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”Kuka sen voi tietää, miten meille käy!”
Masennusta on kutsuttu uudeksi kansantaudiksemme. Joka viides suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa masennukseen. Tosin masennus ei ole vain suomalaiskansallista vaan
myös aineellisesti hyvinvoivien länsimaiden sairaus. Syitä masennukseen on lukemattomia, kuten kiire ja stressi työpaikalla. Väsymykseen, masennukseen ja suoranaiseen ahdistukseen johtavat
myös ihmisen itselleen asettamat paineet, itse luotu kiire tai kulutushysteria.
Aikamme uusi ahdistus, ympäristöahdistus, on kiero, kavala ja ilkeä. Ilmastonmuutos on ongelma, joka on niin monimutkainen ja
vaikea, että siihen ei ole yksiselitteisiä ratkaisuja. Se tulee ulkoapäin ja yksityinen ihminen kokee voimattomuutensa globaalissa vyörytyksessä. Asiaa tutkineen ekoteologin Panu Pihkalan mukaan ympäristöahdistukseen voi sekoittua surua, vihaa, epämääräistä syyllisyyttä ja velassa olemisen häpeää. Syyllisyys saattaa pukeutua esimerkiksi huokaukseen: ”Mitä me olemmekaan tehneet
luonnolle ja tuleville sukupolville”.

Petri Sirén
Rymättylän kirkkoherra
Vesperin päätoimittaja

Kaikkein ällistyttävin huomio ihmisen pahuuden aiheuttamasta

ympäristötuhosta ja -ahdistuksesta löytyy jo VT:n profeetta Jeremialta: ”Kuinka kauan täytyy maan riutua, laidunten ruohon kuivettua? Villieläimet ja linnutkin katoavat ihmisten pahuuden tähden.
Mutta he sanovat:”Kuka sen voi tietää, miten meille käy!” (Jeremia
12:4). Miten sanatarkasti Jeremian sanat 2500 vuoden takaa kuvaavatkaan oman aikamme ympäristöahdistusta!
Lisääntyvästä valosta huolimatta voivat kevät ja paastonaika herättää joissakin myös masennusta. Joku saattaa kokea, että uuden luomisen ihme tapahtuu kyllä ympärilläni mutta ei minussa.
Hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä joudumme kohtaamaan elämän
peruskysymykset, myös kärsimisen ja kuoleman. Ihminen ja koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Paaston- ja kärsimysajan Raamatun tekstit ovat kovaa luettavaa, mutta sittenkin niiden tarkoitus on muualla: niiden läpi kuljetaan uskomme
ytimeen, ylösnousemususkoon. Ylösnousseen Kristuksen tähden
“luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.” (Room. 8:20-21). Haavoitettunakin luomakunta on Jumalan, ahdistuneinakin olemme Jumalalle niin arvokkaita kuin kärsimysaika kertoo. 

Pienin on tärkein
Naantalin kirkossa on otettu käyttöön kastepuu. Kastepuu on näkyvä osoitus siitä, että seurakunta toivottaa kasteen kautta seurakuntaan liittyneet tervetulleiksi
yhteyteensä ja toimintaansa. Koska valtaosa kastetuista on lapsia, korostetaan samalla seurakunnan pienimpien erityistä merkitystä kirkossa.

Jani-pappi,
kastepuu
ja Niilo, 7v.

Kastepuu otettiin käyttöön vauvakirkossa sunnuntaina 4.2. ja ensimmäiset lehtensä puu sai viikkoa myöhemmin laskiaissunnuntaina. Lehdet saavat olla puussa koko vuoden, ja kun kastepuu aikanaan tyhjennetään, edellisen vuoden aikana kastetut saavat halutessaan hakea oman lehtensä kotiin vietäväksi.

Kastepuun ideana on, että jokaisen kastetun lapsen nimi ja kastepäivä kirjoitetaan sydämen muotoiselle lehdelle, joka ripustetaan kastepuuhun. Lehden vihreä väri
symboloi uuden elämän ja kasvun ihmettä. Sydän-muoto puolestaan muistuttaa Jumalan rakkaudesta.
Lehti ripustetaan kastepuuhun normaalisti kastetta
seuraavan viikon sunnuntaina Naantalin kirkon klo 10
jumalanpalveluksessa. (Poikkeuksena tänä keväänä äitienpäivä, jolloin lehdet ripustetaan klo 18 Tuomasmessussa.) Jos kasteperhe haluaa siirtää lehden ripustamista myöhempään jumalanpalvelukseen, siitä voi sopia
kastepapin kanssa.
Lehtien ripustaminen tapahtuu osana esirukousta. Esi-

hempi, lapsen kummi tai muu läheinen. Mikäli kukaan
kasteperheestä ei pääse paikalle, pappi tai suntio ripustaa lehden kastepuuhun perheen puolesta.

Koska jumalanpalvelus voi tuntua pitkältä perheen pienimmille, kirkkosalin takaosaan infotiskin lähelle on varattu pieni pöytä ja monenlaista mukavaa materiaalia
lasten viihdykkeeksi.
rukousta toimittava pappi kysyy, onko kirkossa kasteperheiden edustajia paikalla ja pyytää heitä kirkkosalin
etuosaan kastepuun viereen.
Kastepuun lehden ripustaminen sopii erinomaisen hyvin esimerkiksi kastetun isosiskolle, isoveljelle tai vaikkapa serkulle. Lehden voi ripustaa myös äiti, isä, isovan-

Naantalin seurakunta toivottaa kasteperheet isovanhempineen ja kummeineen tervetulleiksi jumalanpalvelukseen kastepuun lehteä ripustamaan ja rukoilemaan kastetun puolesta. 
Jani Kairavuo
Naantalin kirkkoherra
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YHDESSÄ & YTIMESSÄ
neljä kristittyä
pääsiäisen äärellä
Kristuksen opetuslasten
ykseys löytyy Jeesuksen
sovitustyön merkityksestä.
Neljä erilaista kristittyä
tapasivat ytimessä –
pääsiäisen sanoman ja
yhteisen mission äärellä.
Kirsti Vaalikiven sydämen koti on ollut
30 vuotta Turun katolisessa seurakunnassa, kun taas Raimo Kivikangas syntyi helluntailaisperheeseen Pietarsaaressa.
Niin ikään Pietarsaaressa syntynyt Tommy Björkskog taas huomasi aikuistumisen myötä, että muuallakin on kristittyjä
kuin lestadiolaisten rukoushuoneella.
Tytti Rouheen tausta on puolestaan Adventtikirkossa, mutta hän kasvoi kotijumalanpalvelusten, raamattu- ja rukouspiirien keskellä hengelliseen monikulttuurisuuteen, jossa ei kyselty, missä kirkkokunnassa kenenkin hengellinen identiteetti oli.

