
Havukaiselle: 040 130 8330 tai timo.havukainen@evl.fi
Järj. Lasten ja nuorten keskus, LNK:n VSS-piiri,
Suomen lähetysseura ja paikallisseurakunnat.

www.naantalinseurakunta.fi
www.merimaskunseurakunta.fi
www.rymattylanseurakunta.fi
Syksyn toiminnan alkamisesta ilmoittelemme laajemmin Rannikkoseudussa 3.9.2021.
Vesper-lehti ilmestyy seuraavan kerran

Iloa, valoa ja lähimmäisenrakkautta!
Katariina Kivinen
diakoniaharjoittelija

7.10.2021 Turun Seutusanomien välissä.
Löydät meidät myös:
Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun
seurakunnat ovat Facebookista ja Youtubesta. Naantalin seurakunta on myös
Instagramissa.
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Suvivirsi -visa
Suvivirsi on meille suomalaisille tuttuakin tutumpi ja varma merkki kesän alkamisesta, vaikka eivät säät ihan samaa kieltä puhuisikaan. Tässä kesän alkamisen
kunniaksi muutama Suvivirteen liittyvä pähkinä purtavaksi vaikka riippumatossa lepäillen ja heinänkortta pureskellen tai laiturin nokassa varpaita vedessä
huljutellen.

7. Mitä tarkoittaa
autuas?
a) iloinen
b) onnellinen
c) toivorikas

8. Kuka on kynäillyt
Suvivirren sanat
Turun murteella
a) Aiju von Schöneman
b) Michael Monroe
c) Markku Heikkilä

1. Kuinka monta säkeistöä
Suvivirressä on?
a) 4
b) 5
c) 6

4. Mikä on laiho?
a) kasvava vilja
b) kypsä vilja
c) oraalla oleva vilja

9. Mitä tarkoittaa
laupias?
a) valaistu
b) hyväsydäminen
c) kiltti

2. Minkä vuoden suomennoksesta
on kyse?
a) 1694 b) 1701 c) 1867

5. Mikä on Suvivirren numero
nykyisessä virsikirjassamme?
a) 570
b) 517
c) 571

10. Milloin
Suvivirteen on
viimeksi kirjoitettu
uusi säkeistö?
a) 2020
b) 1887
c) 1992

Suvivirsi Turu murttel
3. Missä sijaitsee Saaronin tasanko?
a) Israelissa
b) Palestinassa
c) Jordaniassa

6. Minkä niminen Suvivirsi on
ruotsinkielisessä virsikirjassa?
a) Den blomstertid nu kommer
b) I denna ljuva sommartid
c) Världen som nu föds på nytt

Oikeat vastaukset: 1 c), 2 b), 3 b), 4 a), 5 c), 6 a), 7 b), 8 c), 9 b), 10 a)
Tuuli Charalambous voitti Vantaankosken seurakunnan viime keväänä järjestämän kirjoituskilpailun.

Kuuntele Suvivirsi Turu murttel
tämän QR-koodin takaa.
QR-koodeja lukeaksesi tarvitset
älypuhelimen ja siihen koodeja
lukevan sovelluksen.
Toim. Merttu-Mari Huoponen
Kuvat Pixabay

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2021
Merimaskun kirkkoherranvirasto
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
Avoinna ma klo 15-17 ja ke klo 9-12
Huom! 28.6.-25.7./9.8.-15.8. ke klo 9-12.
puh. 02 436 9654
s-posti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi
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Naantalin kirkkoherranvirasto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 12-15
puh. 040 130 8380
s-posti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi

Koronatilanne saattaa vaikuttaa aukioloihin. Tarkista aukiolot verkkosivuiltamme.

Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimisto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 040 130 8353, hautapaikka-asiat
s-posti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Työntekijöiden sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

