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Yhdessä eteenpäin
Elämme aina vain jännittäviä aikoja. Juuri kun
kuvittelee, että maailma isommassa tai pienemmässä mittakaavassa on valmis, havahtuu siihen, että kulman takaa kolistelee muutos sekoittaen vanhat ympyrät.
Muutokseen sisältyy aina mahdollisuus
uudistumiseen.
Evankelis-luterilaisessa kirkossa on saatu valittua uusi arkkipiispa. Tapio Luoma lähtee yhdessä muiden piispojen kanssa luotsaamaan
kirkkopaattia uutta maisemaa kohti. Kirkolliskokous koettaa omassa työssään löytää ajankohtaisiin kysymyksiin rakentavia ratkaisuja.
Tasa-arvoisen avioliittolain vaikutukset kirkon
avioliittokäsitykseen lienee yksi kuumimmista
aiheista.

Paikallisseurakuntatasolla etsitään vaalien
kautta luottamushenkilöitä seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Näissä
vaaleissa pääsee vaikuttamaan ruohonjuuritasolla paikallisseurakunnan asioihin. Seurakuntavaalien äänioikeus on laskettu 16 vuoteen.
Tällä on haluttu saada nuoret mukaan vaikuttamaan seurakuntien päätöksen tekoon.
Muutos muuttaa. Sen ei tarvitse merkitä kaiken vanhan hylkäämistä ja uuden keksimistä tilalle. Muutos voi rakentavimmillaan olla sellainen pysäkki, jossa voidaan avoimesti ja rehellisesti tunnustaa tilanne. Jotkut asiat tai toiminnat ovat menettäneet merkityksensä ja kaipaavat uuden tilalle astumista. Toiset toiminnat janoavat uutta virtaa ja sisältöä. Ja kyllä niitä ihan
tuoreita visioita mahtuu mukaan.

Parhaassa tapauksessa muutos yhdistää ihmisiä. Kenenkään ei tarvitse ottaa yksin vastuuta kannettavaksi. Yhteistyö jakaa vastuuta. Eikä
uudistustyössä tarvitse pelätä epäonnistumista. Otetaan opiksi plussat ja miinukset ja yritetään yhdessä uudestaan.
Seurakunta olemme me seurakuntalaiset. Yhdessä me kristityt elämme keskellä elämän sykettä.
Kukin omilla lahjoillaan kutsutaan tavallisina ihmisinä rakentamaan yhteisöä, jossa ilosanoma
hyvän voitosta kaikuu eri sävel - ja tyylilajeissa.
Tule mukaan. Kuljetaan yhdessä eteenpäin. 
Markku Ahlstrand
Merimaskun kirkkoherra

Naantalin kesäkonserttisarja
alkaa hartaan kauniisti, iloisen rytmikkäästi
Naantalin kirkon kesäkonserttisarjan
aloittaa pirteä yllätys, uusvanha naantalilais-turkulainen yhtye Kaivokatu Gospel. Gospelyhtyeen jäsenet tunnetaan
Naantalissa jo pitkään toimineen Kaivokatu Swing Bandin riveistä. Yhtyeen nimi
johtaa luonnollisesti Naantalin Kaivokatuun, jonka varrella kokoonpano on harjoitellut vuosikymmenten ajan.
Hartaan kauniisti, iloisen rytmikkäästi-konsertin laulusolisteina torstaina 12.7. toimivat Sirkku Lehtimäki ja Matti Mäntylä.
Laulajille taustaa ja potkua antavat puhallintaituri Kristian Lakari, klarinetti, huilu ja saksofonit, Timo Havia, kontrabasso, Pertti Laine rummut sekä kokoonpanon kapellimestari ja sovittaja Matti Lakari, piano.
Kaivokatu Gospelin ohjelmiston kotimaisia säveltäjiä ovat mm. Lasse Mårtenson,
Heikki Sarmanto ja Juha ”Junnu” Vainio.
Negrospirituaalit puolestaan ovat tyypillisiä afroamerikkalaisia hengellisiä ja kansanlauluja.
Yhtye tarjoaa sikermien muodossa myös
katsauksen muidenkin maiden gospeltyyppisiin lauluihin. Mukana on sävelmiä

niin Irlannista, Israelista, Skotlannista kuin
Ruotsistakin. Tuttuja säveltäjänimiä ovat
lisäksi J.S. Bach sekä Franz Schubert.
Bachin kuolinpäivänä lauantaina 28.7.
Naantaliin saapuu konsertoimaan Leipzigin Tuomaskirkon urkuri Ulrich Böhme,
jonka edeltäjiä oli itse Johann Sebastian
Bach. Böhme on maailmankuulu urkuri, joka on viime vuosina soittanut aina
Bachin kuolinpäivänä konsertin jossain
päin maailmaa. Monen vuoden yrittämisen jälkeen hänet saatiin vihdoin soittamaan konsertti myös Naantalin kirkossa.
Konsertin ohjelmassa on mm. osia Bachin suuresta kokoelmasta Clavierübung III,
kuusi Schübler-koraalia sekä valikoima
muita Bachin keskeisiä urkuteoksia. Konsertti järjestetään yhteistyössä Turun Urkujuhlien kanssa.
Konserttisarjan päättää torstaina 9.8.
Satakielen laulu, jossa konsertoi Turun
tuomiokirkon I kanttori, laulaja Jukka
Pietilä yhdessä tunnetuimpiin konserttiurkureihimme lukeutuvan Kalevi Kiviniemen kanssa. Konsertin säveltäjänimiä
ovat Gluck, Cavazzoni, Kuhnau, Mozart ja
Caccini. 

Tervetuloa konsertteihin!
Konserttien tarkemmat tiedot sivulla 6.
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Armonlaaksossa on herätty jo 575 vuotta

kellojen soittoon
Birgittalaissisaret kulkevat aamuhämärissä pitkin kirkon käytävää.
Kellon soitto on herättänyt heidät
jo varhain kutsuen päivän ensimmäiseen hetkipalvelukseen.
Naantalin birgittalaisluostarin elämää on
saattanut rytmittää vain pieni vellikello.
Varsinaista kirkonkelloa ei todennäköisesti ole vielä tuolloin ollut olemassa.
Kirkonkelloja on joka tapauksessa soitettu
jo satojen vuosien ajan ihmisten surun ja
ilon tulkitsijoina sekä koollekutsujina yhteisiin tapahtumiin, ja onpa niillä viestitty
hätätilanteistakin kuten tulipaloista. Niin
myös omassa Armonlaaksossamme.
Ensimmäiset tiedot Naantalin kirkon yhteydessä olleesta, kivijalustalle rakennetusta kellotapulista on kirjattu vuonna
1637. Nykyinen kirkon länsitorni valmistui vuonna 1797.
Kirkontornissa on nykyään kolme erikokoista kelloa, joista suurin on halkaisijaltaan
92 senttimetriä. Kellot ovat 1600-luvun lopulta ja 1800-luvun alusta, ja niitä soitettiin käsikäyttöisesti aina 1970-luvulle asti,
jolloin soitto automatisoitiin. Pelkästään
jumalanpalvelussoittojen yhteydessä tuli
kellonsoittajalle useita torniin kapuamisia.

