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Painopisteessä lapset, nuoret ja perheet
Me Naantalin seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijät yhdistimme vuodenvaihteessa
voimavaramme muodostamalla yhteisen kasvatuksen työalan entisen kahden toimintamuodon tilalle. Uudistus tehtiin niin henkilökunnan kuin hallinnonkin kesken. Tavoitteena on saada naantalilaisille lapsille ja nuorille
yhtenäisten linjausten avulla kokonaisvaltaisempaa kasvun tukea ja mielekästä matalankynnyksen toimintaa aivan pienestä pitäen
nuoreksi aikuiseksi saakka.
Kristillisessä kasvatuksessa on tärkeää saada
lapselle ja nuorelle kokemus, että hän on
tärkeä ja kiinnostava, että mukaan voi
tulla ja kuulua joukkoon ilman suorituspaineita. Kasvun tukeminen mahdollistuu monipuolisella yhteistyöllä
kotien, koulujen, päiväkotien ja muitten toimijoiden kesken. Kasvua tue-

taan yhdessä tekemisen, olemisen ja ihmettelyn kautta.
Kesän kohokohtia monille ovat kesäkerhot, retket, tapahtumat, rippikoulut ja muut toiminnot,
joista saa kavereita ja voi oppia ja harrastaa kaikenlaista kivaa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä ulkopuolisuuden kokemuksia. Lasten ja
nuorten hyvinvointi on seurakunnalle tärkeä
asia. Hyvän elämän edellytykset luodaan jo pienestä saakka. Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja
nuoria arvioidaan Suomessa olevan n. 100 000.
Eri tavoin tukemalla kuormittavissa elämänvaiheissa eläviä on mahdollista rakentaa vakaita ihmissuhteita ja tukea hyvää vanhemmuutta.

Sitä ennen kohdataan iso joukko lapsia ja nuoria kesän toiminnoissa. Omat ajatukset ovat jo
ensi syksyn suunnitelmissa. Tärkeää on kuitenkin tämä päivä. Saamme yhteisessä työssämme
luottaa hyvän Jumalan huolenpitoon ja kiittää
kaikesta kasvusta ja hyvistä hedelmistä, jonka
hän antaa meille ajallaan. J

Kaikki muutokset eivät tapahdu hetkessä, kuten ei välttämättä tämä yhteisen kasvatuksen
työalan vaikuttavuuskaan. Etenemme kohti uusia päämääriä yhdessä pohtien ja kuulos-
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Timo Havukainen ja Heidi Rannikko.
Ilmoittaudu 31.5. mennessä:
www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/leirit -ja-retket
Kysy lisää: Timolta 040 130 8330 tai timo.havukainen@evl.fi .
Järj. N

tellen. Seuraava konkreettinen etappimme yhteistyössä on elokuun lopussa, jolloin on yhteinen starttipäivä. Silloin kutsutaan seurakuntakeskukseen ulos ja sisälle niin pieniä kuin isompiakin. Päivän aikana lapsille esiintyy Siinan Taikaradioyhtye, koululaisille on harrastetoiminnasta esittelyitä ja nuorille nuorten tiloissa erilaista yhdessä tekemistä ja ohjelmaa.

nnat.

Naantalin seurakunnan kesäkonserttien
sarjan aloittaa Talvinen matka kesäillassa. Saaristomaisemissa pidettävän
Velkua Soi -tapahtuman kirkkokonsertti järjestetään Velkuan kirkossa 9.7. klo
18. Konsertissa kuullaan Franz Schubertin laulusarja Winterreise, Talvinen matka. Esiintyjinä ovat baritoni Jaakko Kortekangas ja pianisti Tuija Hakkila, joka soittaa piano-osuudet harvinaisella fortepianolla. Konsertti järjestetään yhteistyössä
Pro Sinervon kanssa.

sille yleisöille ja mahdollisuuksia elävään
vuorovaikutukseen kuulijoiden kanssa.
Tokiossa syntynyt urkuri Keiko Inoue
on Konserttivierailija Japanista 25.7.
klo 19. Konsertti järjestetään Naantalin
kirkossa yhteistyössä Turun Urkujuhlien
kanssa. Konsertin säveltäjänimiä ovat
mm. J.S. Bach, F. Mendelssohn ja B. Bartok.