Ytimestä löytyy Kristus
Pääsiäisestä puhuttaessa ollaan kaikkien
kristillisten kirkkokuntien sanoman ytimessä. Pääsiäisessä koskettaa moni asia.
–Se dramatiikka, mikä liittyy pimeyden
ja valon, kuoleman ja toivon kontrastiin,
kiehtoo ja puhuttelee minua eniten pääsiäisessä, Kirsti aloittaa. –Olen ollut monet
kerrat mukana kun Benediktiiniläisluostareissa sytytetään pääsiäisyönä ulos tulet ja

sen jälkeen vietetään kahden tunnin vigilia kynttilät kädessä.
Tommy pohtii mietteliäänä ja päätyy siihen, että pitkäperjantain karu yksinkertaisuus menee syvimmälle. –Se kun kirkko
on riisuttu ja lauletaan ilman urkuja. Silloin jopa tällainen eläväinen ihminen joutuu miettimään, mitä tämä mulle merkitsee, analysoi Tommy ja jatkaa: –Se kaikkein tärkein asia on, että Jumalan poika
on kuollut mun takia ja että siihen liittyy
täydellinen armo: kaikki on valmista ilman
mun ansioita.
Luterilaisessa ja katolisessa kirkossa pääsiäisen matkaa tehdään päivä päivältä.
Tytti ja Raimo taas kertovat kuinka heidän
kirkkokunnissaan pääsiäinen nähdään
enemmän kokonaisuutena, eikä pääsäiseen kuuluvia päiviä vietetä niin selväpiirteisesti erillään.
–Joka päivä on totta, että Jeesus kuoli puolestamme ja nousi kuolleista. Pääsiäinen
vain huipentaa tämän sanoman, Raimo
painottaa ja kertoo kuinka seurakunnassakin on pääsiäisenä yleensä isommat juhlat ja joku vieraileva puhujakin on mukana.
Tytti kuvailee Adventtikirkon kiirastorstain
juutalaista ateriaa muistuttavaa yhteyden
ateriaa, joka sisältää myös jalkojen pesun:
–Kaikkien jalat pestään ja koko seurakunta
osallistuu. Kirstikin ottaa esille, kuinka katolisessakin kirkossa jalkojenpesuperinne
liittyy kiirastorstain messuun, mutta siellä
kirkkoherra pesee vain yhden jalat symbolisena tekona.

Yhtä asiaa Tytti harmittelee: –Adventistit
kokoontuvat pääsiäisenkin jumalanpalvelukseen jo lauantaina, jolloin pääsiäisen ylösnousemusjuhla tuntuu
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see. –Se on juuri sitä pääsiäisen
ylösnousemusvoimaa.

Yhteinen
tehtävä,
yhteinen
voimavara
Tämä pääsiäisen sanoma on annettu Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä meille kaikille arjessamme eteenpäin vietäväksi. Pohdimme millä tämän päivän ihmistä pystyy koskettamaan ja miten voisimme yhdessä tehdä
näkyväksi pääsiäisen sanomaa toivosta,
ilosta ja syntien anteeksiantamuksesta
kun se tuntuu enemmän ja enemmän
hautautuvan pääsiäisen ulkoisiin perinteisiin – pajunkissoihin, rairuohoon, pääsiäismuniin ja virpomiseen.
–Ensinnäkin kristityt eivät saisi tapella
keskenään, nousee Kirstin johdolla esille.
Kaikki nyökkäilevät.
–Pitäisi tosiaan pystyä näkemään se, mikä
meitä yhdistää. Se on pääsiäisen sanoma
hyvin pitkälti, Tommy jatkaa.
Tytti huokaa kuinka paljon on vielä työtä, että pääsisimme eroon niistä asenteista, jotka erottavat meidät toisistamme.
–Mutta mitä enemmän olen ollut tekemisissä erilaisten kristittyjen kanssa, hän jatkaa, sitä merkityksettömämmäksi ovat tulleet muodollisuudet. Niitä muodollisuuksia yritän myös itsestäni karistaa pois, että
pysyisin pelkästään siinä uskon ytimessä.
Kirsti muistuttaa vielä, että ideaalitapauksessa pitäisi olla vain yksi kirkko. –Se olisi
aivan valtava vahvuus, jos kristityt pystyisivät olemaan yhdessä. Silloin voisimme
oikeasti muuttaa maailmaa.
–Niin me ihmiset osaamme kyllä tapella
keskenämme, Raimo pohtii. –Jo opetuslapset kiistelivät siitä, kuka heistä on suurin. Se on meissä niin ytimessä, että ehkä
on toisaalta ihan hyvä, että on erilaisia kirkkokuntia ja löytyy jokaisen luonteeseen sopiva. Ei tarvitse puhua kuin musiikista, niin
siinä menee jo helposti sukset ristiin.
Tommy komppaa ja näkee selkeästi hyvänä sen, että eri kirkkokunnille on annettu
erilaiset roolit, mutta nauraa samaan hengen vetoon, että Pietarsaaren kokoisella
paikkakunnalla ei silti tarvitsisi olla ihan
kahtakymmentä eri seurakuntaa.
Myös värin näyttäminen puhuttaa. Koko

joukko on samaa mieltä siitä, että kristityn pitäisi elää rohkeasti kristittynä, mutta samalla pitäisi olla aito ja elämä ei saisi olla ristiriidassa puheiden kanssa. Kirsti summaa keskustelun painavaan lauseeseen: – Se on paras saarna, kun seisoo sanojensa takana.
–Minä mietin sitäkin, minkälaisilla foorumeilla meillä kristityillä voisi olla yhteisesiintymisiä. Esimerkiksi muutaman
vuoden takainen Mahdollisuus muutokseen -missio ja viimesyksyinen Kristuspäivä, jossa kristityt helluntailaisista katolisiin seisoivat yhdessä rintamassa, antoivat vahvan yhteisen todistuksen, Raimolle tulee mieleen.
–Yhteisenä voimavarana tulee vielä mieleen rukous, Kirsti miettii. –Ja se, että kohtaa ihmisiä ystävällisesti. Sitä itsekin välillä
oikein pelästyy, kun joku on ihan oikeasti ystävällinen.
–Niinpä, sitä miettii, että mikä tota vaivaa,
Raimo saa kiinni ajatuksesta. –Tuo on oikeastaan sitä, kun sanotaan, että meidän
pitäisi olla suolana. Suolahan janottaa, ja
jos on suolana siellä missä kulkee, kyllä ihmiset alkavat kysyä, että mikä sua vaivaa
kun poikkeat massasta.
–Tämä on niin kipeän totta, Tommy myöntää. –Aidon lähimmäisenrakkauden kohtaaminen on tosi hämmentävää.
Tytille Jumala on useasti järjestänyt merkityksellisiä kohtaamisia ihmisten kanssa.
–En aina edes itse tajua sanoneeni mitään
merkityksellistä, ja sitten tuleekin yhteydenotto ja saa kuulla kuinka tärkeä se hetki oli jollekin ollut.
Yhteiset eväät pääsiäisen sanoman eteenpäin viemiseen on jaettu. Ristimme kätemme Herran siunaukseen ja lähdemme
hämärtyvään iltaan. Kenties joku meistä
vielä saa olla suolana jollekin kotimatkallaan. 
Teksti ja kuvat: Hanne Tuulos
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Kummilapsi
avaa ikkunan toiseen maailmaan