Kirkonkellot ilmoittavat
pyhän alkamisesta
Verkalleen Naantalin kirkonkellot lyövät aikaa. Tyynellä säällä kumina kuuluu kauas.
Lauantai-iltana kello 18 ehtookellot soivat pyhän alkamisen merkiksi. Viiden minuutin ajan pieni kello kilkattaa kehottaen
rauhoittumaan sunnuntain viettoon.
Sunnuntaina aamuyhdeksältä soivat huomenkellot, joilla on perinteisesti kehotettu

seurakuntalaisia heräämään ja valmistautumaan jumalanpalvelukseen. Huomenkellot kumistellaan ilmoille kahdella kellolla, pienellä ja keskikokoisella.
Kello 9.30 soitetaan jumalanpalveluksen
ensikutsu ja kello 9.45 papinkellot sen merkiksi, että pappi on saapunut kirkkoon. Viisi minuuttia ennen jumalanpalveluksen
alkua kajahtaa pienellä ja keskikokoisella
kellolla riemukkaalta kuulostava yhteensoitto. Jumalanpalveluksen päätteeksi soitetaan vielä loppusoitto.

Kirkonkellot saattelevat
ajasta ikuisuuteen
Seurakuntalaisen kuoltua omaiset voivat
pyytää soitettavaksi sanomakelloja. Niiden soittoaika on yleensä arkisin kello 10.
Sanomakellot ovat jäännös katolisen kirkon sielukelloista, joiden tarkoituksena oli
auttaa sielua kuolinkamppailussa vapautumaan pahoista hengistä.
Saattokelloja puolestaan soitetaan siunaustilaisuuden lopuksi. Niiden katsotaan
kuvaavan vainajan pääsyä rauhaan maallisista vaivoista ja toisaalta saattavan ihmistä hänen viimeisellä matkallaan.
Multakelloja soitetaan, kun siunattu vainaja on laskettu haudan lepoon sekä uurnanlaskujen päätteeksi omaisten toivomuksesta.
Naantalissa soitettavista sanoma- ja multakelloista harjaantunut kuulija pystyy
erottamaan vainajan sukupuolen, sillä
naisen kellot aloitetaan keskikokoisella ja
miehen kellot isolla kellolla.
Oma lukunsa kellojen soitossa ovat erilaiset kampanjat, joista hyvänä esimerkkinä on myös Naantalissa lokakuussa 2016
Aleppon uhrien muistoksi soitetut saattokellot.

Kirkonkelloja soitetaan samaan tapaan
myös Merimaskussa, Rymättylässä ja Velkualla. Jonkin verran on seurakuntakohtaisia eroja.

Kirkonkellot tuovat elämään
järjestystä ja rauhaa
Välimäen perhe, Marjo, Valtteri ja lapset Roosa (10v.) ja Roope (16v.), ovat eläneet Naantalin kirkonkellojen tahtiin pian
neljä vuotta.
Rymättylän Poikosta Puistotien varteen
muuttaneet Välimäet kertovat jo tottuneensa kellojen lyönteihin.
– Eivät ne meitä ainakaan häiritse vaan
päinvastoin koemme, että ne tuovat meidän elämäämme hienoa omalaatuisuutta,
he kuvailevat.
– Roope totesi joskus, että on juhlallista
asua kirkon vieressä, ja meidän koko perheelle tärkeää tässä asuinpaikassa onkin
juuri tuo kirkon läheisyys, Valtteri paljastaa.
– Ne tuovat tietynlaista järjestystä elämään ja tunteen, että kuulutaan johonkin
yhteisöön, kun kellojen soitto kokoaa ihmisiä kirkkoon, hän lisää.

kun menen nukkumaan, niin lasken kellon lyöntejä, että nyt se lyö yhdeksän ja
pitää ruveta nukkumaan. Ja joskus kun se
lyö kymmenen, niin tulee sellainen olo, että voi ei, en nuku vieläkään.
Myös Marjo kertoo joskus öisin laskevansa kellon lyöntejä, kun uni ei tule silmään.
– Eipä tarvita herätyskelloa, kun on kirkonkellot, hän summaa leikkisästi.

Kirkonkelloissa on jotain
ikiaikaista ja ajatonta
Liisa Varho kertoo kirkonkellojen kuuluvan hyvin hänen Luostarinkadun asuntoonsa.
– Joitakin vuosia sitten kun yksi lapsenlapsistani, Elida, oli kyläilemässä, avasin parvekkeen oven ja silloin kirkonkellot alkoivat soida. Tyttö kysyi miksi ne soivat ja kerroin, että ne kutsuvat kirkkoon, johon Elida totesi ”No, mennään sit”. Ja niin me sitten mentiin messuun, vaikka vähän myöhästyttiinkin, Liisa hymyilee aurinkoisesti.

– Erityisesti sunnuntaiaamuisin soitot ennen jumalanpalvelusta kuuluvat sisälle oikein hyvin. Silloin me ollaan usein vielä aamupalapöydässä, naurahtaa Marjo.

– Toinen kirkonkelloihin liittyvä muistoni
on omasta lapsuudestani, kun olin kerran
tätini kanssa tuossa Naantalin hautausmaalla. Sanomakellot rupesivat kaikumaan, jolloin täti totesi: ”Jaahas, se oli nainen, 83v., kuka se mahtais olla?” Minuun
teki suuren vaikutuksen se, että täti kuuli tuon kelloista.

– Lapsille kirkonkellojen toistuvuus tuo
varmasti myös tietynlaista turvallisuuden
tunnetta, kun on asia, joka toistuu aina samana, hän pohtii samalla.

Kuten ei Välimäkiä, kirkonkellot eivät häiritse myöskään Liisaa. - Ei suinkaan vaan
päinvastoin, ne ovat pikemminkin rauhoittava elementti, hän toteaa.

Valtterille taas kirkonkellojen ääni toi pitkään mieleen ikäviä kaikuja nuoruudesta,
kun moni läheinen kuoli lyhyen ajan sisällä. – Mutta liekö jo tarpeeksi kilometrejä
takana, kun nyt ne tuovat hartaan olon,
hän miettii.

– Niissä on jotain ikiaikaista, ajatonta. Kun
asuu kahdessa paikassa, niin siinä on aina
sopeutumista. Asiat muuttuvat ja vaihtuvat, Las Palmasissa talvet asuva Liisa pohtii. - Kirkonkellojen ääni kuitenkin säilyy,
ne soivat molemmissa paikoissa. Niissä on
jatkuvuuden tuntu.

– Kirkonkellojen ääni kuulostaa minustakin rauhalliselta, vaikka joskus heräänkin
niiden soittoon, kuvailee Roosa. - Joskus

Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Hanne Tuulos
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Virve, Tuomas, Johannes (6v.) ja
Sofia (3v.) Vuoristo ovat aktiivisesti
mukana Naantalin seurakunnan
toiminnassa. Lapsilla on harrastuksia
vaikka muille jakaa, ja tärkeänä
joukossa on seurakunnan
päiväkerhossa käynti.

– Johanneksen kanssa alettiin käydä vauvakerhossa, kun mukaan meidät houkutteli
mm. vauvojen värikylpy. Ja sitä kautta huomattiin, että seurakunta tarjoaa muutenkin
paljon hyvää ja laadukasta toimintaa lapsille, Virve kehuu.

– Kerhossa leikitään ja lauletaan, Johannes
(6v.) ja Sofia (3v.) kertovat. - Ja aina alussa
kerrotaan kuulumisia, ja Jaana ja Tarja kertoo Jumalasta, ja sitten on vielä rukous, Johannes lisää.

– Tarjan ja Jaanan kerhossa seurakuntakeskuksessa on kauhean hyvä ja levollinen olo.
Heillä on aina aikaa kuunnella, aikaa pysähtyä ja kysyä kuulumisia. Sinne on ollut helppo lähettää oma lapsi, ja lapset tykkäävät
tosi paljon, hän jatkaa.