Kosketuksia Bachiin-konsertissa 11.7.
klo 19 Naantalin kirkossa esiintyy harmonikka- ja urkutaiteilija Susanne Kujala. Ohjelmassa on mm. Das Wohltemperierte Klavier -kokoelman preludeja ja
fuugia harmonikalla esitettynä sekä helmeilevä triosonaatti uruille.

Kesäkonserttien sarjan päättää 1.8.
klo 19 Tribute to Mahalia Jackson, jossa kuullaan kauneimpia afroamerikkalaisia spirituaaleja jazzin hengessä. Alttolaulaja Tiina Sinkkonen tulkitsee lauluja
yhdessä Porvoon tuomiokirkon kanttorin, pianisti Eric-Olof Söderströmin, kontrabasisti Patrik Latvalan ja rumpali Thomas Törnroosin kanssa.

Duo Seeli Toivio & Pauliina Hyry puolestaan tunnelmoi Kesäyön säveliä 18.7.
klo 19 Naantalin kirkossa laulun, sellon
ja urkujen kera. Ohjelmassa on tunnettuja klassikkoja romantiikan ajalta sekä
J.S. Bachin musiikkia. Duo pyrkii monipuolisen ohjelmiston välityksellä tarjoamaan voimaannuttavia elämyksiä erilai-

Näiden lisäksi Naantalin seurakunta järjestää Suvilinnun laulut -yhteislaulutilaisuuksia Naantalin pappilassa 4.7. klo 19,
Velkuan kirkossa 7.7. klo 16.30 ja Naantalin kirkossa 8.8. klo 19. Tilaisuudet ovat
kaikille avoimia, ja niissä kerättävän kolehdin tuotto menee Kirkon Ulkomaanavulle. J

Tervetuloa kesän musiikkitapahtumiin!
Ohjelmien hinnat s. 6.
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”Minusta on tullut itsevarmempi
sekä sosiaalisempi ja olen saanut tutustua uusiin ihmisiin, joista on tullut
minulle erittäin tärkeitä.”

Isoskoulutuksesta saatavan todistuksen ja
sen työnhakuun tuoman edun lisäksi koulutus ”pakottaa” isoskandidaatin sosiaaliseksi.
Itse olin vielä ensimmäisen vuoden aloittelevana isosena erittäin arka ja suoraan sanoen epäsosiaalinen. Ensimmäisellä rippileirilläni isosena olin jo kuitenkin ulospäinsuuntautuneempi kuin koskaan aikaisemmin elämässäni. Isosena pääsee myöskin hiomaan omia vuorovaikutustaitojaan aidoissa, mutta turvallisissa sosiaalisissa tilanteissa, mikä on olennaista kohdattaessa leiriläisiä leirin aikana ja yleensäkin kohdattaessa
ihmisiä elämän aikana.

Kyseisen lauseen erilaisia muunnelmia kuulee väistämättä joka kerta vastauksena kysymykseen isosuuden parhaista puolista.
Harva isoskoulutuksesta eli Iskosta paitsi
jäänyt kuitenkaan ymmärtää edellä mainittujen asioiden todellista arvoa. Moni saattaakin pitää koulutuksen käyneiden vastauksia yksitoikkoisina ja odottaa vastaajalta jotakin omakohtaista ja ainutlaatuista. Totuus kuitenkin on, että Isko ja erityisesti isosuus rippileirillä on jotakin niin paljon suurempaa, että sitä on vaikeaa sanoin
selittää.

Pikkuveljeni on ensimmäisen vuoden isonen ja hän odottaa leiriltä eniten iltahartauksia, niin itsensä kuin muidenkin pitäminä. Pystyn samaistumaan hänen odotuksiinsa täysin, sillä mielestäni hartaudet
ovat, yleisestä mielipiteestä poiketen, kaikkein parhaiten ryhmäyttäviä ja hengellisesti
ravitsevimpia hetkiä koko leirissä. Yksi isoista rippileireille isosia houkuttelevista motiiveista vaikuttaakin juttua varten tekemieni
kyselyiden mukaan olevan rippileirin harras tunnelma ja kokemus yhteenkuuluvuudesta.

Itse neljännen vuoden isosena olen nähnyt
jo melko lailla erilaisia leirejä. Rippileireillä
tärkeintä onkin olla alituisesti herkkä huomiomaan jokaisen leiriläisen yksilöllisyys.
Tämän vuoksi jokaista leiriä räätälöidään
leirin edetessä täyttämään jokaisen leiriläisen tarpeet. Jokaaiselle tulisi jäädä tunne fyysisesti, emotionaalisesti ja hengellisestikin onnistuneesta leiristä. Vaikka toisinaan tämä tavoite saattaa täyttyä vasta
kovan työn jälkaeen, on isoselle aina palkitsevinta huomata leiriläisten nauttineen
ajastaan leirillä.