”Totisesti: kaiken, minkä te
olette tehneet yhdelle näistä
vähäisimmistä veljistäni,
sen te olette tehneet
minulle.”
(Matt. 25:40)

Kummilapsia otetaan kehitysmaista monesta syystä. Taustalla
on kuitenkin aina halu auttaa.
Toimittajana minulle avautui
tilaisuus lähteä Ugandaan
katsomaan, miten lapset ja
yhteisöt elävät maaseudulla.
Kameralle, nauhurille ja videokameralle tuli tallennettua
unohtumattomia hetkiä,
kohtaamisia ja lasten
valloittavia hymyjä.
Turkulaiset Pia Arasola ja Seppo Jaakkola hankkivat 12 vuotta sitten kummilapsen
Ugandasta.
Ajatus ryhtyä kummiksi syntyi, kun perheen
varhaisteini haaveili pikkusiskosta. Siskon
sijaan perhe päätti ottaa kummilapsen kehitysmaasta.
– Kun aivan ihana pikkutyttö Mary oli siinä kuvassa, niin se meni sitten siihen, Pia
muistelee.
Turussa opiskellut ja Piikkiössä pitkään työskennellyt helsinkiläinen Riitta Ahlqvist
hankki myös kummilapsen Ugandasta kymmenen vuotta sitten. Riitan Waltteri-poika
halusi, että kummilapsi on hänen kanssaan
saman ikäinen.

Suomalaiset pääsivät tutustumaan maaseudun elämään Kirewassa.

– Olemme ajan myötä voineet verrata Matthewn kasvamista Waltteriin itseensä ja hänen maailmaansa. Uskon tämän antaneen
meille molemmille laajempaa perspektiiviä
maailmasta, Ahlqvist kertoo.

Kummien tuen ansiosta Ugandan Kirewan,
Nabuyogan ja Busian alueiden asukkaista
entistä useampi lapsi saa rokotuksen ja aiempaa yleisemmin synnytetään ammattilaisen avustamana. Koulutuksen myötä työtuloja saa aiempaa useampi ugandalainen.

Kummimatka nosti ilon
kyyneleen silmään
Liki 30 suomalaista lähti helmikuussa matkalle tapaamaan ensimmäistä kertaa omaa
kummilastaan Ugandaan.
Reilun viikon mittaisen matkan kohokohta
oli oman kummilapsen kohtaaminen. Ison
puun alla Kirewassa juhlan tuntua oli ilmassa. Kummilapset oli puettu hienoihin Afrikan värejä hohtaviin asuihin. Kun kummin
ja kummilapsen nimet mainittiin, molemminpuolinen jännitys laukesi halauksiin ja
ilon tunteen moniin sävyihin.
Kun kaikki olivat kumminsa kohdanneet,
loppupäivä sujui kummiperheen kanssa
jutellessa ja pikku lahjoja antaessa. Iltaan
mennessä ujoimmiltakin lapsilta alkoi hymy irrota herkästi.
– Muutaman kerran on multa kyyneleitä
tullut, vaikka raavas mies olenkin, myöntää
Seppo Jaakkola tunteikkaan päivän jälkeen.

”Joka minun nimessäni
ottaa luokseen yhdenkin
tällaisen lapsen, se
ottaa luokseen minut”
(Mark. 9:37)
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Erityisen koskettava oli Delivarence Street
Bushian konsertti. Orkesterin nuoret ovat
entisiä hylättyjä, orpoja tai muusta syystä
kadulle ajautuneita nuoria. Delivarencen
kirkko sai houkuteltua heidät Busian katuojista turvaan ja Suomen World Vision lahjoitti heille vaskisoittimet. Nyt orkesteri kiertää
soittamassa ja nuoret pyytävät ihmisiä rukoilemaan katulasten puolesta.
Koululaisten tanssi sävähdytti kummitapaamisessa.

Ammattikoulutusta,
terveyskasvatusta ja paljon muuta
Seuraavina matkapäivinä suomalaiskummeille esiteltiin kohteita, joita kummirahoilla on autettu. Klinikoille on hankittu välineitä, kylissä kiertäviä terveysvapaaehtoisia on koulutettu, maanviljelijöitä on opastettu viljelytekniikassa, kyläpankkia on tuettu hyvään alkuun ja ammatillista koulutusta on järjestetty.
Naantalin seurakunnan lähetyspiirillä
on World Visionin kautta 4-vuotias kummilapsi Sharon Keniasta. Hän on lähetyspiirin toinen kummilapsi samalta alueelta. Kirpputorin vapaaehtoisilla puolestaan on Suomen Lähetysseuran kautta

Lähimmäisenrakkaus vie voiton
Yhteistä Ugandaan lähteneillä suomalaiskummeille on se, että kaikilla on halu auttaa.
– Se on lähimmäisenrakkautta, kiinnostusta toisiin ihmisiin. Ei tarvitse pelastaa koko
maailmaa, riittää kun auttaa yhtä perhettä
ja yhtä kyläyhteisöä, Ahlqvist pohtii.
– Kyllä pitää auttaa ihmisiä täällä, missä he
asuvat, ettei heidän tarvitse lähteä meidän
kylmään Pohjolaan. Se on meille ihan arkipäiväinen asia, että antaa, Pia Arasola tiivistää.

15-vuotias kummilapsi Kelly Kolumbiasta. Avustusvaroilla autetaan myös lasten
perheitä ja yhteisöä.
Rymättylän seurakunnan lähetyspiirillä
on ollut kummilapsi Etiopiasta ja Nepa-

Järjestön työntekijät saavat voimaa omasta kristillisestä uskostaan, sanoo Suomen
World Visionin asiakassuhdepäällikkö Pauliina Koponen:
– Työ on niin rankkaa, että ilman vahvaa
auttamisen halua sitä olisi vaikea tehdä.

Kummitoiminta on kasvussa
Kummiksi ryhtyminen kehitysmaan lapselle on Suomessa vahvassa kasvussa. Avustaminen saa lisää motivaatiota ja jatkuvuutta,
kun siellä kaukana on oikea ihminen odottamassa tukea.
Suomessa toimii useita järjestöjä, joiden
kautta on mahdollista ryhtyä kummiksi.
Kummius toimii useimmiten niin, että kuukausisumma menee lapsen yhteisölle, eikä
suoraan lapselle. Tällä tavalla varmistetaan,
että avulla saadaan mahdollisimman suuri
hyöty ja että apu ei synnytä eriarvoisuutta
lasten tai perheiden kesken. 
Teksti ja kuvat:
Lassi Lähteenmäki
toimittaja
Naantalin seurakuntayhtymän
viestintäryhmän jäsen

lista. Tällä hetkellä kummikohteena Suomen Lähetysseuran kautta on Gandakin koulu Nepalissa. Avustusvaroilla autetaan erityisesti vammaisia ja alakastisia lapsia. 