Sofia laulaa luikauttaa iloisesti pienen pätkän kynttilälaulusta, joka lauletaan aina kun
kerhossa sytytetään kynttilä.

– Hyvät vetäjät ja hyvä meininki, Tuomas kiteyttää hymyillen.

Johannes ja Sofia ovat perhepäivähoidossa,
mutta lisäksi vanhemmat haluavat lastensa
käyvän seurakunnan päiväkerhossa, koska

i
kon än
k
r
i
ä
k
un tse ket
n
i
i
M om
a
ei tu n anta lla
vaa kien o än.
–
k
kai a itsejä Anni
–
omi

Minun
kirkkoni
rakastaa
nuoria.
– Neea –

Minun
kirkkoni
on rukousta.
– Riitta –

siellä lapset oppivat mm. suuressa ryhmässä toimimista ja siellä on myös enemmän
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Meille seurakunta
on luonteva osa elämää
– Me pidämme tärkeänä, että lapsemme
oppivat kristillisiä arvoja ja perinteitä ja
kuulevat luterilaisesta uskostamme. On sitten eri asia mihin he uskovat tulevaisuudessa, mutta olemme ainakin tarjonneet eväät,
Virve pohtii.
Opettajina työskentelevät Virve ja Tuomas
ovat pahoillaan siitä, että koulumaailmassa ei saa enää vapaasti puhua kristinuskosta, muista uskonnoista kylläkin.
– Tänä päivänä osa lapsista ei enää osaa rukoilla, he eivät tunne rukouksia. Haluamme,
että meidän lapsillemme rukoileminen on
ihan tavallinen asia, ja hengellisistä asioista
puhuminen luonnollista, Virve miettii.
– Seurakunta on meille luonteva osa arkea, ei mitenkään erillinen. Seurakuntaan
on helppo mennä ja siellä on helppo toimia
tuttujen ihmisten kanssa.
Vuoristot kokevat tärkeänä, että seurakun-

Minkälainen on sinun kirkkosi?
– huomisen kirkkoa tehdään NYT!
Mihin sinun kirkkosi uskoo, mitä se toivoo, keitä se rakastaa, keiden lähellä se on ja miten, miten se uudistuu? Miten toivoisit, että omassa
seurakunnassasi jatkossa toimitaan, ketä autetaan, minkälaista toimintaa järjestetään mikä on
hyvin, minkä toivoisit muuttuvan? Asetu rohkeasti ehdolle ensi syksyn seurakuntavaaleissa ja tule vaikuttamaan!

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä
puolestaan olet mukana päättämässä
mm.
kirkollisveron suuruudesta ja siitä,
miten seurakuntayhtymässä kannetaan
ympäristövastuuta sekä milloin
ja miten
esimerkiksi kirkkoa, hautausmaata ja muita kiinteistöjä kunnostetaan.

Luottamushenkilönä sinulla on mahdollisuus
tuoda seurakuntalaisten ääni kuuluviin päätöksenteossa, puolustaa seurakunnan avoimuutta sekä käyttää omia vahvuuksiasi seurakunnan
kehittämisessä.

Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestysviikko 6.-10.11.2018
Vaalipäivä 18.11.2018

Seurakuntaneuvoston jäsenenä voit vaikuttaa mm. siihen, miten kehitämme lapsiperheille suunnattua toimintaa, miten nuoret huomioidaan, mitä tarjoamme nuorille aikuisille, millaiset määrärahat saavat kuorot ja musiikkityö,
miten panostamme työhön laitoksissa ja sairaaloissa, mihin suuntaan kehittyy lähetystyö
ja kansainvälinen auttaminen. Olet myös mukana päättämässä mm. työntekijävalinnoista.
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Tärkeät päivämäärät

Muistathan, että
seurakuntayhtymässä äänestetään yhteisen
kirkkovaltuuston ehdokasta valkoisella lipulla ja oman seurakunnan seurakuntaneuvoston
ehdokasta oranssilla lipulla!
Tietoa ehdolle asettumisesta ja
seurakuntavaaleissa äänestämisestä
seurakuntavaalit.fi -sivustolta.
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ta järjestää lapsille ja lapsiperheille helposti lähestyttävää toimintaa, jossa ei tarvitse
miettiä osaako toimia oikein.
– Kirkkopuistotapahtumat ovat tästä hyviä
esimerkkejä. Niihin on helppo osallistua,
vaikka vaan ohi kulkiessa, Tuomas toteaa.
– Unelmamme seurakunnasta on, että se
olisi ihmisten arjessa näkyvä, luonteva osa
elämää siellä missä ihmiset ovat, Virve ja
Tuomas summaavat. - Meidän seurakuntamme on lämmin, avoin, lapsirakas ja ajan
hermolla. 
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuva: Hanne Tuulos
Meidän kirkkomme
tulee lähelle
ja rakastaa lapsia.
– Virve, Tuomas,
Johannes ja Sofia –

Jani Kairavuo lääninrovastiksi
Naantalin seurakunnan kirkkoherra Jani
Kairavuo on valittu Nousiaisten rovastikunnan lääninrovastiksi 1.2.2019 lähtien.
Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti
Ruotsalo toimii lääninrovastina 31.8.2018
asti, jonka jälkeen vt. lääninrovastina jatkaa Rymättylän kirkkoherra Petri Sirén
1.9.2018-31.1.2019.
Lääninrovasti toimii rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana ja valvojana. Me-

rimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat kuuluvat 1.6.2017 muodostettuun
Nousiaisten rovastikuntaan. Muut seurakunnat ovat Kustavi, Laitila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pyhäranta, Raisio, Rusko,
Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.
Rovastikunta on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hiippakunnan hallinnollinen
osa. Hiippakunnan seurakunnat kuuluvat rovastikuntiin, jotka ovat seurakuntaa suurempia hallinnollisia hiippakunnan yksiköitä.

KOLUMNI
Tuomiokapituli, joka hoitaa hiippakunnallista toimintaa, hallintoa ja taloutta, nimittää lääninrovastiksi jonkun rovastikunnan
kirkkoherroista nelivuotiskaudeksi.
Nousiaisten rovastikunta kuuluu Turun
arkkihiippakuntaan, joka on yksi Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksästä
hiippakunnasta ja Suomen arkkipiispan
hiippakunta. Rovastikuntia on 58 ja paikallisseurakuntia 400. 

Kesä tuo…
Kesä tuo tullessaan muutoksia henkilökuntaan niin Merimaskussa, Naantalissa
kuin Rymättylässäkin.

kapituli tulee kesäkuussa määräämään
pastori Lasse Mustosen ajalle 1.7.201831.1.2019. Kappalainen Marja Saantola
toimii vs. kirkkoherrana kesäkuun ajan.

 Merimaskun seurakunnan kirkkoherra
Markku Ahlstrand on virkavapaalla 18.6.31.10.2018. Hänen sijaisenaan toimii Naantalin seurakunnan kappalainen Piia Klemi.

Piia Klemin sijaisena ajalla 18.6.31.10.2018 toimii Päivi Nuotio-Niemi. Kesäpapiksi Naantaliin saadaan Kirsi Huoponen ajalle 1.6.-12.8.2018.

