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”Miten monesti olenkaan tahtonut
koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa
poikaset siipiensä suojaan!”
(Luuk. 13:34)

Jeesus Nasaretilainen – kaikkien
kiusattujen vertaiskaveri
s. 2

Hän ei jätä koskaan!
– lasten ajatuksia Jeesuksesta
s. 3–4

Pääsiäisen ajan
tilaisuuksia
s. 8

Pääkirjoitus 17.3.2016

Jeesus Nasaretilainen
– kaikkien kiusattujen vertaiskaveri
Jeesus itse sanoi olevansa juutalaisten Kuningas. Sellainen hän
olikin. Toiset odottivat muunlaista kuningasta mutta toiset löysivät Hänessä luvatun Messiaan. Hänen omasta todistuksestaan
olla Kuningas tuli lopulta Hänen ristinsä päällekirjoitus. Hänen
arvonimestään tuli syyte ja pilkankohde. Nuo neljä kirjainta –
INRI - olivat samaan aikaan pilkkaa ja arvonantoa. Pilkka kohdistui Jeesuksen syvimpään olemukseen ja tehtävään. Ristille naulittiin siis kaikkien kiusaamisen kohteeksi joutuneiden vertaiskaveri. Hän oli syntynyt Messiaaksi eikä sitä ymmärretty. Hän,
Jeesus, tietää miltä tuntuu kun tulee syvästi loukatuksi. Koska
Hän on itse ollut kiusattu, Hän voi kiusattuja auttaa, sanoo
Hebrealaiskirje Raamatussa. Hän on oikeasti vierellämme
Pyhän Henkensä kautta. Hän lupasi meille Pyhän Hengen kun lähti taivaaseen.

Musiikkia
pitkäperjantaina

Jeesuksen kiusaamistapaukselle tuli päätepiste. Kaikenlaisen
häpeän jälkeen tuli kunnia. Hän ei lopulta jäänyt kiusaajiensa
kynsiin vaan voitti heidät. Ruumiskaan ei jäänyt ristille eikä hautaan vaan Jeesus nousi kuolleista. Kiusaajat jäivät lopulta häviölle. Jeesus selätti pahan.
Tätä kaikkien kiusattujen ystävän voittoa saamme juhlia pääsiäi
senä. On aihetta iloon, toiveikkuuteen ja rohkeuteen. Olemme
Jeesuksen omina voittajan puolella. Tervetuloa pääsiäisajan tilaisuuksiin - kaikukoon toivon ja voiton sävelet kirkoissamme! J
Marja Saantola
kappalainen
Naantalin seurakunta

Faurén Requiem on kirkkomusiikin klassikko

Naantalin kirkossa on pitkäperjantaina
mahdollisuus hiljentyä pääsiäisen viettoon tunnetuimpien suomalaisten hengellisten laulujen parissa. Musiikkihartaudessa esiintyy baritonilaulaja ja Rauman
seurakunnan kanttori Jouni Maunula, joka on laulanut mm. Suomen Kansallisoopperassa, Suomen Kansallisteatterissa ja Radion kamarikuorossa. Pianistina ja urkurina toimii Porin Teljän seurakunnan kanttori Pia Ylitalo-Maunula. Tilaisuudessa kuullaan urkumusiikkia sekä mm. Ahti Sonnisen Viisi laulua Raamatun sanoihin, Oskar Merikannon Laulaja taivaan portilla ja
Erkki Melartinin Oi, Isä meidän. Jeesuksen
kuolinhetkeen liittyvät Raamatun tekstit
lukee pastori Marja Saantola. J

Jeesuksen kuolinhetken musiikkihartaus
Naantalin kirkossa pe 25.3. klo 15.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Naantalin seurakunnan kuoro Chorus
Gratiae ja Porin seurakunnan kamarikuoro Vox Humana yhdistävät tänä keväänä voimansa esittämällä Gabriel Faurén Requiemin pitkäperjantaina 25.3. Keski-Porin kirkossa sekä 17.4.
Naantalin kirkossa.

quiem (op. 48) eli sielunmessu koostuu viidestä osasta: Introït et Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei ja In Paradisum. Alun perin
teoksen esittämiseen tarvittiin sekakuoro,
sopraanosolisti, jousiorkesteri, harppu, patarummut ja urut sekä Sanctuksessa sooloviulu.

la mm. ystävyysseurakuntiin Tallinnassa ja
Tartossa.

Chorus Gratiaen ja Vox Humanan yhteistyö on jatkumoa vuodesta 2009, jolloin
Laitilan kirkkokuoro tarjosi Chorus Gratiaelle yhteistyömahdollisuutta Faurén
teoksen esittämiseen. Laitilan kirkkokuoroa johti tuolloin Guido Kriik, joka toimii
nykyään Vox Humanan johtajana. Vuonna 2015 kuoronjohtajaystävykset, Kriik ja
Chorus Gratiaen johtaja Miika Hartikainen, päättivät lämmittää teoksen uudella kokoonpanolla.

Porissa ja Naantalissa kuorojen lisäksi teosta
esittämässä ovat sopraano- ja baritonisolistit. Orkesterin korvaa urkusovitus. Teoksen
on sovittanut Ingo Bredenbach.

Ohjelmistossa on liturgisen musiikin lisäksi varsin haasteellista klassista kuoro-ohjelmistoa sekä nykymusiikkia. Kuoro on kantaesittänyt mm. Osmo Tolosen, Jyrki Linjaman
ja Juhani Haapasalon musiikkia.

Gabriel Faurén musiikki on helposti lähestyttävää, melodista ja kiitollista laulettavaa.
Säveltäjä käsittelee messun tekstejä niiden
merkityksen ja tunnelman mukaan ilmeikkäästi ja koskettavasti. Teos onkin saanut
klassikon aseman länsimaisessa kirkkomusiikissa.

Vuoden 2009 lisäksi Chorus Gratiae on
esittänyt Faurén Requiemin Naantalissa Kaksi kokenutta kuoroa
myös marraskuussa 2012 suurproduktiona muiden naantalilaisten kuorojen Vox Humana on noin 30 laulajan kuoro,
kanssa.
jonka ohjelmistossa on tällä hetkellä muun
muassa J.S. Bachin, Frans Lisztin sekä Gabriel Faurén teoksia.
Helposti lähestyttävää musiikkia

Chorus Gratiaessa on tällä hetkellä noin 20
laulajaa. Vuosi 2016 on kuoron 120-vuotisjuhlavuosi, jota kuoro juhlistaa 27.11. konsertilla Naantalin kirkossa.

Chorus Gratiae on tehnyt konserttimatkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kuoro
on konsertoinut mm. ystävyysseurakunnissa Harju-Madisessa Virossa ja Vadstenassa
Ruotsissa. J
Vox Humana ja Chorus Gratiae esittävät
Gabriel Faurén Requiem
Sunnuntaina 17.4. klo 18 Naantalin kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma
20€. Puolet ohjelmatuloista Yhteisvastuun
hyväksi.