Tapio Luoma uudeksi arkkipiispaksi
on työskennellyt muun muassa Seinäjoen
kirkkoherrana. Vuonna 2000 hänet valittiin
vuoden papiksi. Luoma on teologian tohtori. Perheeseen kuuluvat puoliso ja kolme aikuista lasta.

Pasi Leino

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi on valittu Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma. Arkkipiispan vaalin toinen kierros käytiin torstaina 1.3.2018.
Tapio Luoma sai 56,1 % ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Vastaehdokkaana toisella kierroksella oli Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikströmin.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään
1.6.2018, jolloin nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle. Koska Luoma
on jo piispa, tulevaa arkkipiispaa ei vihitä, vaan hänet asetetaan virkaan. Virkaan
asettaminen järjestetään Turun tuomiokirkossa 3.6.2018. 

Vaalin voittanut Luoma, 55, on toiminut Espoon hiippakunnan piispan virassa helmikuusta 2012 lähtien. Aikaisemmin Luoma

Seurakuntien päättäjät
valitaan marraskuussa
Jälleen on tullut aika valita Suomen evankelis-luterilaisiin seurakuntiin uudet paikallispäättäjät eli luottamushenkilöt.
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jossa toimitetaan tulevana syksynä
kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet:
a) seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää
sekä
b) seurakuntaneuvostoihin, jotka johtavat
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien toimintaa.
Vaalipäivä on sunnuntai 18.11.2018. Ennakkoäänestysviikko on 6.-10.11.2018, tiistaista lauantaihin.

Seurakuntayhtymän
hautausmaiden hoito
vuonna 2018
Puutarhaliike Jaanto hoitaa toukokuun
alusta lokakuun loppuun Naantalin kirkon, Rymättylän ja Merimaskun hautausmaat sekä kaikilla seurakuntayhtymän hautausmailla hoitosopimushautojen kukkatilat. Hakapellon ja Velkua hautausmaiden yleishoito hoidetaan seurakuntayhtymän omana työnä.

Ehdokasasettelu alkaa jo keväällä
Luottamushenkilöt toimivat seurakuntalaisten edustajina päätöksenteossa sekä
ovat työntekijöiden tukena kehittämässä
seurakuntien toimintaa. Päättäjät valitaan
neljäksi vuodeksi kerrallaan.

numeroa, tai vain toisessa. Kahden vaalin järjestelmä vaatiikin äänestäjältä erityistä tarkkuutta, jotta oikea numero tulee kirjoitettua oikeaan lippuun: valtuustoon ehdokasta äänestetään valkoisella lipulla kun taas seurakuntaneuvostoon ehdokasta äänestetään oranssilla lipulla.

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet päättävät mm. talouden
päälinjoista, kirkollisverosta sekä kiinteistöjä koskevista investoinneista. Seurakuntaneuvostojen jäsenet puolestaan päättävät mm. paikallisseurakunnan toiminnasta, viroista ja määrärahojen kohdentamisesta.

Seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi ainoa valtakunnallinen vaali, jossa äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Vuoden 2018
vaaleissa nuoret pääsevät äänestämään jo
kolmatta kertaa.

Seurakuntavaaleissa ehdolle voivat asettua vaalipäivään mennessä 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut evankelis-luterilaisen
seurakunnan jäsenet. Ehdokasasettelu on
alkanut maaliskuun alussa ja päättyy 17.9..

Vaalien teemana on Minun kirkkoni, jolla pyritään herättelemään ihmisiä miettimään mitä seurakunta ja kirkko oikeasti itse kullekin tänä päivänä merkitsevät.

Valtuusto valkoinen,
seurakuntaneuvosto oranssi
Ehdokas voi asettua ehdolle molemmissa
vaaleissa, jolloin ehdokkaalla on kaksi eri

Tietoa vaaleista, ehdokkaaksi asettumisesta ja äänestämisestä löytyy seurakuntavaalit.fi -sivustolta. 

Virsijazzia Merimaskun kirkossa
Jo perinteeksi muodostunut
Hiljaisen viikon virsijazzia -tilaisuus
musisoidaan Merimaskun kirkossa
keskiviikkona 28.3. klo 18. Tilaisuudessa
kuullaan Markku Ahlstrandin sovituksina ja Strand Bandin esittäminä tuttuja virsiä. Repertuaariin on sujautettu
myös muutamia mukavia yllätyksiä.
Mukana saa laulaa, se on jopa

toivottavaa. Strand Bandin muodostavat Kirsimari Pohjanheimo, laulu,
Tommi Aaltonen rummut, Anssi Airas,
basso ja Markku Ahlstrand, musiikin
johto, laulu ja kosketinsoittimet.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kolehti
kerätään Merimaskun seurakunnan
nimikkoläheteille.

Hoitotilaukset tehdään taloustoimistossa entiseen tapaan. Käytännön asioista sovitaan suoraan hautausmailla Puutarhaliike Jaannon kanssa tai puhelimitse 040 578 6323 / sähköpostitse martti.
jaanto@pp.inet.fi.
Hautausmaiden kevätsiivoustalkoot järjestetään perinteiseen tapaan huhtikuussa. Talkoista ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa.

Kesäkukkien istutus seurakuntayhtymän hautausmailla
Kesäkukkien istutus kaikilla Naantalin seurakuntayhtymän hautausmailla
(Naantalin kirkko, Hakapelto, Merimasku, Rymättylä ja Velkua) suoritetaan kesäkuun alussa viikoilla 23 ja 24. Ennen sitä omaiset voivat halutessaan noutaa pois
hoitohaudoille kevään aikana istuttamansa kukat. Muussa tapauksessa seurakuntayhtymä hoitaa kukkien poistamisen. 