 Naantalin seurakunnan kirkkoherra
Jani Kairavuo on hoitovapaalla 1.6.201831.1.2019. Hänen sijaisekseen Tuomio-

Elisa Murtoperä on valittu Naantalin
seurakunnan urkupainotteiseen kantto-

rin virkaan 1.8.2018 lähtien. Elisa on toiminut kanttorin sijaisena tammikuusta
2017 lähtien.
Kanttori Miika Hartikainen palaa opintovapaalta 1.8.2018. Vs. kanttorina toimineen Jari Jakoleﬃn sijaisuus päättyy.

 Rymättylän seurakunnan diakoni
Hannele Keskitalo on vuorotteluvapaalla ajalla 5.6.-11.9.2018. Vuorotteluvapaan
sijaisena toimii Katja Kiviluoma.

Aurinko ja tähdet kohtaavat
– Tule Naantalin musiikkijuhlille!
Naantalin Musiikkijuhlat tuo
alkukesämme heleyteen kauneinta
kamarimusiikkia, orkesterihuumaa
ja suuren joukon kansainvälisiä
huippumuusikoita jo 39. kerran
5.–16.6.2018.

nisti Ossi Tanner saavat rinnalleen Noraksen lisäksi alttoviulisti Hartmut Rohden ja
pianisti Ralf Gothónin. Luvassa on taatusti
koskettava ja elähdyttävä kokemus.
Daniel Müller-Schott on yksi nuoren polven johtavia sellistejä ja siten itseoikeutettu lisä Naantalin Musiikkijuhlien kovatasoiseen taiteilijakaartiin. Ensi kertaa Naantalissa esiintyvä Daniel Müller-Schott on lahjakkuus, joka jo 15-vuotiaana voitti nuorten kansainvälisen Tšaikovski-kilpailun.
Iloksemme saamme kuulla häntä jopa viidessä eri konsertissa Naantalin kirkossa.
Suomalaista huippukaartia edustavat mm.
sopraano Mari Palo, viulistit Elina Vähälä ja
Jaakko Kuusisto, sellisti Samuli Peltonen
sekä pianisti Juhani Lagerspetz.

Kapellimestari Dima Slobodeniouk vierailee Naantalissa ensimmäistä kertaa ja
johtaa Sinfonia Lahtea solisteinaan viulisti Christian Altenburger ja maailman ehdottomiin huippuihin lukeutuva alttoviulisti Roberto Diaz. Toisena orkesterivierailuna saamme nauttia kolmatta kertaa
Naantaliin saapuvasta Camerata Irelandista. Tätä maineikasta orkesteria johtaa pianisti-kapellimestari Barry Douglas. Tänä
vuonna Naantalissa juhlitaan myös säveltäjä Krzysztof Pendereckin 85-vuotissyntymäpäivää ja Naantalin 575-vuotista historiaa ja risteillään mielenkiintoiselle Seilin
saarelle 10.6.
Festivaalin taiteellinen johtaja Arto Noras
on tehnyt mittavan uran myös selloprofessorina. Tänä vuonna pääsemme kuulemaan nuoria kilpailuvoittajia yhdessä alan
konkareiden kanssa ke 13.6. Viulisti Tami
Pohjola, sellisti Jonathan Roozeman ja pia-

Musiikkijuhlien yhteydessä vietetään jo
viidettä kertaa Naantalin Lasten Musiikkijuhlia yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n
kanssa. Ohjelmassa on monipuolista kulttuuriohjelmaa koko perheelle neljän päivän ajan 7. - 10.6. 

Daniel Müller-Schott esiintyy viidessä
konsertissa Naantalin kirkossa.

Tutustu ohjelmaan osoitteessa
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.
Liput ovat myynnissä Lippupisteessä
ja Visit Naantalissa.

Naantalissa
luodaan kesän
parhaimmat
tarinat
Minulle kirkko on aina merkinnyt ja
merkitsee rauhoittumista ja hiljentymistä kiireen keskellä. Kuten niin monelle Naantaliin saapuvalle turistille,
myös minulle käynti matkan varrella
olevassa kirkossa on miellyttävä pakko. Nykyajan elämisen rytmi pakottaa
meidät olemaan koko ajan tavoitettavissa; puhelin kilahtaa uusien viestien saapumisesta, sosiaalinen media
pakottaa kulkemaan jokin älylaite kainalossa. Jos et ole online, olet syrjässä
kaikesta. Mutta ei kirkossa.
Erityinen sija sydämessäni on Naantalin kirkolla, joka on seissyt omalla paikallaan ja hallinnoinut Naantalin kuvaa jo 575 vuotta. Voidaan kai sanoa
Suomen matkailun saaneen alkunsa
1400-luvulta, kun silloiseen luostariin
saapuneet pyhiinvaeltajat tarvitsivat
palveluja, majoitusta ja ruokaa, tullessaan hakemaan sekä hengellistä että fyysistä hoitoa. Luostarin ympärille syntyi Naantalin kaupunki.
Naantalin hieno suvi alkaa perinteisesti Naantalin Musiikkijuhlilla, nyt jo 39.
kerran. Tunnen olevani etuoikeutettu, kun korkeatasoiset konsertit tulevat Euroopankin tasolla akustisesti arvostettuun konserttipaikkaan, lähelle
meitä, Naantalin kirkkoon. Aistin hienoisen jännityksen, ikkunoista välkehtivän alkukesän auringonsäteet, soittimien viimeiset viritykset ennen ensimmäisiä säveliä. Siitä on minun kesäni
alkanut jo pari vuosikymmentä.
Kaupungin historiasta voi ammentaa
aina uusia teemoja, opastuksia ja sisältöjä, joihin myös kirkko hyvin läheisesti liittyy. Vanhakaupunki, jonka sydämeen meri lipuu, kahvilat ja ravintolat sekä hienosti hoidettu Kirkkopuisto muodostavat yhden Suomen
parhaimmista idylleistä, joka on monelle kesän toivotuin ja paras käyntikohde. Matkailijoiden kyselyjen määrästä päätellen kirkon suosio jatkuu
myös yhtenä tärkeimmistä käyntikohteistamme. Ainakin historiansa, mutta
ehkäpä myös hiljentymisen takia.
Jokainen meistä kuljettaa mukanaan
lukemattoman määrän tarinan arvoisia elämyksiä, millainen on sinun tarinasi Naantalista?
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

Kesäkukkien istutus
seurakuntayhtymän hautausmailla
Kesäkukkien istutus Naantalin kirkon, Hakapellon, Merimaskun ja Rymättylän hautausmailla aloitetaan perinteiseen tapaan
kesäkuun alussa. Ennen sitä omaiset voivat
halutessaan noutaa pois hoitohaudoille
kevään aikana istuttamansa kukat. Muussa tapauksessa seurakuntayhtymä hoitaa
kukkien poistamisen.

Sopimuksiin, laskutukseen ja hautapaikkoihin liittyvät asiat: taloustoimisto
p. 040 130 8353 tai naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi.
Hautojen hoitoon liittyvät käytännön
kysymykset: Puutarha Jaanto p. 040 578
6323 tai martti.jaanto@pp.inet.fi. 