Ranskalaissäveltäjä Gabriel Faurén (1845- Aktiivisesti toimiva kuoro on tehnyt kon1924) tammikuussa 1888 kantaesitetty Re- serttimatkoja Suomessa sekä ulkomail-
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”Murheellisten lohduttaja, rauhan tuoja, kiusattujen auttaja, rohkaisija, suojelija, ilon tuoja”.
Lietsalan koululla Ilona-opettajan luokassa vallitsee rikkumaton hiljaisuus. Kuuluu vain kynän rapina paperia vasten,
kun kakkosluokkalaiset kirjoittavat ajatuksiaan Jeesuksesta.
Jeesus on keskellä kiusaajien rinkiäkin, kun
se tiivistyy kiusatun ympärille. Pahat sanat
osuvat aina myös Häneen. Hän tuntee niiden viiltävän painon ja toivoo jokaisen kiusatun tietävän, että Hän on lähellä eikä Hän
lähde pois, vaikka emme Häntä silmillämme pystykään näkemään. ”Kaikissa heidän
ahdistuksissaan oli Hänelläkin ahdistus” sanotaan Raamatussa.

– Jos Jeesus
olisi täällä, niin haluaisin, että hän olisi vierelläni.
Haluaisin, että hän suojaisi minua ja muita pahalta”, kirjoittaa Aaro. Myös toisella
puolella luokkaa Mathildan vihkoon piirtyy lämmin kuvaus Jeesuksesta.
– Hän on huolehtivainen ja hän auttaa vaikeissa tilanteissa... Uskon häneen aina ja
ikuisesti.
Maailman kristityt juhlivat pian pääsiäistä,
Jeesuksen voittoa Pahan vallasta. Sen myötä meillä on Pelastaja, Lohduttaja ja Puolustaja. Saamme uskoa kaiken sen, minkä
Lietsalan lapsetkin tietävät: Jeesus on se,
joka ei koskaan käännä meille selkäänsä.
Hän ei hylkää edes kiusaajia, mutta kiusattujen vierellä Hän pysyy aivan erityisesti ja
puolustaa heitä loppuun saakka.

Aina vierellämme
Elämme maailmassa, jossa moni ahdistuu
tultuaan kiusatuksi ja maahan poljetuksi.
Lasten kirjoituksista huomaa, että asia vaivaa tavalla tai toisella jokaista. Ellei sitä ole
ihan itse kohdannut, niin ainakin on nähnyt
joskus jotakin toista kiusattavan. Lähes jokaisen lapsen vihossa lukee kirjoitustunnin
jälkeen jotakin siitä, kuinka Jeesus nousee
avuksi ja voimaksi kiusatun rinnalle.
– Jos minua kiusattaisiin, niin varmaan Jeesus tulisi apuun. Hän ei koskaan jätä yksin,
ei koskaan!
Ja Oliver on oikeassa. Niin kuin myös Hannes kirjoittaessaan, että ulkona Jeesus
päästäisi leikistä pois ajetut lapset leikkimään takaisin.
Viivi kirjoittaa mietteliäänä kauniilla
käsialalla:
– Hän huomaisi kaikki lapset, joita kiusataan ja lohduttaisi heitä. Jeesus ei ikinä
jättäisi ketään yksin välitunneilla. Hän olisi aina vierellämme eikä lähtisi ikinä.
Jeesus ei jäänyt vain historiaan vaan on lupauksensa mukaan lähettänyt meille Henkensä, jota Raamatussa kuvaavista sanoista yksi tarkoittaa Vierelläkulkijaa. Hän kulkee myös koulun pihalla ja etsii eksyneitä ja
murheellisia, itkee itkevien kanssa, nauraa
nauravien kanssa, tsemppaa ja rohkaisee.

Elämä ei ole aina helppoa. Kohtaamme
vääryyttä ja välillä koemme sen myllerryksissä olevamme yksin ja toivottomia. Mutta kun huomaamme, että Jeesukselle ei ole yhdentekevää mitä meille kuuluu eikä Hän jätä meitä yksin,
voimme kestää ikävät asiat paremmin. Kun
rukoilemme, se ei tarkoita että asiat ratkeaisivat välittömästi ja juuri sillä tavalla kuin
kuvittelimme. Hän auttaa ja vastaa omalla ajallaan ja tavallaan. Usein meiltä tarvitaan vastuunottamista ja yhteistyötä ja Jumalan apu tulee askeleisiin, joita otamme.
Vastaus voi myös tulla pala kerrallaan ja aina emme edes näe lopputulosta. Tärkeintä
on kuitenkin pysyä lähellä Jeesusta ja luottaa Häneen, vaikka se miten Hän lopulta
toimii, voikin jäädä salaisuudeksi.

– Jeesus ei laita ketään jälki-istuntoon, koska Hän on kaikkien ystävä… Jos joku olisi
kiusaamassa toisia, niin Jeesus menisi puhumaan heille, ketkä kiusaa.
– Jeesus ei antaisi kenellekään jälki-istuntoa. Ja auttaisi kaikkia joilla olisi ongelmia.

Jokainen on Jeesuksen lellikki
Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kaipaus on
kaikille yhteinen. Haluamme olla hyväksyttyjä ja rakastettuja. Entäs kun koko maailma
tuntuu kääntävän selkänsä? Ei kuitenkaan
kaikki – Minea muistuttaa Jeesuksesta:
– Jeesus huomaisi kaikki eikä jättäisi ketään
varjoon. Hän ei unohda koskaan kenenkään
syntymäpäiviä.
Santralle, joka miettii miten voisi olla Jeesuksen paras kaveri: Kerro tämä Hänelle!
Hän kuulee.

Jeesus hoitaa
Usein kiusaaja voi itse huonosti.
Jeesus osoittaa armoa niillekin,
jotka kaikkein vähiten sitä ansaitsevat. Hän ei hyväksy pahan tekemistä toiselle, mutta ihminen – kiusaajakin – herättää Hänen säälinsä, ei Hänen vihaansa.
Ilona-open luokassa moni kirjoittaa, ettei Jeesus jätä ketään. Sen saa myös jokainen toista kiusannut uskoa. Vaikka on toista satuttamalla tehnyt pahaa, Jeesus ei heitä kuumilla kivillä vaan Hän kutsuu heitä
muuttamaan käytöstään ja sopimaan asiat – kuten Sohvi asian ilmaisee:
– Jeesuksen ansiosta riitelyjä näkyy harvoin,
mutta jos näkyy riitoja, Jeesus hoitaa pulman.

Raamatussa Johannes nimittää itseään toistuvasti opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti
ja ylvästelee sillä, että hän on Jeesuksen
suosikki. Oliko hän sitä? Sillä ei oikeastaan
ole merkitystä, koska hän uskoi olevansa.
Ja tuossa näkökulmassa on jotakin rohkaisevaa. Johannes näkee itsensä Jeesuksen
rakkauden läpi. Samoin saamme tehdä me:
Olemme kaikki Hänen lellikkejään.