Joillekin isosista juuri tämänkaltainen viikon hiljentyminen Jumalan sanan pariin on tärkein syy ryhtyä isoseksi. Toiset isoset odottavat
leiriltä eniten hetkiä, joissa Jumalan läsnäolo koetaan muuta kautta
kuin Raamatusta, kuten esimerkiksi iltaohjelmia. Onneksi tällainen erilaisuus on isosryhmälle ainoastaan
vahvuus, jokaista leiriläistyyppiä varten tulisi leirillä olla ainakin yksi isonen. Tästä syystä kuka tahansa sopii
isoseksi, sillä jokaisen yksilöllinen panos on korvaamaton. J

Edellä mainitun tavoitteen täyttyminen
on suurelta osin isosryhmän vastuualuetta, sillä yhdenkään leiriläisen ei tule tuntea itseään ulkopuoliseksi pienissä ryhmissä suoritetun Raamatun-lukuhetken
eli raamiksen, eikä koko leirin kesken
vietettävän iltaohjelman aikana. Isosten vetäessä nämä ja monet muut aktiviteetit, heidän tulee pyrkiä luomaan
leirille mahdollisimman hyvä ilmapiiri.
Tämän tavoitteen saavuttaminen antaa isoselle valmiuksia sekä tulevaan
opiskelu- että työelämään. Isoskoulutus antaa myös paljon muita eväitä jatkoa varten.

Roosa Hanhinen
Naantalin seurakunnan isonen,
kerhonohjaaja, luottamushenkilö
ja viestintäryhmän jäsen

Rymättylän kesässä tapahtuu
Rymättylän kesään mahtuu monenlaisia tapahtumia,
niin perinteeksi muodostuneita kuin uusiakin.
J Kävelykirkko
Pakinaisten saarella la 15.6.
Lähtö Pakinaisiin klo 15 Haapalan rannasta (Haapalan saaristotie 360).
Kävelykirkko on Rymättylän seurakunnan
ja Rymättylän Soihdun yhteinen monikymmenvuotinen perinne. Ajatuksena on
ollut yhdistää liikunta ja kirkkohetki luonnon helmassa. Usein on noustu jollekin
korkealle paikalle, joita Rymättylässä riittää, mutta tänä vuonna päätettiin tehdä
jotain erilaista ja lähteä tutustumaan Pakinaisten saareen.

Yhteysalus M/S Islan kippari Savolainen
tarttui heti ajatukseen ja lupasi räätälöidä aikataulut retken mukaan sekä tarjota retkeläisille kahvit. Saarikierroksen kuljemme paikallisten asukkaiden opastamana. Kirkkohetki pidetään luontokohteessa
kallion päällä.

J Kansanlaulumessu
Aahollin pihassa su 21.7. klo 11.
Kansanlaulumessu on Anna-Mari Kaskisen
suomalaisiin kansanlauluihin sanoittama
messu. Mukana mm. Barbora Xu, kantele.
Kansallispuvun saa mielellään pukea päälle, jos sellainen löytyy. Jaakonmarkkina-

viikonloppuna pidettävän messun jälkeen
tarjolla on keittolounas. Päivä jatkuu kotiseutujuhlan merkeissä.

vain merkkihenkilöistä. Kierros päättyy
kirkkoon iltahartauteen ja pieneen mehutarjoiluun.

J Hautausmaakierros

J Jaakontien vaellus
la 27.- su 28.7.

ke 24.7. klo 18.
Kierroksen ajatuksena on, että haudan ja
siinä lepäävän vainajan esittelee joku lähipiiriin kuulunut henkilö. Kierroksella esitellään neljä hautaa. Yksi esiteltävistä on
puuseppä Lönnqvist, joka tunnettiin kylillä erinomaisena puuseppänä, mutta myös
kansanpelimannina ja kansanlaulujen tekijänä. Esiteltävät henkilöt ovat valikoituneet moninaisin perustein, kyse ei siis ole

Vaellukselle lähdetään Turun tuomikirkolta la 27.7. klo 9, ja reitti kulkee Raision
kirkon kautta Naantalin kirkolle. Su 28.7.
vaellus jatkuu klo 9.30 Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle, jossa järjestetään
päätösmessu klo 18. Vaellusmatka molempina päivinä n. 22km. Tarkemmat tiedot sivulla 5.
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Hei, me mennään

naimisiin!