Tarja Rautiainen
toimitusjohtaja
Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy
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JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 27.5. klo 10 messu Café Santalassa (huom. paikka!) Veneilijöiden kirkkopyhä. Piia Klemi, Marja Saantola, Elisa Murtoperä (laulu), Marko Valtonen (harmonikka).
Kirkkokahvit. Kolehti partiolippukunta Naantalin Sinisten hyväksi.
Su 3.6. klo 10 messu. Annukka
Lindberg, Kirsi Huoponen, Jari Jakoleff.
Su 10.6. klo 10 Musiikkijuhlien
messu. Mika Mäntyranta, Marja
Saantola, Elisa Murtoperä. Hannu
Kiiski, selloryhmä.
Su 17.6. klo 10 konfirmaatiomessu. Annukka Lindberg, Elisa
Murtoperä. (Soiniemi 1)
Su 23.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Päivi Nuotio-Niemi, Jari Jakoleff.
Su 24.6. klo 10 messu. Kirsi Huoponen, Päivi Nuotio-Niemi, Jari Jakoleff.
Su 1.7. klo 10 konfirmaatiomessu. Marja Saantola, Jari Jakoleff.
(Soiniemi 2)
Su 8.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Lasse Mustonen, Jari Jakoleff.
Su 8.7. klo 13 konfirmaatiomessu. Kirsi Huoponen, Jari Jakoleff.
(Lehtoniemi 1)
Su 15.7. klo 10 konfirmaatiomessu. Lasse Mustonen, Iina Kivimäki. (Soiniemi 3)
Su 22.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Annukka Lindberg, Jari Jakoleff. Matkailijoiden kirkkopyhä. Mahdollisuus osallistua kirkon
opastukseen jumalanpalveluksen
jälkeen.
Su 22.7. klo 13 konfirmaatiomessu. Päivi Nuotio-Niemi, Jari
Jakoleff. (Soiniemi 4)
Su 29.7. klo 10 konfirmaatiomessu. Kirsi Huoponen, Elisa Murtoperä. (Soiniemi 5)
Su 5.8. klo 10 messu. Lasse Mustonen, Miika Hartikainen.
Su 5.8. klo 13 konfirmaatiomessu. Päivi Nuotio-Niemi, Elisa Murtoperä.
Su 12.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Marja Saantola, Miika Hartikainen. (Päivärippikoulu)
Su 19.8. huom, ei klo 10 messua Naantalin kirkossa. Tervetuloa messuun Velkuan kirkoon
klo 10. Lasse Mustonen, Annukka
Lindberg, Elisa Murtoperä. Kuljetus Naantalin seurakuntakeskuksen pihasta klo 8.45.
Su 26.8. klo 10 messu. Annukka Lindberg, Marja Saantola, Elisa
Murtoperä.
Su 2.9. klo 10 messu. Marja Saantola, Lasse Mustonen.
Su 9.9. klo 10 messu. Päivi Nuotio-Niemi, Marja Saantola.
Velkuan kirkossa
La 2.6. klo 10 Velkuan koulun
kevätkirkko. Annukka Lindberg.
La 23.6. klo 16.30 sanajumalan-
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palvelus. Päivi Nuotio-Niemi, Jari Jakoleff.
Su 19.8. klo 10 messu. Lasse Mustonen, Annukka Lindberg, Elisa
Murtoperä. Kuljetus Naantalin seurakuntakeskuksen pihasta klo 8.45.
Su 2.9. klo 14 messu (huom. aika!) Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry:n kirkkopyhä. Kirkkokahvit messun jälkeen.
ARKIEHTOOLLINEN
seurakuntakeskuksen kappelissa
Ke 30.5. klo 12 Marja Saantola,
Jari Jakoleff.
MUSIIKKIA
Suvilinnun lauluja yhteislaulutilaisuus to 5.7. klo 18 Naantalin kirkossa. Vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.
Velkuasello soi! La 7.7.2018 klo
18 Velkuan kirkossa. Velkuasello
Ensemble Reetta Haavisto, sopraano. Villa-Lobos, Popper, Bach.
Konsertti ”Hartaan kauniisti –
iloisen rytmikkäästi”. Kaivokatu
Gospel to 12.7. 2018 klo 19 kirkossa.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Konsertti Bachin kuolinpäivänä.
la 28.7. klo 19 kirkossa. Ulrich Böhme, urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Suvilinnun lauluja – yhteislaulutilaisuus su 29.7. klo 18 Velkuan
kirkossa. Vapaaehtoinen kolehti Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.
Konsertti ”Satakielen laulu”.
to 9.8.2018 klo 19 kirkossa. Jukka Pietilä, laulu, Kalevi Kiviniemi,
urut. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Pienten koululaisten ja eskareiden kesäkerho v. 2011-2013
syntyneille 4.6.-20.6. klo 9-16 ja
21.6. klo 8-13 seurakuntakeskuksessa. Ryhmä on täynnä, mutta varapaikoilta saattaa vielä
päästä mukaan.
Retkiä
Korkeasaareen to 7.6. Lähtö
seurakuntakeskuksen parkkipaikalta klo 9. Paluu n. klo 20. Bussimatkan hinta 13€/hlö. Korkeasaaressa jokainen ostaa
lipun itse. Ei ryhmäalennuksia.
Elämys- ja taidetalo Pilvilinnaan
Uuteenkaupunkiin ke 13.6. aikuisille ilman lapsia. Matkan hinta 20€. Sisältää tarjoilun, opastuksen ja matkat.
Linnanmäelle to 14.6. Lähtö seurakuntakeskuksen parkkipaikalta
klo 9. Paluu n. klo 21. Bussimatkan
hinta 13€/hlö. Linnanmäellä jokainen ostaa lipun itse. Ei ryhmäalennuksia.
Tied. ja ilm.: Telle ja Kirsti
p. 040 130 8325 tai 040 130 8324.
Muuta toimintaa
Puuhakerho 4-7 -vuotiaille
ma 4.6., 11.6. ja 18.6. klo 12-14.30
Isotalontien kerhotilassa (Isotalontie 9). 2€/kerta/perhe.
Avoin perhekahvila ti 5.6., 12.6. ja
19.6. klo 9-11 Isotalontien kerhotilassa mm. musisoimista.
Puistotoimintaa 4-7-vuotiaille

ti 5.6., 12.6. ja 19.6. klo 12-14.30 Isotalontien puistossa. 2€/kerta/perhe.
Lapsiparkki yli 10 kk ikäisille
ke 6.6. ja 13.6. klo 9-11.30 Isotalontien kerhotilassa. 2€/kerta/perhe.
Piknik-päivä perheille pe 8.6.
ja 15.6. Isotalotien puistossa klo
10-14. Tiedustelut: Telle ja Kirsti
p. 040 130 8325 tai 040 130 8324.

Muista ilmoittaa lapsesi
seurakunnan syksyn
päiväkerhoon.
Kerhot toimivat 1-3 kertaa viikossa. Kerhotoimintaa järjestetään 2- ja 3-5-vuotiaille. Kerhopisteet ovat: Isotalontie 9,Nuhjalassa; Piispantie 2, seurakuntakeskuksessa.
Ilmoittautuminen kirkkomuskaritoimintaan on myös
alkanut.
ilmoittautumiset http://www.
naantalinseurakunta.fi/
KOULULAISILLE
ks. www.naantalinseurakunta.fi
NUORILLE
ks. www.naantalinseurakunta.fi
AIKUISILLE
Suomen Raamattuopiston seurat su 12.8. klo 18 Kohtaamispaikalla. Sakari Orava, Timo Rantanen, Marja Saantola.
Gospeljumppa jatkaa kesätauon
jälkeen alk. ti 28.8. klo 17.15 seurakuntakeskuksessa.
Äijäjumppa jatkaa kesätauon jälkeen alk. ti 28.8. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa.
DIAKONIAA JA
KOHTAAMISIA
Diakoniatyöntekijä päivystää
seurakuntakeskuksen diakoniatoimistossa kesä- ja elokuussa tiistaisin klo 10–12, heinäkuussa tapaamiset ainoastaan ajanvarauksella
puhelimella/sähköpostilla:
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
anna.ojala@evl.fi tai 040-130 8340
Kirpputori ja Café Armo ovat
normaalisti avoinna to 31.5. asti sen jälkeen alkaa kesäaika, jol-