Suositumpi kuin presidentti
Jotkut lapsista ehdottivat, että Jeesus voisi
kyllä antaa kiusaamisesta tai lyömisestä jälki-istuntoa. Se kuulostaisi oikeudenmukaiselta. Mutta olisiko sittenkin niin kuin Viivi
M. ja Harvey kirjoittavat:

– Jos Jeesus olisi meidän kanssamme, niin
hänen ystäviä olisivat kaikki, Jesse pohtii.
Jeesus oli suosittu myös omana aikanaan
vaikka hänellä oli vihamiehiäkin. Usein
Häntä tultiin kuulemaan sankoin joukoin
ja syntiset tungeksivat Hänen ympärillään.
Lapsetkin halusivat tulla niin runsain määrin, että opetuslapset yrittivät rajoittaa sitä.
Miksi Hän oli niin suosittu? Lapset eivät tule
pelottavan ihmisen lähelle mielellään. Syntisetkään eivät tule sen lähelle, joka suhtautuu heihin tuomitsevasti. Jeesus sanoo
itsestään, että Hän on lempeä ja nöyrä.
Hänestä kerrotaan myös, että Hän on
täynnä armoa ja totuutta. Sellaisen lähellä on yksinkertaisesti hyvä olla.
Hän puhuu yksinkertaisin käsittein suoraan sydämeen ja kertoo tarinoita, joiden
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Roope arveli kertovan Jeesuksen matkoista ja Pyry taas uskoo kertomusten olevan
vanhoja. Mathilda kirjoittaa, että Jeesus olisi suositumpi kuin presidentti. Näin ajattelen itsekin. Jos Jeesus olisi fyysisesti maan
päällä nyt, kaikki tykkäisivät Hänen Facebook-päivityksistään, seuraisivat Hänen
twiittejään ja lukisivat Hänen blogejaan,
koska Hän on aito, ja Hänen sanomisissaan
on järkeä.

”Minä olen se,
jota Jeesus rakastaa”
Kiitos Lietsalan koulun kakkosluokkalaiset ja Ilona-ope! Olette rakkaita Luojan luomia jokainen.
Suurin osa haluaisi tutustua juuri tähän Jeesukseen, josta lapset kirjoittavat. Moni haluaisi hänet parhaaksi kaverikseen, työpaikalleen ja kotiinsa, sillä Hänen läsnäolonsa
muuttaa elämää. Lukas kirjoittaa, että koulunkäyntikin kävisi Jeesuksen kanssa helpommaksi.
Mutta monet ovat nähneet vain Jeesuksen, joka tuijottaa kirkon katosta tai riip-

puu verta vuotavana ristillä. He ovat kuulleet, että hän oli hyvä mies ja hyvä uskonnollinen opettaja. Ja Jeesus miettii: ”Mistä
sait tuollaisen ajatuksen minusta? Tiedätkö, että minä olen syntisten ystävä? Tiedätkö, että ymmärrän mitä joudut kokemaan? Tiedätkö, että olen läsnä auttaakseni?”

Tämä voi kuulostaa liian hyvältä ollakseen
totta. Sen vuoksi sitä sanotaan armoksi. Ja
sellainen Jeesus on. Lasten tekstit eivät liioittele. Jumalan rakkautta ei voi liioitella. Ei
koskaan. Se on mahdotonta.
Tänä pääsiäisenä ja tästä lähtien katso Jeesusta eri tavalla: puhu hänelle ja tee Hänen

kanssaan diili, että olette parhaita kavereita. Ja Raamatun Johanneksen innoittamana
aloita jokainen päiväsi sanomalla: Minä olen
se, jota Hän rakastaa. J
Teksti ja kuvat:
Hanne Tuulos

Kaksi bassoa – sukupolvet kohtaavat
12. toukokuuta Naantalin kirkon holvit saavat toistaa jyhkeitä bassosoundeja, kun
konsertoimaan saapuvat kahden sukupolven tunnetut suomalaisbassot, Timo Riihonen ja Jaakko Ryhänen.
Konsertissa kuullaan kauneimpia kotimaisia
säveliä Merikannolta ja Kuulalta, Guiseppe
Verdin oopperamaailman tunnetuimpiin kuuluvia bassoaarioita sekä klassisen laulumusiikin helmiä Bachilta ja Haydnilta. Sooloesitysten lisäksi luvassa on myös upeita duettoja.
Pianistina konsertissa toimii Marko Hilpo.
Naantalin konsertti on päätös yhteensä
kahdeksan kirkkokonserttia käsittävälle
“Kaksi bassoa” –kiertueelle, joka alkoi tammikuussa Tammisaaresta ja Porvoosta, jatkuu huhtikuussa Vaasaan, Kokkolaan ja
Kangasalalle ja saapuu toukokuussa Nivalan ja Mikkelin kautta Naantaliin.

Konserteissa lämmin tunnelma
Ryhäsen ja Riihosen yhteistyö alkoi Ryhäsen pitämän laulajien mestarikurssin mer-
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keissä kesällä 2014. Sitä ennen he olivat
jo laulaneet yhdessä Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2012 Mozartin Taikahuilussa.
Yhteistyö on syventynyt kesän 2014 jälkeen, sillä Timo Riihonen on käynyt aika
ajoin huoltamassa ääntään Ryhäsen luona ja hakemassa vanhemman kollegan ja
pedagogin näkemystä uusien bassoroolien
haltuunottoon.
Laulajien tunnelmat tammikuussa Tammisaaressa ja Porvoossa pidettyjen konserttien jälkeen olivat tyytyväiset: – Yleisön voimakas vastaanottavaisuus ja liikuttuneisuus konsertin aikana lämmittivät, Ryhänen ja Riihonen toteavat.
– Erityisen hienoa oli päästä tulkitsemaan
yksin sekä duettoina esimerkiksi Merikannon Laatokkaa ja Oi, muistatko vielä sen virren, he kuvailevat. – Inkvisiittorin ja kuningas Filipin duetto Giuseppe Verdin oopperasta Don Carlos jää varmasti myös yleisön
mieleen.