Mikä onkaan suomalaisempaa kuin
kesäiset kirkkohäät? Senni ja Tapio
sekä Juulia ja Emil ovat kaksi tulevan
kesän hääparia, jotka astelevat alttarille Naantalin kirkossa meren äärellä, luonnon vehreyden keskellä.

vaan tulet -näytelmä Naantalin teatterissa. Sennillä on myös rakas kuoroharrastus, jota Tapio tukee olemalla kaikissa esityksissä yleisön joukossa.
Sennistä ja Tapiosta huokuu hellyys, lämpö ja luottamus toista kohtaan, eivätkä he
arastele osoittaa hellyyttä toisilleen.

Senni, 56 ja Tapio, 67:
– Aurinko paistoi ja oli ihanan tyyni ilma.
Päätin lähteä iltakävelylle Naantalin rantaan ja poikkesin Merisaliin. Ravintolassa
soi Lasse Mårtensonin Myrskyluodon Maija, josta tuli meille myöhemmin hyvin tärkeä kappale, Senni kuvailee syysiltaa, joka
muutti hänen elämänsä.
– Tapio istui yksin omassa pöydässään. Hänen kasvonsa olivat tutut entuudestaan,
joten menin rohkeasti kysymään, onko
vieressä tilaa. Se oli kaunis tapaaminen ja
kotiin kävellessäni mietin, että mitä oikein
tapahtui, kun värinä vaan meni päästä varpaisiin, hän nauraa hersyvästi.
Tapio paljastaa, että Senni oli heistä se, joka otti myös seuraavan askelen. – Hän laittoi tekstarin, että lähtisinkö elokuviin. Sen
jälkeen minä keksin tapaamisille kaikenlaisia tekosyitä ja tarjouduin vaikkapa kokoamaan Ikean kaappia, Tapio hymyilee.
– Tai sitten hän oli mukamas lähettyvillä lenkillä ja pyysi saada tulla ohimennen
käymään, ja niin meidän suhde sitten eteni aika vauhdikkaasti, Senni myöntää.

– Meidän suhteessa on tärkeintä, että saa
olla oma itsensä. Toisen miellyttämisen
olen päättänyt lopettaa, koska siitä tulee
vaan paha olo, Senni toteaa.
Juulia ja Emil
Tapio tietää, että työpäivän jälkeen Senni
kaipaa 20 minuuttia omaa aikaa. – Silloin
ei saa mennä lähelle, ei sanoa eikä kysyä
mitään. Ja se on ihan ok, mielelläni hänelle tuon hetken suon.
– Hetken kun saan vaan olla niin, sen jälkeen olen taas uusi Senni, hoitoalalla työskentelevä Senni muotoilee. – Tapiolla on
omaa aikaa, kun minä olen töissä.
Parisuhdettaan arjessa he hoitavat yhdessä kotiaskareita tehden, toista huomioiden ja toisen mielipidettä kuunnellen.

Papin aamenesta turvaa
Kolme vuotta yhtä pitänyt pariskunta
meni vuosi sitten kihloihin, kun Tapio kosi Senniä hieman yllättäen mökillä koko
suvun edessä. – En epäröinyt hetkeäkään,
vaikka olihan siinä hieman paineita, kun
koko suku seisoo vieressä, Senni naurahtaa. – Alttarille astelemme elokuussa.

Yhteiset menot, yhteinen arki
Senniä ja Tapiota yhdistävät mökkeilyn lisäksi monenlaiset kulttuurimenot,
joita Naantalissa riittää. Kuluneen kevään yhteisenä projektina on ollut Tai-

Kuten naimisiin meno, myös kirkkohäät
olivat Sennille ja Tapiolle itsestään selvä
valinta. Siitä missä heidät vihittäisiin ei
myöskään ollut kahta kysymystä. – Tunnemme Naantalin kirkon omaksemme, se

vaikuttaa syvälle ja on kaunis ja rauhoittava, he summaavat.
– Papin aamen merkitsee turvaa ja luottamusta siihen, että sen myötä saamamme siunaus kantaa meitä elämässä ja parisuhteessa eteenpäin, Senni pohdiskelee.
Senni ja Tapio ovat hyvä esimerkki siitä, että elämää pitää elää tässä ja nyt. – Joka päivästä pitää nauttia ja löytää toisesta jotain
uutta. Arjen keskellä pienikin toisen huomioiminen riittää kertomaan, että ihanaa kun
olet siinä, he kiteyttävät parisuhteen ytimen.