loin ne ovat avoinna kesä-, heinä-, ja elokuussa vain tiistaisin klo
10–13. Huomaa aika. Syyskausi alkaa 3.9. Kirpputori ja Café Armo
avoinna syyskaudella ma, ti, to klo
10–14 ja ke klo 10–18.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11, myös kesällä. Eri esiintyjiä.
Kesäaikana Mölkkyä kirkkopuistossa keskiviikkoisin alkaen
klo 13. Säävaraus.
Kevään viimeinen Gospelkaraoke 30.5. klo 14-18.
Ahkerat puikot ke 30.5. klo 11
viimeisen kerran tänä keväänä.
Jatkuu syksyllä 5.9. alkaen.
Potero – veteraanimiesten keskustelupiiri Seurakuntakeskuksessa torstaina 31.5. klo 13.30.
Kevään viimeinen Äijäbiljardi
25.5. Dipolissa. Vetäjänä Reijo Kortelainen. Jatkunee syksyllä.
HUOM! RYHMÄT KESÄTAUOLLA
KESÄ-ELOKUUN.
Seuraa ilmoittelua kirkollisissa.
Viikolla 36 tai aikaisemmin
jatkuvat ryhmät (myöhemmin
jatkuvista tieto 7.9. ilmestyvässä
Rannikkoseudussa):
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 15.8.2018 klo 12.30.
Raamattupiiri jatkaa alk. to 30.8.
klo 15, rh 4.
Tillukkapiiri jatkaa alk. ke 5.9.
klo 17. rh 3.
Sauvakävely jatkaa alk. 6.9 torstaisin klo 10. Lähtö Aurinkotien
puolelta.
Korttiaskartelu jatkaa alk. ma 3.9.
Vetäjinä Eila Puhakka ja Ulla Kokko.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä jatkaa alk. 4.9. klo
14–15.30 seurakuntakeskuksessa. Tiedustelut Minna Pykälämaa
040 1308343
Kesäraamis
To 7.6., 21.6., 5.7., 19.7. ja 2.8.
klo 15 seurakuntakeskuksessa.
Vetäjinä vuorottelevat Mari Syrjäkoski-Vuollet ja Hanne Tuulos.
Seurakuntaretki Somerolle
ke 6.6. Lähtö seurakuntakeskukselta (Piispantie 2) klo 8.30
ja paluu n. klo 16.30. Hinta 45€
sisältää matkat, kahvin ja ruoan

Vuoden 2019 vihkiaikojen varaaminen
Naantalin ja Velkuan kirkot
ma 3.9. klo 9 alk. naantalilaiset
ti 4.9. klo 9 alk. ulkopaikkakuntalaiset
Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirasto
Piispantie 2, 21100 Naantali
puh. 040 130 8300

www.naantalinseurakunta.fi

sekä opastuksen ja sisäänpääsyn kartanoon. Marjaana
Kemppi paikallisoppaana koko
matkan ajan. Sitovat ilmoittautumiset ruokavalioineen keskiviikkoon 30.5. mennessä Minnalle 040 130 8343 tai Annalle
040 130 8340.
Vanhemman väen leiripäivä Soiniemessä (Soiniementie 111, Naantali) 21.9. klo 10–
14.30. Saapuminen omin kyydein, kysy tarvittaessa kuljetusta. Leiripäivän hinta 10€ sis.
ruoan. Sitovat ilmoittautumiset
ruokavalioineen ke 12.9. mennessä Annalle 040 130 8340 tai
Minnalle 040 130 8343.
Vapaaehtoistyöntekijöiden siunaaminen tehtäviinsä Naantalin
kirkossa 2.9. messun yhteydessä.
Kun haluat muistaa omaista adressilla ja samalla tukea Naantalin
seurakunnan diakoniatyötä, voit
ostaa adresseja kirkkoherranvirastosta ja kirpputorilta.
Hinta 8 – 10 €.

Juhannusjuhla
Juhannusaattona 22.6. klo 18
Soiniemen leirikeskuksessa
(Soiniementie 111). Ohjelmaa,
hartaus, grillimakkaraa ja kakkukahvit. Bussikuljetus: lähtö
linja-autoasemalta klo 17.30
reittiä Tuulensuunkatu - Maariankatu - Kaivokatu - Käsityöläiskatu - Myllykiventie Palvelutalon kulmalta - Aurinkotie
- Kurkelankatu - Aurinkotie Maskuntie - Isotalontie - Nuhjalantie - Soinistentie. Paluukuljetus tilaisuuden päätyttyä.
VELKUALLA
Jumalanpalveluksia
Velkuan koulun kevätkirkko la
2.6. klo 10. Annukka Lindberg.
Sanajumalanpalvelus la 23.6. klo
16.30. Päivi Nuotio-Niemi.
Velkuasello soi! La 7.7.2018 klo
18 Velkuan kirkossa. Velkuasello
Ensemble Reetta Haavisto, sopraano. Villa-Lobos, Popper, Bach.
Luomakunnan messu su 19.8.
klo 10. Lasse Mustonen, Annukka
Lindberg.
Su 2.9. klo 14 messu (huom. aika!) Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry:n kirkkopyhä. Kirkkokahvit messun jälkeen.
MUUTA
Suvilinnun lauluja
– yhteislaulutilaisuus
su 29.7. klo 18 Velkuan kirkossa.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 15.8.2018 klo 12.30. Minna Pykälämaa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 27.5. klo 10 sanajumalanpal-
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MUUTA
Ystäväryhmän järjestämä

kevätretki

Forssaan ja Tammelaan to 31.5.
Vierailemme mm. Forssan kehräämössä, Tammelan kirkossa
ja Finlaysonin tehtaanmyymälässä. Lähtö klo 9 Röölä, noin
klo 9.10 kirkon paikoitusalue,
paluu alkuillasta. Matkamaksu 20€ maksetaan lähtiessä. Ilmoittautuminen on päättynyt,
mutta jäljellä olevia paikkoja
voi kysellä: Hannele Keskitalo
040 130 8384.

27.6.-12.8. ke-su klo 12-16
15.5.-31.8. ti-su klo 11-18
27.6.-12.8. ke-su klo 12-16

Kävelykirkko to 14.6. Kunstenniemen Kirkkokalliolla. Lähtö klo 18
Risto ja Ipa Saarisalo, Kunstenniementie 110.
Heinäisten kinkerit to 19.7. klo
18 Kurkkainen, Sanna ja Mikko Pitkänen, Marjaniementie 8.

Sopimuksen mukaan
info@visitnaantali.com tai 02 435 9800
ma-pe klo 9-16.30

velus.* Mukana rippikoululaiset.
Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoululaisten ja vanhempien tapaaminen ja infotilaisuus seurakuntakodilla.
Su 3.6. klo 10 messu.*
Su 10.6. klo 10 messu.*
Su 17.6. klo 10 messu.*
La 23.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus.**
Su 24.6. klo 10 messu.**
Su 1.7. klo 10 messu.**
Su 8.7. klo 10 messu.**
Su 15.7. klo 10 messu.**
Su 29.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.*
Su 5.8. klo 10 messu.*
Su 12.8. klo 10 konfirmaatiomessu.*
Su 19.8. klo 10 messu. Raimo Nisonen.
Su 26.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén.
Su 2.9. klo 10 messu.*
* Petri Sirén, Esa Vähämäki.
** Ilkka Pärssinen, Esa Vähämäki
Kansanlaulumessu
su 22.7. klo 11 Pitäjäntalo Aahollin pihalla. Petri Sirén, Esa
Välimäki, kanteleen soittaja
Barbara Xu.
Messun jälkeen keittolounas ja
kotiseutujuhla klo 13. Sateen
sattuessa kirkossa ja seurakuntakodissa. Kesäasukkaat, tervetuloa!