Bassot maailmalla
Konserttikiertueen alla Timo Riihonen kommentoi odottaneensa innolla yhteisiä konsertteja bassolegenda Jaakko Ryhäsen
kanssa.
– Työni pitävät minut kiireisenä Keski-Euroopassa ja vain harvoin ehdin konsertoimaan Suomeen, hän toteaa.
Seuraavat kolme kesää Riihosella kuluukin Richard Wagner-oopperafestivaaleilla
Bayreuthissa, Saksassa. Lisäksi hän on ollut
kiinnitettynä Kielin oopperan solistikuntaan vuodesta 2013 lähtien. Nuori oopperalaulaja on vieraillut muun muassa Milanon Teatro alla Scala -oopperatalossa sekä
Berliinin valtionoopperassa, joissa hän on
laulanut Fafnerin osan Wagnerin oopperassa Reininkulta.
Jaakko Ryhänen puolestaan on yksi Suomen merkittävimmistä oopperalaulajista,
joka sai kiinnityksen Suomen Kansallisoopperan solistikuntaan jo vuonna 1975. Kan-

sainvälinen ura alkoi vuonna 1983 Metropolitanissa Kansallisoopperan vierailuesityksessä, jossa hän lauloi Paavo Ruotsalaisen roolin Joonas Kokkosen oopperassa Viimeiset kiusaukset.
Sittemmin hän on vieraillut kaikissa maailman johtavissa oopperataloissa ja laulanut
useita merkittäviä bassorooleja sekä esiintynyt konsertti- ja oratoriosolistina. Hänet
palkittiin Pro Finlandia -mitalilla vuonna
1989. Ryhänen on myös esittänyt ja levyttänyt runsaasti laulelma- ja viihdemusiikkia. J
Kaksi bassoa -konsertti Naantalin kirkossa
to 12.5. klo 19. Lipun hinta on 20€.
Lippuja ennakkoon osoitteesta
www.lippu.fi
tai kirkon ovelta
ennen konserttia.
Konsertti kestää
n. 75 min.
Konsertissa
ei ole väliaikaa.

Kolme erilaista messua – Tervetuloa!
Crosspoint tarkoittaa tienristeystä, jossa Jumalan ja ihmisen tiet kohtaavat.
Crosspointissa voi valita suunnan, kohdata Jumalan ja kanssamatkustajia musiikin,
rukouksen ja opetuksen äärellä. Illoissa on
kahvitarjoilu ja mahdollisuus rupatteluun
rennossa ilmapiirissä. Lapsille on omaa ohjelmaa. Crosspointiin voi tulla viihtymään
niin nuori, vanha, naimisissa oleva kuin
sinkkukin.
Crosspoint-messu 2. pääsiäispäivänä 28.3.
klo 17 Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Tuomasmessu on avaran hengellisyyden luterilainen messu, jonka liturgiassa
ja symboliikassa yhdistyvät vanha kirkon
perinne, moderni hengellisyys, arkiseen

elämään liittyvät kysymykset ja rukoukset
sekä erityisesti mukaansatempaavat tuomaslaulut. Siinä vuorottelevat harras hiljaisuus ja riemulaulut, keskittynyt kuunteleminen ja liikkeellä olo, oma yksityinen mietiskely ja yhteinen ilo.
Tuomasmessu Naantalin kirkossa helatorstaina 5.5. klo 16.
Taizé on ekumeeninen ranskalainen luostariyhteisö, joka kokoaa vuosittain tuhansia nuoria ja aikuisia yhteiseen rukoukseen,
hiljentymiseen ja kohtaamisiin yli kieli- ja
kulttuurirajojen. Keskeistä Taizéssa on meditoiva hiljaisuus ja pyhän äärelle pysähtyminen.

KOLUMNI
Taizé-messu on Naantalissa nimeltään Hiljaisuuden iltakirkko, joka rakentuu Raamatun teksteistä ja Taizé-lauluista, joita
toistetaan useita kertoja. Saarnan tilalla
on hiljaisuus, joka antaa tilaa henkilökohtaiselle levolle ja Jumalan kohtaamiselle.
Hiljaisuuden iltakirkossa vietetään myös
ehtoollista. Tilaisuuden jälkeen on tarjolla iltateetä.
Hiljaisuuden iltakirkko Naantalin kirkossa
sunnuntaina 15.5. klo 20.
Pääsiäismaanantaina 28.3. ja helatorstaina 5.5. EI jumalanpalvelusta kirkossa klo 10.
Tarkempia tietoja messuista sivulla 6. J

Rymättylän kirkon paanukatto kunnostetaan
Rymättylän keskiaikaisen harmaakivikirkon
paanukatto kunnostetaan ja tervataan ensi
kesän aikana. Kunnostustyön tekee Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay, jolla on pitkä kokemus paanukattojen rakentamisesta. Nykyiset paanukatot runkohuoneeseen, sakastiin ja asehuoneeseen on rakennettu vuonna 1926. Kunnostustöiden kustannusarvio on 91.060,00 euroa. Hankkeeseen on haettu rakennusavustusta kirkkohallitukselta. J

Hakapellon kappeli peruskorjataan vuosien
2016–2017 aikana. Arkkitehtitoimisto Lukander & Vahteran suunnittelema kappeli on valmistunut vuonna 1984.

Rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2017
ja saatetaan valmiiksi saman vuoden lokakuun loppuun mennessä. Korjaustyöt pyri-

tään ajoittamaan siten, että myös rakennustyön aikana kappelissa pystytään järjestämään siunaustilaisuuksia. J

Muistolehto ja sirottelualue – mitä ne ovat?
Moni seurakuntalainen on pohtinut Naantalin kirkon ja Hakapellon hautausmailla olevien muistolehdon ja sirottelualueen välistä eroa sekä niiden eroa muuhun
hautausmaa-alueeseen.
Muistolehto on yhteinen hauta-alue, jossa jokaiselle haudattavalle varataan oma
erillinen hautasija, mutta ei omaa hautapaikkaa. Vainajan tuhka haudataan maatuvassa uurnassa tai kevyessä kääreessä.

Hautauksen suorittaa seurakuntamestari.
Omaiset eivät ole hautauksessa mukana.
Sirottelualue on yhteinen luonnonkivillä päällystetty hauta-alue, jossa haudattavilla ei ole omaa hautasijaa vaan tuhka sirotellaan maan pinnalle. Tuhkan sirottelun
suorittaa pääsääntöisesti seurakuntamestari, mutta omaisilla on mahdollisuus osallistua sirotteluun. Tuhkaa sirotetaan vain
silloin kun maa sulana.

Erona muuhun hautausmaahan näille hauta-alueille haudattavilla ei siis ole omaa
hautapaikkaa eikä näin ollen myöskään
omaa hautakiveä vaan halutessaan omaiset voivat tilata seurakuntayhtymältä messinkisen muistolaatan, joka kiinnitetään
hauta-alueella olevaan graniittiseen nimikiveen. Kukka- ja kynttilätervehdykset voi
tuoda viereiselle muistelupaikalle. J

nostustyöt aloitetaan toukokuun alussa,
johon mennessä omaisten toivotaan poistavan hautalyhdyt ja –kynttiläjätteet haudoilta. Kukkien istutus hoitohaudoille al-

Kirjoituksen aiheen piti olla ”Mistä
en luovu seurakunnassa?” ja minä
tässä vain kirjoitan luopumisen tarpeellisuudesta ja kevätsiivouksesta.
Kevääseen liittyy myös pääsiäinen.
Pääsiäiseen kuuluvat vahvasti niin
puput, tiput, munat, mämmi, virpominen, kuten monet muutkin perinteet. Kaikki nämä perinteet ovat vain
tapoja juhlistaa pääsiäistä. Samalla
tavalla seurakunnan toiminnot ovat
tapoja harjoittaa uskoa. Kevätsiivouksen yhteydessä on hyvä pitää
muutama asia mielessä. Pupu ei tee
pääsiäistä eikä seinät seurakuntaa,
eikä kumpaakaan synny ilman uskoa. J