KOLUMNI

Aikamatkalle
pääsiäiseen
On tullut taas se aika vuodesta, jolloin
lapset kouluista ja päiväkodeista saapuvat Naantalin kirkkoon kuulemaan,
näkemään, haistamaan ja maistamaan pääsiäisen sanomaa. Pääsiäisvaelluksilla tutustutaan Raamatun ja
ajanlaskun alun hahmoihin.
Vaellus on hyvä tapa palauttaa mieleen pääsiäisen tapahtumat ja kertoa
niistä perheen pienimmille.
Pääsiäisvaelluksella kuljetaan oppaan johdolla näytelmäkohtauksesta toiseen eläytyen toisen maan kulttuuriin ja eri aikakauteen, jota nyt eletään. Kertomuksesta tulee suuri, kun
se on ollut ihmisille rakas satoja vuosia. Näin saamme olla mukana jossain
merkityksellisessä kertomuksessa, joka puhuttelee meitä vielä nytkin.
Viimeisen vuoden aikana on ollut paljon keskustelua lasten katsomuskasvatuksesta. On tärkeää, että eri katsomuksia arvostetaan tasa-arvoisina.
On myös tärkeää, että kaikista ihmisille tärkeistä katsomuksista saa tietoa.
Toinen toisen arvostaminen antaa elämälle tärkeitä eväitä. On ollut paljon
puhetta ilmiöistä, jotka ovat aiemmin
olleet itsestään selviä suomalaisessa
yhteiskunnassa, kuten vaikka suvivirren laulaminen kevätjuhlissa.
On mielestäni tärkeää tuoda esiin
myös positiivisen uskonnonvapauden merkitys. Meillä on kerrottavana
sanoma, joka on hyvä eli Jumala rakastaa meitä ja on kiinnostunut jokaisesta meistä. Tämä on etuoikeus seurakunnan kasvatustyössä. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edellytykset luodaan huomioimalla hänen
ikäkautensa edellyttämät tarpeet ja
antamalla monipuolisia kokemuksia
ympäröivästä kulttuurista.
Myös pääsiäisen suuren kertomuksen
iloinen sanoma on yksi tapa aistia jotain elämää kannattelevaa voimaa.
Pian pääsemmekin lasten, aikuisten
ja vapaaehtoisten näyttelijöiden sekä
työkavereiden kanssa elämään pääsiäisen aikaa elämyksellisesti. Laulamme monta kertaa viikon aikana laulua ”Tien me sinne tiedämme, tien me
sinne käymme”.

pe 13.4. klo 17 - su 15.4. klo 14
Rymättylän Tammilehdossa
”Ulkonainen hiljaisuus voi
vähitellen avautua meissä
sisäiseksi tilaksi, jossa
kuuntelemme elämäämme,
maailmaa ja Jumalaa.”
Ohjaajina Leena Flander ja Pirkko
Tavio. Hinta: Naantalin seurakunnan alueelta 97 €; opisk.,
eläk. ja tyött. 78 €.

Ilmoittautumiset
auli.hynonen-rinne@evl.fi, 040 341 7207
tai www.lyyti.fi/reg/retriitti13042018
Lisätietoa
www.turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit

Tuulikki Palonen-Poikkeus
lapsityönohjaaja
Naantalin seurakunta
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Seurakunnissa tapahtuu 15.3.–24.5.2018
man lapsia Pilvilinnaan Uuteenkaupunkiin ke 13.6. Ks. tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet www-sivuillamme.
JUMALANPALVELUKSIA
Naantalin kirkossa
Su 18.3. klo 10 Marian päivän
messu. Saantola, Anne Pohtamo
(saarna), Murtoperä. Henna Nurminen, laulu, sekä ylistystanssiryhmä.
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s.8)
Su 8.4. klo 10 messu. Kairavuo, lähetysjohtaja Mika Tuovinen (saarna), Murtoperä.
Ke 11.4. klo 18 nuorten messu.
Kairavuo, Havukainen, Hiitola, Peltonen. Soiniemi 3 ja Soiniemi 5 riparilaiset.
Su 15.4. klo 10 messu. Saantola,
Klemi, Jakoleff, Marjaset. Neulontakirkko, mukana Naantalin Sukkamatamit sekä Lehtoniemen rippileiriläiset ja päivärippikoululaiset. Omat kutimet mukaan!
Su 22.4. klo 10 messu. Kairavuo,
Saantola, Jakoleff.
Su 29.4. klo 10 messu. Klemi, Lindberg, Murtoperä, virsiryhmä. Mukana Soiniemi 1 rippileiriläiset.
Su 6.5. klo 10 Karjalaisen kansan messu. Kairavuo, Hannu Kilpeläinen (saarna, Karjalaliiton
hengellisen toimikunnan pj, TT,
rovasti), Turun Karjalakuoro, joht.
Heikki Korhonen. Kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa, Naantalin Karjalaseuran naiset tarjoavat.
To 10.5. klo 10 helatorstain messu. Kairavuo, Klemi, Jakoleff.
Su 13.5. klo 18 äitienpäivän Tuomasmessu. Lindberg, Gracevalley
Gentlemen ja Tuomaskuoro, joht.
Kairavuo. (Huom! EI messua klo 10)
Ke 16.5. klo 18 nuorten messu.
Isosten siunaaminen. Lindberg,
Saantola, Havukainen, Hiitola, Peltonen. Mukana Lehtoniemen rippikoululaiset ja päivärippikoululaiset.
Su 20.5. klo 10 messu. Saantola,
Klemi, Jakoleff. Helluntai, kaatuneitten muistopäivä. Seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Tulossa:
Su 27.5. klo 10 Messu Café Santalassa, veneilijöiden kirkkopyhä.
Kirkkokahvit.
VELKUAN KIRKOSSA
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s.8)
Su 20.5. klo 16.30 messu. Helluntai, kaatuneitten muistopäivä.
Saantola. Seppeleenlasku sankarihaudoilla.
ARKIEHTOOLLINEN
ke klo 12 seurakuntakeskuksen
kappelissa
21.3. Klemi, Jakoleff.
28.3. Saantola, Murtoperä.
4.4. Kairavuo, Jakoleff.
11.4. Klemi, Murtoperä.
18.4. Saantola, Jakoleff.
25.4. Lindberg, Murtoperä.
2.5. Leena Flander.
9.5. Lindberg, Murtoperä.
16.5. Klemi, Jakoleff.
23.5. Leena Flander, Murtoperä.

6

SU 18.3
18.3.
18
3. KLO 10
10-16
16

NAANTALLIN
NAANTALIN
SEURAKUNTAKESKUKSESSA
messu Naantalin kirkossa (Nunnak. 2):
haastattelu,
(laulu), ylistystanssia.
Ruokailu seurakuntakeskuksessa
(Piispant. 2): kasviskeitto + leipä, kahvi ja kakku
ku 7€
musiikissa

: Evankeliumista iloa arkeen,
(laulu).

Hyvinvointipisteitä, mm. pikahierontoja, ihonhoitoa, kynsien
lakkausta. Muotinäytös, artesaanin vaate-esittely ja vaatemyyntiä.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan hierontalahjakortti.
Lastenhoito klo 12.30-15.30 (mm. legopyhis).