MUSIIKKIA
Konsertti meren- ja
kansanlaulujen tunnelmissa
su 27.5. klo 18 Rymättylän kirkossa. Seppo Kustonen, kitara ja laulu, Esa Vähämäki, säestys.

RIPPIKOULULAISILLE
Rippikoululaisten kokoontuminen la 26.5. klo 11-14 seurakuntakodilla. Toivotaan isosia myös mukaan.
Rippikoululaisten ja vanhempien tapaaminen ja infotilaisuus su 27.5. n. klo 11.30 seurakuntakodilla.
Rippikoulu: päiväleiri Majakassa
1.8.-3.8. ja yöleiri Naantalin Soiniemessä 6.8.-10.8.
Konfirmaatiomessu Rymättylän
kirkossa 12.8. klo 10.
KOULULAISILLE
Koulun kevätkirkko la 2.6. klo 9
Rymättylän kirkossa.
Kesäkerho
Kesäkerho Rymättylän seurakuntakodilla 4.6.-8.6.
Päivittäin klo 9.00 – 15.00
vuonna 2010 – 2011 syntyneille
tytöille ja pojille.
Hinta 50 € (sisältää lounaan, välipalan sekä askartelut).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
25.5. mennessä Susanne Nummelin p. 0401308385 tai susanne.
nummelin@evl.fi
Majakan telttaleiri
11.6.-14.6.
3-6 luokkalaisille tytöille ja pojille. Leiri alkaa ma klo 10 ja loppuu to klo 15. Leirimaksu 60€
(sis. ruokailut, retkipäivän ja tapaturmavakuutuksen).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
31.5. mennessä Susanne Nummelin p. 040 130 8385 tai
susanne.nummelin@evl.fi. Leiri
toteutuu, jos osallistujia väh. 12.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 12.8. klo 18 Rymättylän
kirkossa.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 27.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kim Schlesier, saarna.
Su 3.6. klo 10 messu.
Su 10.6. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 17.6. klo 10 messu.
La 23.6. klo 18 iltakirkko.
Su 24.6. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 1.7. klo 10 messu.
Su 8.7. klo 10 konfirmaatiomessu.
Su 15.7. klo 10 messu.
Su 22.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 29.7. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 5.8. klo 10 messu.
Su 12.8. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 19.8. klo 10 messu.
Su 26.8. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 2.9. klo 10 messu.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Perhekerhon

kevätretki

Seurakuntayhtymän
taloudesta
Tilikauden 2017 tulos oli 63 872
€. Tilikauden tulokseen sisältyy
Rymättylän seurakunnan saama
lahjoitus 62 911 €. Poistoeron
jälkeen tilikauden ylijäämää on
217 862 €. Vuosina 2009-2012
muodostui alijäämää yhteensä
1 785 000 €. Alijäämä on katettu
aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2017 päättyessä ylijäämää on 3 175 011 €.
Seurakuntayhtymän aloittaessa
vuonna 2009 ylijäämää oli n. 2,8
milj. euroa.
Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot ovat 395 453€ ja toimintakulut 3 648 176 €. Käyttötalouden
nettokulut toteutuivat 94,11 %.
Omavaraisuusaste on 93,7 %.
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,35 vuosina
2014-2018. Seurakuntayhtymän
talous saatiin tasapainoon vuosina 2013-2015, mutta edelleen
on välttämätöntä pidättäytyä
menojen lisäämisestä koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi on kirjattu, että taloutta on suunniteltava niin, että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia valtuustokaudella 20182020.
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Hakapellon kappeli peruskorjattiin vuonna 2017. Kustannukset olivat n. 983 000 €. Vuoden 2017 aikana tehtiin välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset. Rymättylän kirkon ympäristöön asennettiin kameravalvontajärjestelmä. Kustannukset olivat n. 30 000 €. Ry-

mättylän kirkon paanukatto peruskorjattiin vuonna 2016–2017.
Kustannukset olivat n. 100 000 €.
Investoinnit vuosina 2018–2020
pyritään toteuttamaan yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymän
investointisuunnitelman mukaisesti.
Yhtymän kahdeksan vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 930:lla. Vuonna 2017 jäsenmäärä vähentyi
109:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta lähtien valtion avustuksella, joka on
noin 85 000 € pienempi kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo.
Yhtymän seurakuntien välisen
yhteistyön merkitys korostuu
erityisesti tässä taloudellisessa
tilanteessa. Seurakuntayhtymä
tukee seurakuntien strategioita
taloudellisten mahdollisuuksien
mukaan.
Kirkkohallitus on myöntänyt
seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2014-2018,
joka velvoittaa kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Ympäristödiplomin
uusimista on valmisteltu vuosina 2017-2018.
Kaikesta huolimatta Naantalin
seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia. 

Hyvää kesää!
Jorma Koivula
seurakuntayhtymän
talousjohtaja

Perhekerhon kevätretki Kaiturin tilalle ti 29.5. klo 9 alk.
Ilmoittautumiset:
katja.zidbeck@evl.fi,
040 130 8392 tai
tiina.paavola@evl.fi,
040 130 8394.
Päiväkerho ja perhekerho jatkuvat viikolla 34.
AIKUISILLE
Kultaisen iän kerho to 24.5. klo
13 seurakuntakodilla. Mukana
Kannelkuoro, joht. Tiina Lustig.
Kerhot ja piirit jatkuvat viikolla 33.
Kevätretki Louhisaareen ti 5.6.
klo 10 alk. Ilmoittautumiset: katja.zidbeck@evl.fi tai 040 130 8392.
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Suomen evankelis-luterilainen
kirkko ei ollut sodan osapuoli, mutta
ei myöskään ulkopuolinen. Sodassa
kirkon jäsenet taistelivat toisiaan
vastaan. Sodan haavat ovat myös
kirkon haavoja.
Kirkon johto ja suuri osa papistosta samastui sodan valkoiseen osapuoleen. Tämän jäljet ovat tuntuneet kirkon roolissa, käsityksissä kirkosta ja kansankirkon rakentamisessa pitkään.

Sisällissota kosketti
myös kirkkoa

Seurakunnat toimivat sodan aikana kuitenkin sekä punaisten että valkoisten hallitsemilla alueilla. Jumalanpalveluksia pidettiin,
kirkoissa rukoiltiin ja kirkkoihin tuotiin pelon, surun, vihan, katkeruuden, tuskan ja
toivon kokemukset.

Menneisyyttä ei voi muuttaa,
vaan yrittää ymmärtää
Dosentti Ilkka Huhta pohtii artikkelissaan
Suomen luterilainen kirkko sisällissodassa
muun muassa näin:
Sisällissota vaikutuksineen on jotain, mille ei
löydy vertailukohtaa Suomen historiassa. Sodan ja sen jälkipyykin aiheuttamista purkamattomista, salatuista ja vaietuista julmuuksista tuli osa ylisukupolvista kansallista traumaa, eikä edes sata vuotta ole riittänyt poistamaan edelleen vahvana elävää vaikenemisen kokemusta. Vääryyksien kokemuksesta on tullut monelle tärkeä pala omaa menneisyyttä ja historiallista identiteettiä.
Historiantulkinnat ja niistä kumpuavat identiteettikysymykset ovat hankalia. Suomessa ei
ole koskaan ollut yhdenmukaista käsitystä siitä, mistä vuoden 1918 tapahtumissa oli kyse,
kuka oli niihin syypää, tai miksi sota ylipäätään
piti käydä. Sodan syistä ja seurauksista on jatkuvasti olemassa useita totuuksia, eikä yhteisymmärrystä ole lopulta edes sodan nimestä.