Isabella Hautala,
Naantalin
seurakunta

Hautausmaiden kevätkunnostustyöt alkavat
Naantalin seurakuntayhtymän hautausmailla (Nlin kirkko, Hakapelto, Rymättylä
ja Merimasku) on yhteensä 988 hoitosopimushautaa. Näiden hautojen kevätkun-

Pitkän talven jälkeen kevätaurinko on alkanut paistamaan. Pikkuhiljaa sesonki on vaihtumassa toiseen. Moni innostuu tekemään kevätsiivousta sekä samalla tyhjentämään kaappeja tarpeettomista vaatteista ja esineistä. Kevätsiivous tuntuu aina ideana yhtä hyvältä ja houkuttelevalta. Ihanaa päästä eroon
turhasta ja tehdä tilaa uudelle. Ikäväkseni huomaan usein heti aloittaessa, että minussa asuu pieni himohamstraaja. Luopuminen ei olekaan
niin helppoa. ”Entä jos sittenkin tarvitsen tätä. Tästähän voi vielä tehdä
jotakin. Tämän minä kyllä tuunaan
loistokuntoon. Tähän liittyy niin paljon muistoja… ” Selitysten lista on
pitkä, tilaa ei synny siinä määrin mitä olin toivonut, eikä uutta voi hankkia kun ei ole sijoituspaikkaa. Joskus
pitää kompastua samaan tavaraan
riittävän monta kertaa ja satuttaa itsensä niin, että raivo nousee ymmärtääkseen luopua siitä.
Usein tuntuu, että seurakuntaamme vaivaa sama luopumisen tuska.
Vanhasta pidetään mielellään kiinni. Naantalin seurakunta kaipaa kevätsiivousta siinä missä kotinikin.
Meidän on rohkeasti uskallettava
luopua vanhasta tehdäksemme tilaa uudelle. Meillä ei ole enää varaa
elää menneisyydessä, vaan katse on
suunnattava kohti tulevaa. On tarkistettava parasta ennen päiväykset
ja samalla arvioitava mikä on edelleen tarpeellista ja mikä ei? Mikä on
tuunaamiskelpoista? Millä kaikella
on pelkkä nostalgia-arvo? Toisin sanoen mitkä asiat ovat seurakuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä
ja mitkä ei?

Hakapellon kappeli peruskorjataan

Kappelin peruskorjauksessa kunnioitetaan
aikaisemmin luotua arkkitehtuuria tekemällä vain vähäisiä muutoksia. Teknisen käyttöikänsä ohittaneet vesikatteet uusitaan lämpöeristeineen. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lisäksi uusimalla ikkunoita ja lämpöpattereita sekä varustamalla uusittavat ilmastointikoneet lämmön talteenottojärjestelmällä. Rakennuksen sisällä olevat vesi- ja viemärijohdot uusitaan. Valaistus
uusitaan led-valoiksi. Tiilijulkisivut puhdistetaan ja salaojat tarkastetaan. Hankkeen kustannusarvio on 993.488 euroa.

”Tästä en luovu
seurakunnassa”*

kaa kesäkuun toisella viikolla. Omaisia pyydetään poistamaan itse istuttamansa kevätkukat ennen istutustöiden alkua. J

* Vesper-lehden tämän vuoden kolumnistit ovat seurakuntiemme nuoria luottamushenkilöitä, jotka pohtivat teksteissään heille tärkeitä asioita
seurakunnassa.
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Seurakunnissa tapahtuu 17.3.–26.5.2016

Jumalanpalveluksia
sunnuntaisin klo 10 Naantalin
kirkossa
(ks. pääsiäisen ajan ohjelma s. 8)
3.4. messu. Lindberg, Saantola,
Vuola. Soiniemi 4 avustaa.
10.4. perhemessu. Räty, Lindberg,
Hartikainen, Laaksonlapset, joht.
Vähäpassi. Chorus Gratiae, joht.
Hartikainen.
17.4. messu. Saantola, Rautiainen,
Vuola, Koraalikuoro, joht. Lustig.
24.4. messu. Lindberg, Räty, Hartikainen, Naantalin kamarikuoro, joht. Antti Haapalainen. Kesän
isosten siunaaminen, päivärippikoulu avustaa.
1.5. messu. Hartikainen.
8.5. messu. Vuola.
15.5. messu. Hartikainen, Sakari
Kivinen, sello.
22.5. messu. Vuola.

Muita jumalanpalveluksia
Crosspoint-messu ma 28.3. klo 17
seurakuntakeskuksessa. Jyrki Rautiainen, Laaksonlapset Virpi Vähäpassin johdolla. Huom! EI jumalanpalvelusta kirkossa klo 10.
To 5.5. klo 16 Tuomasmessu
Naantalin kirkossa. Ilkka Kantola saarna, Lindberg liturgia, Kari
Kouki juonto, Lauramaria Kalaja ja
Thomas Groove musiikki.
Huom! Ei jumalanpalvelusta kirkossa klo 10.
Su 15.5. klo 20 Hiljaisuuden iltakirkko Naantalin kirkossa. Hiljaisuutta, Taizé-lauluja, esilaulajana Helianthus, Raamatun lukua,
rukousta, ehtoollinen ja iltatee.
Arkiehtoollinen
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa
23.3. Hallikainen, Hartikainen.
30.3. Rautiainen, Vuola.
6.4. Lindberg, Hartikainen.
13.4. Rautiainen, Vuola.
20.4. Saantola, Hartikainen.
27.4. Räty, Vähäpassi.
4.5. Vuola.
11.5. Hartikainen.
18.5. Vuola.
25.5. Hartikainen.
Konsertteja
Gabriel Fauré: Requiem su 17.4.
klo 18 Naantalin kirkossa
Vox humana -kuoro, joht. Guido
Kriik, Chorus Gratiae, joht. Miika
Hartikainen, Laura Vire, sopraano,
Jouni Kuorikoski, baritoni, Henri
Sarametsä, urut. Ohjelma 20 €, ohjelmatuotoista 50% Yhteisvastuukeräykselle.
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Kaksi bassoa – sukupolvet kohtaavat to 12.5. klo 19 Naantalin
kirkossa. Jaakko Ryhänen ja Timo
Riihonen, laulu. Pianisti Marko Hilpo, säestys. Liput 20€.
Urkukonsertti su 22.5. klo 16
Naantalin kirkossa. Toni Heino, Atte Tenkanen ja Virpi Vähäpassi. Ohjelma 10€.
Lapsille ja perheille
Päiväkerhoja
3–5-vuotiaille
seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2), 040 130 8321.
Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9), 040 130 8324.
2-vuotiaille
Ruonan kerhotilassa (Kurkelan
katu 2), 040 130 8325 tai
040 130 8322.
Perhekerhoja
Avoin perhekerho ma klo 9.30–
11.30 seurakuntakeskuksessa.
Vauvakerho ma klo 13.30–15.30
seurakuntakeskuksessa.
Musiikkipainotteinen perhekahvila Musakatit ma klo 9–11 Nuhjalan kerhotilassa.
Musiikkipainotteinen perhekahvila Ruonan Rytmitassut to klo
9–11 Ruonan kerhotilassa.
Liikuntapainotteinen Kuperkeikka parittomien viikkojen pe klo
9–11 Ruonan kerhotilassa.
Lapsiparkki pe 18.3. klo 9–12,
1.4. klo 12–15, 8.4. klo 12–15,
29.4. klo 12–15, 13.5. klo 12–15 ja
20.5. klo 9–12 seurakuntakeskuksen lastentiloissa. Varaukset etu-