MUSIIKKIA
(ks. pääsiäisen musiikkitapahtumat s.8)
Su 15.4. klo 15 Konsertti Naantalin kirkossa, Miika Hartikainen,
urut. Ohjelma 5€ musiikkityölle.
To 10.5. klo 16 Kointähtösen
messu-konsertti Naantalin kirkossa. CG ja Rokasahurit. Ohjelma 10€.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhot
Seurakuntakeskuksen lasten tiloissa (Piispant. 2) 3-5-vuotiaille ti klo
9-12, ke klo 12-15 ja to klo 9-12 .
Ruonan kerhotiloissa (Kurkelank.
2) 2-vuotta täyttäneille ke klo 9-11.
Nuhjalan kerhotilassa (Isotalont. 9)
3-5-vuotiaille ma klo 12.30-15.30,
ti klo 9-12, pe klo 9-12. Ryhmässä on tilaa. Ilmoittautumiset kaikkiin: www.naantalinseurakunta.fi/
toiminta/lapsetjaperheet
Perhekerhot
Seurakuntakeskuksessa: perhekerho ma klo 9.30-11.30 ja vauvakerho ma klo 13.30-15.30
Isotalontiellä Nuhjalassa: perhekerhot ma ja to klo 9-11. Myös hoitajille, musiikkiohjelmaa.
Kirkkomuskarit
Seurakuntakeskuksen lasten tiloissa torstaisin seuraavasti:
Perhemuskari (lapselle yhdessä aikuisen kanssa) klo 16.30-17, 3-5 v.
klo 17.15-17.45 ja 6-7v. klo 18-18.30.
Ilmoittautumiset: www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Pienille koululaisille
ja eskareille
Kokkauskerho ke klo 12.30-15,
Isotalontie 9. Ilmoittautumiset
040 130 8325 tai 040 130 8324 tai
www.naantalinseurakunta.fi/il-

moittautuminen
Ilttisklubi to klo 13.30-15.30 seurakuntakeskuksen lasten tiloissa.
Lapsiparkki - tilapäistä lastenhoitoa seurakuntakeskuksessa pe
13.4. klo 9-12. Ajanvaraukset ja tiedustelut 040 130 8321.
Lasten ja perheiden pääsiäinen
Pääsiäisvaellukset - Tule mukaan
opastetulle kierrokselle lapsiryhmien mukaan Naantalin kirkkoon:
ma-to 19.-22.3. klo 9-12. Lähdöt 15
minuutin välein kirkon eteisestä.

Muuta toimintaa
Piknik-päivä pe 8.6. ja 15.6. perheille Isotalotien puistossa klo
10-14.
Puuhakerho 4-7 -vuotiaille ma
4.6., 11.6. ja 18.6. klo 12-14.30 Isotalontien kerhotilassa (Isotalontie 9).
Puistotoimintaa 4-7-vuotiaille ti
5.6., 12.6. ja 19.6. klo 12-14.30 Isotalontien puistossa.
Lapsiparkki yli 10 kk ikäisille ke
6.6. ja 13.6. klo 9-11.30 Isotalontien kerhotilassa.
Avoin perhekahvila ti 5.6., 12.6. ja
19.6. klo 9-11 Isotalontien kerhotilassa. Mm. musisoimista.
Tiedustelut Telle ja Kirsti p. 040 130
8325 tai 040 130 8324.
Yhteystiedot:
Lapsityönohjaaja Tuulikki Palonen-Poikkeus 040 130 8320.
Lastenohjaajat Jaana Härmä ja
Tarja Lehto p. 040 130 8321 (seurakuntakeskus).
Lastenohjaajat Tellervo Lehtonen
040 130 8325 ja Kirsti Koskenoja p.
040 130 8324 (Ruonan ja Nuhjalan
kerhot, kirkkomuskarit).
KOULULAISILLE
ks. www.naantalinseurakunta.
fi/varhaisnuoret
NUORILLE
ks. www.naantalinseurakunta.
fi/nuoret
AIKUISILLE
Gospel-jumppa ti klo 17.15 –
18.15 seurakuntakeskuksessa. Heli Gustafsson.

Äijäjumppa ti klo 18.30-19.30 seurakuntakeskuksessa. Heli Gustafsson.
Sukelluksia Heprealaiskirjeeseen ti 20.3. klo 18 Kohtaamispaikalla. Aihe: Jumala on pyhä. Rov.
Ensio Ruskovuo.
Crosspoint-illat seurakuntakeskuksessa
Ma 2.4. klo 17 Aino Vesti: Anommeko armoa vai armolahjoja. Ehtoollinen. Musiikissa Jari Jakoleff.
Su 6.5. klo 17 Mikko Matikainen,
Aino-pojat.
Lapsille omaa ohjelmaa, yhteistä
iltapalaa.
Herättäjäseurat ke 25.4. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa. Mukana Tarmo Heino, Kerttu Vihantola,
Eeva-Kaija Lemmetyinen ja Marja
Saantola.
LÄHETYSTYÖ
Lähetyspiiri parittomien viikkojen to klo 13, rh 4. (ei kiirastorstaina 29.3.)
Merikirkkopiiri parillisten viikkojen ti klo 12, rh 3.
Yhteisvoimin toivoa naisille –
Hanna-Työn päivä
la 21.4. klo 9-17 Kohtaamispaikalla
Päivän teemoihin kuuluu mm.
raamattuopetus aiheesta ”Jeesus
kohtaa naisia” ja alustuksia aiheista: Naiset Turkissa, Euroopan ja
Suomen työn kuulumisia, rukous
Toivoa naisille työssä ja rukouksen
kantava voima. Naantalin seurakunnasta mukana Marja Saantola.
Päivä alkaa aamukahvilla, lounas
klo 11.30-12.15, kahvit klo 14.15
(yht. 20€) Ilmoittautuminen ruokailujen vuoksi 11.4. mennessä:

Lasten ja perheiden pääsiäishartaus pe 23.3. klo 9.15 ja
10.15 Hakapellon kappelissa: ks.
lapsityön verkkosivut: www.naantalinseurakunta.fi/lapsetjaperheet
Perhemessu palmusunnuntaina 25.3. klo 11 Naantalin kirkossa. Lindberg, Saantola, Murtoperä.
Pyhäkoulu Crosspoint-iltojen aikana ma 2.4. ja su 6.5. klo 17 seurakuntakeskuksen lastentiloissa. Ohjaajina lastenohjaajat Jaana ja Tarja.
Lasten kevätjuhla su 20.5. klo 17
seurakuntakeskuksen pääsalissa.
Kirkkomuskarilaiset ja päiväkerholaiset esiintyvät. Lauletaan ja leikitään yhdessä.
Kesätoimintaa
Pienten koululaisten ja eskareiden kesäkerho 4.6.-21.6. klo 9-16
seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja: 040 130 8320.
Retkiä
Korkeasaareen to 7.6., Linnanmäelle to 14.6. sekä aikuisille il-
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Su 25.3. klo 18

Naantalin kirkossa

Annukka Lindberg,
Jari Jakoleff.
Taizé –lauluja, rukousta,
hiljaisuutta, iltatee.