Kaatuneitten muistopäivänä 20.5. muistettiin erityisesti
sisällissodan vainajia. Naantalin muistokivi sijaitsee kirkonmäellä.
Sisällissotaa koskevaan keskusteluun kuuluu –
ja on kuulunut kaiken aikaa – myös kirkon roolin arvioiminen siinä. Kirkon yleiskuva on ollut
valkoinen, mutta toisaalta kirkon korostamaan
kansankirkollisuuteen on kuulunut myös vahva
puolueettomuuden rooli. Yleensä kirkon roolin
arvioinnissa nousee esille kysymys anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta.
Pitäisikö kirkon siis pyytää anteeksi, ja jos pitää, mitä ja keneltä? Entä kenellä olisi tarvetta antaa anteeksi kenelle ja mitä?
Historiapolitiikan ongelmat ovat tulleet kirkkoa vastaan erityisesti silloin, kun on ollut kysymys siunaamatta jääneistä punaisten haudoista. Kirkkoa kohtaan on oltu erityisen kat-

keria siitä, ettei se aikanaan antanut hävinneelle osapuolelle oikeutta julkisesti surra.
Kun kirkko jätti vainajia siunaamatta, se toimi
siinä väärin ja vallitsevan lainsäädännön ja
omien ohjeittensa vastaisesti. Tämän on kirkossa moni myös myöntänyt. Siksi jälkikäteen
tapahtuneet punaisten hautojen siunaamiset on koettu puolin ja toisin tarpeellisina sovinnoneleinä.
Toisaalta kun seurakunnat ovat myöhemmin
järjestäneet siunaamatta jääneiden hautojen
siunaamistilaisuuksia, nekin on joskus koettu
kielteisinä toimina. Näin ajattelevien mukaan
kirkko on ottanut poliittisesti kantaa punaisten puolesta unohtaen nyt puolestaan val-

koisten kokemat kärsimykset ja uhraukset.
Menneisyyttä ei voi muuttaa eikä hyvittää,
mutta sitä voi koettaa tutkia, selittää ja ymmärtää. 100-vuotismuistovuosi on hyvä hetki muistaa, että sisällissodan asetelmat eivät
enää sata vuotta sodan jälkeen ole ennallaan,
eikä sodan osapuolia ole enää olemassa.
Sen sijaan sisällissotia käydään yhä eripuolilla
maailmaa. Suomessa tiedämme kokemuksesta, että kaikkein katkerimmastakin sisällissodasta selviytyminen on mahdollista. Suomessa
käytiin sata vuota sitten poikkeuksellisen verinen sisällissota. Silti sen jälkeinen suomalainen
kertomus on kertomus hyvän yhteiskunnan rakentamisesta ja rakentumisesta. 

YHTEYSTIEDOT

Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15-17 ja ke 9-12
Jorma Laine, toimistosihteeri, 02 436 9654
jorma.laine@evl.fi
Poikkeukset aukioloajoissa:
vko 26 suljettu
heinäkuussa avoinna
ma 2.7., ma 16.7. ja ma 30.7. klo 15-17
Markku Ahlstrand, kirkkoherra / Piia Klemi,
vs. kirkkoherra (18.6. lähtien), 040 130 8391
Katja Zidbeck, diakoni, 040 130 8392
Tiina Lustig, kanttori, 040 130 8393
Tiina Paavola, lastenohjaaja, 040 130 8394

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma-pe 9-13
Outi Kattelus, toimistosihteeri, 040 130 8300
Jorma Laine, toimistosihteeri, 040 130 8301
naantalin.seurakunta@evl.fi
Poikkeus aukioloajoissa:
25.6-19.8. avoinna ti, to, pe klo 9-13
(suljettu ma ja ke)

Papit:
– tavoitettavissa ke-su
Jani Kairavuo, kirkkoherra /
Lasse Mustonen (vs. 1.7. lähtien),
040 130 8310
Marja Saantola, 040 130 8311
Piia Klemi / Päivi Nuotio-Niemi
(vs. 18.6. lähtien), 040 130 8312
Annukka Lindberg, 040 130 8313
Kirsi Huoponen, 040 130 8314 (1.6.–12.8.)
Kanttorit:
– tavoitettavissa ke-su
Jari Jakoleff (vs. 31.7. asti) /
Miika Hartikainen, 040 130 8317
Elisa Murtoperä, 040 130 8318
Viestintä ja lähetystyö:
Hanne Tuulos, 040 130 8309
Lastenohjaajat:
Tuulikki Palonen-Poikkeus,
johtava lapsityönohjaaja, 040 130 8320
Jaana Härmä / Tarja Lehto, 040 130 8321
Kirsti Koskenoja, 040 130 8324
Tellervo Lehtonen, 040 130 8325

040 130 8340
Anita Mäkilä, 040 130 8341
Mari Syrjäkoski-Vuollet, 040 130 8342
Minna Pykälämaa, 040 130 8343

040 130 8363 (ma, ti, pe)
Puutarhaliike Jaanto /
Martti Jaanto, 040 578 6323
Seurakuntamestarit:
– tavoitettavissa ke-su
Ilkka Puonti, 040 130 8370
Markku Nieminen, 040 130 8371 (30.6. asti)
Raija Mäki-Mantila, 040 130 8372

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunnat.fi
naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi

Marja Koski, 040 130 8373

Taloustoimisto
avoinna ma-pe 9-13 myös kesällä
Jorma Koivula, talousjohtaja,
040 130 8350
Heli Kallio, hallintosihteeri, 040 130 8351
Merja Läksy, pääkirjanpitäjä, 040 130 8352
Heli Ylikleemola, hautausasiat,
040 130 8353
Jukka Nurmi, toimistosihteeri, it-tuki
040 130 8354 (ti-to)

Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi

Viestintä:
Merttu-Mari Huoponen, 040 130 8359

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9-12, ke 12-15
Nina Lehtovirta, seurakuntasihteeri. 040 130 8380
nina.lehtovirta@evl.fi
Poikkeus aukioloajoissa:
25.6.-20.7. avoinna ke klo 12-15.

Nuorisotyönohjaajat:
Timo Havukainen,
johtava nuorisotyönohjaaja, 040 130 8330
Jari Hiitola, 040 130 8332
Jere Peltonen (vs.), 040 130 8333

Kiinteistöt:
Pekka Airas, kiinteistönhoitaja,
040 130 8360 (ke-pe)
Päivi Hartikainen, emäntä, 040 130 8361

Petri Sirén, kirkkoherra, 040 130 8381
Esa Vähämäki, kanttori, 040 130 8383
Hannele Keskitalo, diakoni /
Katja Kiviluoma (vs. 5.6. lähtien),
040 130 8384
Susanne Nummelin,
perhetyöntekijä, 040 130 8385

Diakoniatyöntekijät:
Anna Ojala, johtava diakoniatyöntekijä,

Hautausmaat:
Pekka Suominen, seurakuntapuutarhuri,

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
poikkeuksena markku.j.nieminen