Torstaina 19.5. Kirjahyrrä
-tapahtumaan liittyvä
PARATIISILINNUN TALO
avoinna Naantalin seurakuntakeskuksessa klo 9-12.
Torstain toiminta seurakuntakeskuksessa suunnataan erityistä tukea tarvitseville lapsille.
Lapsi osallistuu tapahtumaan
oman ohjaajan tai aikuisen
kanssa. Tapahtumaan ilmoittaudutaan: p. 040 130 8320.
Työpajat alkavat klo 9 ja klo
10.50. Tule kokemaan, aistimaan ja tekemään tarinaa korpeista ja paratiisilinnusta. Tarina
pohjautuu Lasten Keskusten v.
2015 toimittamaan kirjaan Paratiisilintu.
Työpajat:
1. Korppien pesä – rytmitetään
tarinaa paratiisilinnun ja korppien tapaan
2. Paratiisilinnun temppuratahuone – tehdään lintumaisia
temppuja Sirkusunionin seurassa.

käteen 040 130 8321 tai 040 130
8320. Hinta 2 euroa / kerta / perhe.
Perhejumalanpalvelus su 10.4.
klo 10 Naantalin kirkossa. Toteutuksessa mukana lastenohjaajat ja
kerholaiset.
Päiväkerholaisten kevätkirkko
29.5. klo 15 Naantalin kirkossa.
Kesäkerho pienille koulualokkaille seurakuntakeskuksessa
6.6.–23.6. klo 8–16. Paikan voi
varata osoitteessa: http://www.
naantalinseurakunta.fi/toiminta/
lapset_ja_perheet. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätiedot p. 040 130 8320 tai
040 130 8321
Aikuisille
Crosspoint su 24.4. klo 17 Jukka
Salminen: Sinun kanssasi huomiseen
Gospeljumppa ma klo 17 seurakuntakeskuksessa.
Healing Room to 31.3., 28.4. ja
19.5. klo 17–19 seurakuntakeskuksessa. Henkilökohtaista rukousta ilman ajanvarausta koulutetuilta rukoilijoilta.
”Hiljaisuuden hoidossa” retriitti Rymättylän Tammilehdossa 8.–
10.4. Hinta 113€, opisk. eläkel. ja
tyött. 90€. Ohjaajina Leena Flander, Pirkko Tavio, Tarja Lähdesmäki. Ilm. auli.hynonen-rinne@evl.
fi tai 040 341 7007, 040 341 7207.
Diakoniaa ja kohtaamisia
Äijäbiljardi perjantaisin klo 17 Dipolissa. Biljardia, tikkaa, kahvia ja

3. Linnun liverryssoppi – musisoidaan ystävyyden hiljaisessa huoneessa.
4. Paratiisilinnun värikylpypaja – maalataan, maistellaan,
kuulostellaan ja tunnustellaan
paratiisimaisia värejä.
Lauantaina 21.5.
YSTÄVYYDEN TALO
klo 13–14 tänä vuonna 5-vuotta täyttävien syntymäpäiväkutsut teemalla ”Metsän eläimet viettävät syntymäpäiviä”.
Jokaiselle lapselle oma aikuinen mukaan. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ohjelman lomassa
tarjoilua.
Tule tapaamaan leppäkerttu, mato, karhu, mäyrä ja muita eläimiä. Voit pukeutua satuhahmoksi jos haluat. Esitys kestää noin puoli tuntia.
Klo 15 kaikille avoin esitys
Nukketeatteri Kas Kummaa:
Metsäniityllä tapahtuu kummia (n. 3–6 vuotiaille).

Yhteisvastuu
Konsertti Gabriel Fauré:
Requiem su 17.4. klo 18
Naantalin kirkossa
Vox humana -kuoro, joht. Guido Kriik, Chorus Gratiae, joht.
Miika Hartikainen, Laura Vire,
sopraano, Jouni Kuorikoski, baritoni, Henri Sarametsä, urut.

keskustelua Reijon ja Nikon seurassa.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 5.4. ja 10.5. klo 14, seurakuntakeskus, rh 2.
Potero-veteraanimiesten keskustelupiiri parillisten viikkojen to
(kiirastorstaina 24.3. ei Poteroa),
7.4., 21.4. sekä 19.5. klo 13.30, seurakuntakeskus, rh 2.
Omaishoitajien ryhmä to 17.3. ja
28.4. klo 13 seurakuntakeskus, rh
3. Ryhmä on avoin kaikille läheistään hoitaville. Tiedustelut: Mari
Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri to 17.3., 31.3., 14.4.,
28.4., 12.5. ja 26.5. klo 15, seurakuntakeskus. Luemme ja pohdimme yhdessä Apostolien tekoja. Ryhmä on avoin kaikille Raamatusta kiinnostuneille.
Kahvio ja kirppari avoinna ma–to
klo 10–14 sekä keskiviikkoisin klo
18 asti.
Pääsiäisen aikaan 21.3 – 28.3. sekä 5.5 helatorstaina kahvio sekä
kirppari suljettu. Viikoittaiset diakonian ryhmät eivät myöskään kokoonnu.
Gospel-karaoke ke klo 14–18,
Kohtaamispaikka. Vetäjinä Kari ja
Reijo.
Nelli musisoi ma klo 10–11, Kohtaamispaikka.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa
joka keskiviikko klo 10–12, Kohtaamispaikka.
Keskustelua kahvilan kirjoista
ma 11.4. ja 16.5. klo 12. Tuttan ja
Leenan seurassa, seurakuntakeskus, rh 2.
Hyvää huomenta naantalilaiset –
hartaushetki ti klo 11, Kohtaamispaikka. Ohjelmansuorittajat vaihtuvat viikoittain. Musiikkia, puhetta ja runoa.
Käsityöpiiri Ahkerat puikot ke
klo 11, Kohtaamispaikka.
Tillukkapiiri ke klo 17–18 seurakuntakeskus, rh 2. Vetäjinä Pirjo ja
Tuulikki. Kudotaan sukkia naantalilaisille kastevauvoille.
Sauvakävely to klo 10. Lähtö Aurinkotien puolelta.
Korttiaskartelu ma 2.5. ja 9.5. klo
10, seurakuntakeskus, rh 3. Teemme kortteja diakoniatyölle kahden
Eilan opastuksella.
Avoin runopiiri to 31.3. ja 28.4. klo
14, Kohtaamispaikka. Vetäjinä Kyllikki ja Pirkko.
Virsiryhmä joka toinen ti (29.3.,
12.4., 26.4. jne) klo 12, seurakuntakeskus rh 4. Laulattajana Leena
Litzen.
Ystäväpiiri ke 6.4., 4.5. ja 1.6. (kevätjuhla) klo 12.30, Kummeli, Velkua.
Äitienpäiväjuhla su 15.5. klo 12,
seurakuntakeskus. Järj. Naan-