Seurakunnissa tapahtuu 15.3.–24.5.2018
Yhteisvastuu 2018 torjuu
nälkää ja köyhyyttä
Suomessa vuoden 2018 keräysvaroin tuetaan taloudellisesti
vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään
tuomaan välitöntä helpotusta
vähävaraisten ihmisten arkeen
esimerkiksi ruoka-avun kautta.
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin
autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanwww.toivoanaisille.fi tai Pirjo Hintsa 044 733 4527
DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Huom! Hiljaisella viikolla (vko
13) kahvila ja kirppari suljettu.
Kaikki toiminnot tauolla.
Kohtaamispaikalla:
Kirpputori ja kahvila avoinna mato klo 10–14, ke myös klo 14–18.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11. Eri esiintyjiä.
Gospelkaraoke ke klo 14–18. Reijo Kortelainen.
Ahkerat puikot ke klo 11 Kohtaamispaikalla. Kudomme ja virkkaamme esim. hypistelymuhveja
muistisairaille ja peittoja tarvitseville. Vastaanotamme mielellämme lahjoituslankoja, langat voi
tuoda diakoniatoimistoon tai Kohtaamispaikalle, kiitos!
Ryhmähuoneissa:
Korttiaskartelua ma 9.4. ja 7.5.
klo 10–13, rh 3. Eila Puhakka ja Ulla Kokko.

teissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Naantalissa keräystä suoritetaan
paitsi eri tapahtumien yhteydessä ja listakeräyksellä myös lipaskeräyksellä pe 27.4. naantalilaisten kauppojen ovilla.
Mikäli haluat toimia vapaaehtoisena Yhteisvastuukeräyksessä, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. 
Keskustelua lukukokemuksista
ma 16.4. ja 14.5. klo 12 Tutta Aittapelto, rh 2.
Virsilaulua parittomien viikkojen ti
klo 12, rh 4. Säestää Leena Litzén.
Tillukkapiiri ke klo 17, rh 2. Pirjo
Laitala, Tuulikki Järveläinen.
Potero-veteraanimiesten keskustelupiiri to 22.3., 5.4., 19.4.,
3.5., 17.5. ja 31.5. klo 13.30, rh 2.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 3.4. ja 15.5. klo 14–
15.30 seurakuntakeskuksessa.
Tied. 040 130 8343.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 22.3. ja 19.4. klo 13, rh 4. ja
Soiniemen leirikeskuksessa ke 16.5.
klo 13. Tervetuloa kaikki läheistään
hoitavat! Ryhmän vetäjinä Naantalin kaupungilta avohuollon ohjaaja
Kirsi Peijonen ja seurakunnasta diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri to 22.3., 5.4., 19.4.,
3.5., 17.5. klo 15, rh 4. Käsittelemme
psalmeja. Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Huom! Uutta toimintaa:
Kirjoita runo – luovan kirjoitta-

misen ryhmä
To 15.3. ja 19.4 ja 17.5. klo 12, rh 3.
Tied. Kirsi Kanerva, 050 590 3025
(mielellään ensin tekstiviesti) tai
kirsi.kanerva@hotmail.com.
Dipolissa:
Pelimimmit parittomien viikkojen
ma klo 14. Pirkko Nurmi, Inkeri Ahlroth ja Susan Lehtonen.
Äijäbiljardia pe klo 17 Dipolissa.
Reijo Kortelainen.
Muualla:
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
Aurinkotien puolelta.
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 10.4. ja 8.5. klo 15–16.15
Aurinkosäätiön Palvelutalon alakerran kabinetissa. Tied. 040 130
8343 tai 040 130 8340.
Ystäväpiiri ke 11.4. ja 9.5. klo
12.30. Velkuan Kummelissa.
Seurakunnan kevätretki ke 6.6.
Seuraa Kirkollisia ilmoituksia. Tiedustelut Anna Ojala 040 130 8340
tai Minna Pykälämaa 040 130 8343.

Tule mukaan
vapaaehtoistyöhön!

www.vapaaehtoistyo.fi/
naantali

Mukana Naantalin seurakunta,
kaupunki ja järjestöt.

Äitienpäiväjuhla
20.5. klo 12 Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry ja
Naantalin srk. Tervetuloa!
Kun haluat muistaa omaista adressilla ja samalla tukea Naantalin
seurakunnan diakoniatyötä, voit
ostaa adresseja kirkkoherranvirastosta ja kirpputorilta. Hinta 8 – 10 €.
Diakoniatyöntekijät
tavoitettavissa
Päivystysajat ma ja to klo 10–12
seurakuntakeskuksessa diakoniatoimistossa, muut ajanvaraukset
puhelimitse tai sähköpostilla. Kohtaamispaikalla diakoniatyöntekijä
tavattavissa ke klo 10–11.
• anna.ojala@evl.fi tai
040 130 8340
• mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi tai
040 130 8342
• anita.makila@evl.fi tai
040 130 8341
• minna.pykalamaa@evl.fi tai
040 130 8343

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SYDÄMELLISEEN
JUHLAAN, JOSSA HENKILÖKUNTA ESIINTYY
ILOKSESI. OHJELMA 10€ YHTEISVASTUUN
HYVÄKSI (SISÄLTÄÄ KAHVITARJOILUN).

UUTTA! Päivystys
kauppakeskus Myllyssä
Naantalin seurakunnan työntekijöitä on tavattavissa Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa joka toinen keskiviikko klo
17-20 ke 14.3. alkaen. Löydät
meidät osoitteesta Myllynkatu 1148 (1. kerros Tokmannia
vastapäätä, Raision seurakunnan toimitila).
Tervetuloa moikkaamaan
ostosten lomassa!

VELKUA
Messu su 1.4. klo 16.30 ja 20.5. klo
16.30 kirkossa. Jakoleff.
Ystäväpiiri ke 11.4. ja 9.5. klo
12.30 Kummelissa.
Ehtoollishartaus ke 28.3., 18.4. ja
16.5. klo 17 Kummelissa