Juulia, 26 ja Emil, 27:
– Hääpäivä valikoitui meidän ensi tapaamisen perusteella, koska haluttiin, että päivämäärällä on meille erityinen merkitys, ja onneksi siihen saimme ajan, Juulia huokaisee.
– Kaverien kanssa oltiin suunniteltu, että otetaan retkituolit ja mennään heti aamusta jonottamaan kirkkoherranviraston
oven taakse, kun vihkiaikojen varaaminen
syksyllä alkoi. Sitten me ei päästykään töiden takia paikan päälle, joten mä lähetin
isäni jonottamaan. Olihan hän siellä hieman huvittuneena ollut yksikseen nuorten parien joukossa, Juuliaa naurattaa.

– Kun on oltu yhdessä käytännössä koko
aikuisikä, niin ollaan hitsauduttu jo aika
hyvin yhteen. Samoja asioita on haluttu
ja yhdessä menty eteenpäin. Me molemmat haluttiin esimerkiksi saada lapsia nuorena ja tykätään perhe-elämästä. Me koetaan vahvasti, että me ollaan me, Juulia ja
Emil kuvailevat parisuhdettaan.

Jotain sinistä, jotain vanhaa
Heinäkuussa naimisiin menevä pariskunta on suunnitellut häitä lähes siitä lähtien,
kun menivät kihloihin pari vuotta sitten.
– Ajateltiin, että kun kerran mennään naimisiin, niin mennään kunnolla, Juulia naurahtaa.
– Kyllä se kuuluu asiaan, kun on tarpeeksi
yhteistä taivalta takana, että naimisiin mennään. Ei me olla nähty syytä miksi ei. Ehkä
me sitten ollaan aika perinteisiä, Emil pohtii.
– Joo, mä haluan esimerkiksi, että me nukutaan häitä edeltävä yö erillään, Juuliaa itseäänkin huvittaa. – Ja pitää olla jotain sinistä ja jotain vanhaa. Myös sen olin
päättänyt, että jos joskus alttarille kävelen, niin ainoa oikea paikka on Naantalin
kirkko, koska sillä on niin vahva tunnearvo, hän lisää.

Me ollaan me
Juulia ja Emil tapasivat yhteisten ystävien
tupaantuliaisissa kahdeksan vuotta sitten
ja ovat siitä lähtien olleet yhdessä. – Takana on jo monta yhteistä kotia, pari lasta
olemme saaneet ja työpaikat ovat vaihtuneet. Yhteistä matkaa on tehty tosiaan jo
pitkään, Emil hymyilee.
– Yhteinen aika hektisen arjen keskellä
otetaan sieltä mistä se saadaan, hän toteaa. – Tai sitten se täytyy järjestää, lisää Juulia. – Onneksi on isovanhemmat lähellä,
että me päästään välillä kahdestaan vaikka syömään. Koti-illat ovat ihan parhaita.

Senni ja Tapio
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– Koti on meille muutenkin tosi tärkeä
paikka. Uusi koti valmistui viime heinäkuussa ja siellä haluamme myös lasten
kanssa viettää aikaa.

Juulian ja Emilin 2- ja 5-vuotiaat tytötkin
ovat eläneet häätunnelmissa jo pitkään. –
Vanhempi ilmoitti tässä juuri menevänsä
naimisiin tarhakaverinsa kanssa. Tuntuu,
että kaikki päiväkodissa tietävät, että me
ollaan menossa naimisiin.
– Se, että avioliitolle pyydetään Jumalan
siunausta kaikkien läheisten läsnä ollessa,
tekee avioliitosta meidän mielestä jotenkin todellisemman ja aidomman kuin, jos
se tehtäisiin jollain muulla tavalla, Juulia
ja Emil pohtivat.
– Papin aamen on sinetti ja lopullinen lupaus elää yhdessä, siitä alkaa uusi aikakausi meidän elämässä. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Hanne Tuulos

Kesäkukkia ja kierrätystä
Pian on taas kesäkukkien istuttamisen aika. Naantalin kirkon, Hakapellon, Merimaskun ja Rymättylän hautausmailla istutustyöt aloitetaan perinteiseen tapaan kesäkuun alussa. Jos haluat säilyttää hoitohaudalle kevään aikana istuttamasi kukat, kannattaa ne käydä hakemassa pois ennen kesäistutusten alkamista. Muussa tapauksessa
seurakuntayhtymä poistaa kukat puolestasi.
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.