Ohjelma 20 €, ohjelmatuotoista 50% Yhteisvastuukeräykselle.
Lipaskerääjät naantalilaisten kauppojen ovilla 29.4. Lipaskerääjiä tarvitaan! Ota yhteyttä Anita Mäkilä p. 040 130
8341 tai Mari Syrjäkoski-Vuollet
p. 040 130 8342

talin Vanhusten tuki, Naantalin kaupunki ja Naantalin seurakunta.
Diakonian päivystysajat
ma ja to klo 10–12, muuten ajanvaraukset puhelimella tai sähköpostilla. Kiirastorstaina 24.3. ei päivystystä.
anna.ojala@evl.fi , 040 130 8340
anita.makila@evl.fi, 040 130 8341
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342
minna.pykalamaa@evl.fi,
040 130 8343
Lähetys
Lähetyspiiri parittomien viikkojen to klo 13–14.30 seurakuntakeskus, rh 4.
Merikirkkopiiri parillisten viikkojen ti klo 12–13 seurakuntakeskus, rh 3.

Velkua
(ks. pääsiäisen ajan tapahtumat s. 8)
Messu su 24.4. klo 16.30, Velkuan
kirkko. Sakari Ojanen, Tiina Lustig.
Ehtoollishartaus ke 27.4. klo 16.30,
Kummeli. Sakari Ojanen, Reini Koivusalo.
Ystäväpiiri ke 6.4., 4.5. ja 1.6. (kevätjuhla) klo 12.30, Kummeli.

JUMALANPALVELUKSIA
Rymättylän kirkossa
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s. 8)
Su 3.4. klo 10 messu. Pienkiinteistöjen kirkkopyhä. Sirén, Vähämäki.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Su 10.4. klo 10 messu. Pärssinen,
Vähämäki.
Su 17.4. klo 10 messu. Pärssinen,
Vähämäki.
Su 24.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Pärssinen, Vähämäki.
Su 1.5. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Helatorstai 5.5. klo 10 messu.
Sirén, Vähämäki.
Su 8.5. klo 10 Äitienpäivän messu. Sirén, Vähämäki.
Su 15.5. klo 10 Kaatuneitten
muistopäivän sanajumalanpal-

velus. Sirén, Vähämäki. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelen lasku sankarihaudoilla ja Karjalaan
jääneiden muistomerkillä.
Su 22.5. messu klo 10. Saarna Kalervo U. Kukkula Gideoneista, liturgia Petri Sirén, kanttorina Esa
Vähämäki. Jumalanpalveluksen
jälkeen kahvit seurakuntakodilla.
Kerhot ja piirit
seurakuntakodilla
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13. Huhtikuussa 6.4. Tuoreita terveisiä Cambiasta!
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. tiistai klo 13. Huhtikuussa
12.4.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10
– 12. Tervetuloa kotona oleva isä,
äiti tai vaikka isovanhempi lapsen kanssa. Jutellaan, lapset saavat leikkiä, askarrellaan. Kahvi- ja
mehutarjoilu. Kuukauden viimeisenä keskiviikkona keittolounas.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18.30.
Poikien pienoismallikerho torstaisin 12.30 ja 13.30. Koottavien
pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä, vetäjänä Esa Suhonen.
Äiti Teresa -piiri torstaisin klo 12.
Katavakodilla
Kanttorin virsitunti to 17.3.
klo 14.
Hartaus to 24.3. klo 17.
Muuta
Lapsiparkki joka toinen perjantai (parilliset viikot) klo 9–12 seurakuntakodilla. Huhtikuussa 8.4.
ja 22.4. Varaa lapsellesi paikka viimeistään ko. viikon torstaina p.
040 595 6747 tai susanne.nummelin@evl.fi.
Hengellisten laulujen ilta to
14.4. klo 18 seurakuntakodilla Yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuukeräyksen lipas- ja
listakeräykset ovat meneillään.
Voit osallistua myös maksamalla tilisiirtolomakkeella käyttäen
viitenumeroa 301767 (Rymättylän srk:n tunnus). Lomakkeita saa
seurakuntavirastolta, seurakuntakodilta tai postin mukana kotiin
jaettuna. Lämmin kiitos avustasi!

Kevätretki la 16.4. Model Expo
näyttelyyn Helsinkiin.
Rymättylän seurakunta järjestää kevätretken Model Expoon
erityisesti pienoismallikerholaisille huoltajineen. Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä Hannele Keskitalo p. 040 130
8384 tai Esalle poikakerhoon,
(mukaan mahtuu n. 40 hlö ).
Aikuiset 15€/hlö, lapset 7–15v.
9€/hlö ja lapset 4–6v. 5€/hlö.
Matkan hinnat muille kuin Rymättylän seurakuntalaisille: aikuiset 20€ ja lapset 10€.
Seurakunta maksaa kuljetukset
Rymättylä-Helsinki-Rymättylä.
Puuhailta esikouluun lähteville ti
24.5. klo 18–19.30 seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä 040 130 8385.
Kesäkerho 6–8-vuotiaille (s.
2007–2009) 6.–10.6. seurakuntakodilla. 45€/lapsi. Ilmoittautumiset 30.5. mennessä 040 130 8385.
Kinkerit alkaa!
Varauksia kirkkoherra Petri Sirén
p. 040 130 8381 tai kirkkoherranvirasto p. 02 252 1216 virastoaikoina.

Jumalanpalveluksia
Merimaskun kirkossa
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s. 8)
Su 3.4. klo 10 messu. Heikki Kivekäs, Tiina Lustig.
Su 10.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 17.4. klo 10 messu. Markku
Ahlstrand, saarnaa Jenni Pihajoki (teol.yo), kanttorina Elisa Pelkonen.
Su 24.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 1.5. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 8.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 22.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Pelkonen.
Kerhot ja piirit
seurakuntakodilla
Kultaisen iän kerho to 17.3. klo 13.
Ahlstrand, Zidbeck.
Kaffepaussi to 24.3. klo 13. Visa Auvinen aiheenaan ”Suomen
Joutsenen papit laivalehtien päätoimittajina”. Zidbeck.