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 18.3. klo 11 Marian päivän
perhekirkko*. Mukana lapsikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen lähetyslounas seurakuntakodilla.
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s.8)
Su 8.4. klo 10 kansanlähetyksen
lähetyspyhä. Saarna Kari Teikari,
Petri Sirén.
Su 15.4. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen.
Su 22.4. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Esa Vähämäki.
Su 29.4. klo 10 sanajumalanpalvelus*.
Su 6.5. klo 10 messu*.
To 10.5. klo 10 helatorstain messu*.
Su 13.5. klo 10 äitienpäivän
messu*.
*Petri Sirén, Esa Vähämäki
MUSIIKKIA
Hengellisten laulujen ilta to
22.3. klo 18.30 Rymättylän seurakuntakodilla.
Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuun hyväksi.
LAPSILLE JA PERHEILLE
seurakuntakodilla
Perhekerho ke klo 10-12. Tervetuloa kotona oleva isä, äiti tai vaikka isovanhempi lapsen kanssa. Jutellaan, leikitään, askarrellaan. Tarjolla kahvia ja mehua. Kuukauden
viim. ke keittolounas.
Tyttökerho 2.- ja 3.luokkalaisille tytöille ke klo 12.30-14.30. Ota
mukaan pienet eväät. Lisätiedot
Susanne Nummelin 040 130 8385
tai susanne.nummelin@evl.fi.
Lapsiparkki klo 9-12. Parkkipäivät: 2.3., 16.3., 13.4. ja 27.4. Varaa
paikka viim. ko. vkon to Susanne
Nummelin 040 130 8385 tai susanne.nummelin@evl.fi.
Poikien pienoismallikerho to
12.30 ja 13.30. Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä. Vetäjänä Esa Suhonen.
AIKUISTEN KERHOT JA PIIRIT
seurakuntakodilla
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. ke klo 13. Huhtikuussa 4.4.
Lähetyslounas su 18.3. n. klo 13
jumalanpalveluksen jälkeen.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. ti klo 13. Huhtikuussa 10.4.
Äiti Teresa -piiri to klo 12.
KUOROT
Lapsikuoro alakouluikäisille joka

toinen to, yleensä parittomat viikot, klo 17.30-18.15 seurakuntakodilla. Jos olet kiinnostunut laulamisesta ja musiikista, tule rohkeasti mukaan. Kuoron johtajana
kanttori Esa Vähämäki ja mukana
myös Susanne Nummelin. Lisätiedot Susanne 040 130 8385 tai
susanne.nummelin@evl.fi.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seurakuntakodilla.
MUUTA
Katavakotihartaus to 15.3. klo
14. Petri Sirén, Esa Vähämäki.
Kanttorin virsitunti to 22.3. klo
14 Katavakodissa. Esa Vähämäki.
Ylttisten kinkerit la 17.3. klo 15.
Irmeli ja Risto Länsiöllä, Kaastlantie 364.
Yhteisvastuun lipas- ja listakeräykset meneillään. Jos haluat listan, ota yhteys Hannele
Keskitalo 040 130 8384. Jos osallistut tilisiirtolomakkeella, käytä viitenumeroa 301767 (Rymättylän srk:n tunnus). Lomakkeita
saa kirkkoherranvirastosta, seurakuntakodilta tai postin mukana kotiin jaettuna.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 18.3. klo 10 sanajumalanpalvelus*.
(ks. pääsiäisen jumalanpalvelukset s. 8)
Su 8.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs,Tiina Lustig.
Su 15.4. klo 10 messu*.
Su 22.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Markku Ahlstrand, Riina
Rautakoski.
Su 29.4. klo 10 sanajumalanpalvelus*.
Su 6.5. klo 10 messu. Markku
Ahlstrand, Riina Rautakoski.
Su 13.5. klo 10 sanajumalanpalvelus*.
Su 20.5. klo 10 messu*.
* Markku Ahlstrand, Tiina Lustig
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerho ti klo 10 seurakuntakodilla.
Päiväkerhon kevätjuhla ma 21.5.
klo 18 seurakuntakodilla.
Perhekerhon kevätretkipäivä ti
22.5. Tarkempi kellonaika ja kohde
tarkentuu lähempänä ajankohtaa.
AIKUISTEN KERHOT JA PIIRIT
seurakuntakodilla
Kultaisen iän kerho to 15.3., 19.4.
ja 24.5. klo 13.
Kaffepaussi to 22.3. klo 13.
Keskiviikon kahvihetki ke 4.4. ja
9.5. klo 11. ”Vanhustentalo”.
Käsityöpiiri to 5.4. ja 3.5. klo 13.
Naantalin vanhusten tuki ry ma
16.4. ja 14.5. klo 12.30.
MUUTA
Kirkkoherranvirasto
4.4. ja 9.4.

suljettu
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Palmusunnuntaista
pääsiäiseen
JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa

Su 25.3. klo 11 perhemessu. Lindberg, Saantola,
Murtoperä, lastenohjaajat, Laaksonlapset, kirkkomuskarilaiset ja päiväkerholaiset. Huom! kesäaika
alkaa.
Su 25.3. klo 18 Hiljaisuuden iltamessu. Lindberg,
Murtoperä.
To 29.3. klo 19 kiirastorstain messu. Lindberg, Kairavuo.
Pe 30.3. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus. Saantola, Jakoleff, Chorus Gratiae.
Pe 30.3. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
Kairavuo, Murtoperä.
La 31.3. klo 22 Pääsiäisyön messu. Kairavuo, piispa Kaarlo Kalliala, Murtoperä.
Su 1.4. klo 10 pääsiäisaamun messu. Saantola, Klemi, Jakoleff, Chorus Gratiae.
Ma 2.4. klo 17 Crosspoint-messu seurakuntakeskuksessa. Marja Saantola, Aino Vesti, Jakoleff. Anonko Armoa vai armolahjoja? Lapsille pyhäkoulu. Iltapalaa kaikille.

Su 25.3. klo 10 palmusunnuntain messu. Huom!
kesäaika alkaa.
Ma 26.3. klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko *.
Ti 27.3. klo 19 hiljaisen viikon nuortenkirkko *.
Ke 28.3. klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko *.
To 29.3. klo 19 kiirastorstain messu*. Mukana
Hannele Keskitalo.
Pe 30.3. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus*. Mukana kirkkokuoro.
Su 1.4. klo 10 pääsiäisaamun messu*. Mukana
kirkkokuoro.
Ma 2.4. klo 18 2. pääsiäispäivän iltakirkko ja ehtoollinen *.
* Petri Sirén, Esa Vähämäki

Su 25.3. klo 10 palmusunnuntain sanajumalanpalvelus* Kirkkoon kutsutaan rippikoululaiset ja
vanhemmat. Huom! kesäaika alkaa.
To 29.3. klo 19 kiirastorstain iltamessu*.
Pe 30.3. klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus*.
Su 1.4. klo 10 pääsiäispäivän messu*.
Ma 2.4. klo 18 2. pääsiäispäivän Iltakirkko*.
* Markku Ahlstrand, Tiina Lustig

Velkuan kirkossa
Su 1.4. klo 16.30 pääsiäispäivän messu. Klemi,
Jakoleff.
MUSIIKKIA
1.4. klo 18 pääsiäispäivän konsertti
”Pimeydestä valoon” Naantalin kirkossa.
Lauluyhtye Cantus Å, barokkiyhtye
ja solistit, johtaa Markus Yli-Jokipii.
Ohjelmassa J.S. Bachin kantaatti
Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
ja A.Vivaldin Gloria. Ohjelma 10€.

Katavakodissa
To 29.3. klo 17 kiirastorstain hartaus. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.

MUSIIKKIA
Strand Bandin virsijazzia ke 28.3. klo 18 Merimaskun kirkossa. Ks. lisää tietoa s. 5.