§
Käsityöpiiri to 7.4. klo 13. Zidbeck.
Kultaisen iän kerho to 14.4. klo
13. Ahlstrand, Zidbeck.
Kaffepaussi to 21.4. klo 13. Zidbeck.
Käsityöpiiri to 12.5. klo 13. Zidbeck.
Kultaisen iän kerho to 19.5. klo
13. Ahlstrand, Zidbeck.
Vanhustentalolla
Keskiviikon kahvihetki ke 6.4. klo
11. Zidbeck.
Keskiviikon kahvihetki ke 4.5. klo
11. Zidbeck.
Lapsille ja perheille
Päiväkerho 3–5 vuotiaille maanantaisin klo 10 ryhmä 1 ja klo 13
ryhmä 2.
Perhekerho tiistaisin klo 10.
Päiväkerho 4–5 vuotiaille keskiviikkoisin klo 13. HUOM! viikolla
17 (25.4.–27.4.) ei ole kerhoja.
Voimaa omaan elämään
– seurakuntailta la 16.4. klo 19
Merimaskun seurakuntakodilla.
Iltaa rakentamassa avoin ryhmä seurakuntalaisia sekä Katja
ja Markku.

Hiljaista musiikkia MVT-trion
johdolla.
Ke 23.3.2016 18 Merimaskun
kirkossa. Konsertissa kuullaan
jazz-sovituksia virsistä ja muutama MVT-trion oma esitys.
Konsertissa laulavat tytär ja isä,
Tuuli ja Markku Ahlstrand. Soitannosta ja poljennosta huolehtivat Markku Ahlstrand, piano, Ville Kainu, basso sekä Tommi Aaltonen, rummut. Konserttiin on vapaapääsy.
Kevätjuhlia ja retkiä
Päiväkerhon kevätjuhla ma 16.5.
klo 18 seurakuntakodilla.
Perhekerhon päättäjäiset ja kevätretki ti 17.5. klo 10 Louhisaaren kartanoon.
Seurakunnan kevätretki ma
23.5. Kohteena Mikaelin kirkko ja
Forum Marinum. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Katja p. 040 130
8392. Hinta n. 25€ sisältää lounaan, kuljetukset ja pääsymaksut.

LAKITOIMISTO VARATUOMARI ANNE TEURI
• Riita ja rikosasiain oikeudenkäynnit, myös maksuttomat
• Perintö- ja perheasiain oikeudelliset ym. kauppakirjat ja
sopimukset, testamentit, avioehdot, avioeroasiat jne.
• Maksuton puhelintiedustelu
Tullikatu 11, 21100 Naantali
Puh. 02 435 1124, 040 072 0178
anne.teuri@nettikirje.fi
www.anneteuri.fi

HAUTAJAISJÄRJESTELYNI
Nouda tai tilaa veloituksetta vihkonen,
johon voit laittaa toiveesi tiedoksi
tai sopia järjestelyt ennakkoon.

Eerikinkatu 25, Turku
Kiinamyllynkatu 5, Turku
Henrikinkatu 2, Naantali

Puh. 2780 760
Puh. 2780 777
Puh. 4353 126

www.pietet.fi

Laajan vaLikoiman
ja hyvän paLveLun
kristiLLinen kirjakauppa.
Myymälä: Hietalahdenranta 13, Helsinki
• Avoinna: ma–pe 9–17, la 10–15 • Puhelin 020 754 2350
www.sacrum.fi

Pappi

perui

häät

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. Pysy ajan
tasalla. Tilaa K24 + Pro + kotimaan näköislehti
yhdessä digipakettina.
Vain

Tilaa osoitteessa kotimaa24.fi
Käytä kampanjakoodia:
tutustu-2016

19,90
/3 kk

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIETOJA
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän seurakunta
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
040 130 8300, 040 130 8301

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9–12, ke 12–15
02 252 1216, 040 130 8382

Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36,
21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
02 436 9654, 040 130 8303

Taloustoimisto
avoinna ma–pe 9–13
Piispantie 2, 21100 Naantali
Talousjohtaja 040 130 8350
Hautausasiat 040 130 8353
www.naantalinseurakuntayhtyma.fi

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Palmusunnuntaista
pääsiäiseen
JUMALANPALVELUKSIA KIRKOSSA

MUSIIKKITILAISUUKSIA

JUMALANPALVELUKSIA kirkossa

JUMALANPALVELUKSIA kirkossa

Su 20.3. klo 10 palmusunnuntain
messu. Hallikainen, Rautiainen,
Hartikainen.
Ke 23.3. klo 18 nuorten iltakirkko.
Lindberg, Vuola. Nuoret mukana valmistelemassa.
To 24.3. klo 19 kiirastorstain messu.
Hallikainen, Rautiainen, Vuola, Laakson
lapset, joht. Vähäpassi.
Pe 25.3. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Lindberg, Vuola, Jouni
Maunula, laulu, Irina Rusu, viulu.
La 26.3. klo 22 pääsiäisyön messu.
Rautiainen, Hallikainen, Hartikainen,
Katariina Lehtinen, huilu.
Su 27.3. klo 10 pääsiäispäivän messu.
Saantola, Lindberg, Hartikainen, Vuola.

Pe 25.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
musiikkihartaus. Jouni Maunula, laulu,
Pia Ylitalo-Maunula, urut ja piano, Saantola, tekstit. Ohjelma 10€.

Su 20.3. klo 10 palmusunnuntain
messu. Sirén, Vähämäki.
Ma 21.3. klo 19 hiljaisen viikon ilta
kirkko. Sirén, Vähämäki.
Ti 22.3. klo 19 hiljaisen viikon ilta
kirkko. Sirén, Vähämäki.
Ke 23.3. klo 19 hiljaisen viikon ilta
kirkko. Tornion kaupunginteatterin
esitys: Markuksen evankeliumi.
To 24.3. klo 19 kiirastorstain messu.
Sirén, Vähämäki.
Pe 25.3. klo 10 pitkäperjantain sana
jumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 27.3. klo 10 pääsiäisaamun
renessanssimessu, konserttijumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki. Markku Kolehmainen, käyrätorvi; Henrik Kolehmainen,
pasuuna; Jussi Wilgren, lyömäsoittimet;
kirkkokuoro.
Ma 28.3. klo 18 2. pääsiäispäivän iltakirkko ja ehtoollinen. Sirén, Vähämäki.
Huom. aika!

Su 20.3. klo 10 messu. Ahlstrand, Lustig.
To 24.3. klo 19 kiirastorstain messu.
Ahlstrand, Lustig.
Pe 25.3. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 27.3. klo 10 messu. Ahlstrand,
Zidbeck, Lustig ja Koraalikuoro. Kirkko
kahvit seurakuntakodilla.
Ma 28.3. klo 18 sanajumalanpalvelus.
Ahlstrand, Lustig.

Seurakuntakeskuksessa
Ma 28.3. klo 17 Crosspoint-messu.
Rautiainen, Laaksonlapset Virpi Vähäpassin
johdolla.
Huom! 2. pääsiäispäivänä
ei ole jumalanpalvelusta kirkossa.

Velkua
To 24.3. klo 14.30 kiirastorstain ehtoollishartaus, Kummeli. Flander, Koivusalo.
To 24.3. klo 16.30 kiirastorstain ehtoollishartaus, kirkko. Flander, Koivusalo.

Katavakodilla
To 24.3. klo 17 kiirastorstain hartaus.
Sirén, Vähämäki.