Kierrätys kannattaa
myös hautausmailla
Vaikka kotona jätteiden kierrättäminen olisi jo tuttu tapa,
niin muualla käytännöt saattavat tuntua vierailta ja hankalilta. Kierrättämisen merkitystä
ei kuitenkaan kannata unohtaa vaan materiaalit on hyvä
pitää kierrossa tuottamassa
työtä ja uusia tuotteita mahdollisimman pitkään.
Seuraavan kerran vieraillessasi omaisen haudalla tarkista tunnetko oikeat käytännöt. Tiesithän muun muassa, että kuumuuden

KOLUMNI
kestävät lasiset kynttilälyhdyt eivät kelpaa lasinkeräykseen vaan ne
ovat polttokelpoista jätettä. Ja muistathan, että kynttilälyhdyn metallinen hattu tulee irrottaa ja pudottaa metallinkeräyssäiliöön.
Keräyssäiliöiden kyljestä löytyvät ohjeet oikeaan lajitteluun. Neuvoja saa myös hautausmaan työntekijöiltä
tai vaikkapa www.lsjh.fi (Lounais-Suomen
jätehuolto). Kierrättäminen on meille pieni vaiva, mutta sen yhteinen hyöty suuri! J

Jaakontien vaellus la 27.–su 28.7.
Heinäkuun lopulla Jaakontien ystävät ry.
järjestää yhteistyössä Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa kaksipäiväisen pyhiinvaelluksen, joka kuljetaan suomalaista Jaakontietä pitkin.
Lauantaina 27.7. matkaan lähdetään Turun
tuomiokirkolta klo 9. Vaellus kulkee Jaakontietä Raision kautta Naantaliin, josta kirkos-

sa vietetyn hartauden jälkeen siirrytään yöpymään Naantalin seurakunnan leirikeskukseen Soiniemeen.
Sunnuntaina 28.7. vaellus jatkuu Naantalista Rymättylään klo 9.30. Vaellus päättyy
messuun Rymättylän Pyhän Jaakobin kirkossa klo 18, jonka jälkeen lähtee kuljetus
bussilla takaisin Turun tuomiokirkolle.

Molempina päivinä vaellettava matka on
n. 22km. Käytössä on huoltoauto, jossa kuljetetaan mm. isommat tavarat ja täydennysvettä.
Vaelluksen hinta on 55€ (plus kaksi omakustanteista ateriaa). J
Lisätietoa: Miika Ahola, miika.ahola@evl.ﬁ

Naantalin Musiikkijuhlat
40 vuotta kamarimusiikin huipulla
Naantalin
Musiikkijuhlien
taiteellinen
johtaja Arto
Noras on laatinut 40-vuotisohjelman.
Kuva
Esko Keski-Oja

HÄÄKUVANÄYTTELY
25.6.-31.8. ti-su klo 11-18
Naantalin kirkossa (Nunnakatu 2)
Avajaiset su 23.6. klo 18.
Tervetuloa!

Tänä kesänä Naantalin Musiikki–
juhlat soi isommin ja moni-ilmeisemmin kuin koskaan ennen. Kesäkuussa 4.-15.6.2019 juhlitaan Naantalin Musiikkijuhlien 40. festivaalia ja
mukana on maailman kantaesityksiä, vaikuttavia orkesteri-vierailuja ja
muusikoita maailman huipulta.
Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen
johtaja Arto Noras on luonut festivaalin 40-vuotisjuhlaan huikean ohjelman. Naantaliin saapuu kesäkuussa peräti neljä orkesteria ja huippukapellimestaria: Sinfonia Lahti Osmo Vänskän, Tallinnan Kamariorkesteri Jaakko Kuusiston, Korean Chamber Orchestra Ralph Gothónin ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri Sakari Oramon johdolla.

Vihkivarauksia vuodelle 2020 aletaan
antaa Naantalin ja Velkuan kirkkoihin
ma 3.6. klo 9 Naantalin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa (Piispantie 2).
Varauksia voi tehdä myös puhelimitse ti
4.6. alkaen, p. 040 130 8300. Virasto on
avoinna klo 9-13.

WWW.NAIMISIINKIRKOSSA.FI

Orkesterivierailujen lisäksi juhlavuotta komistavat kymmenen hienoa ja
moni-ilmeistä kamarimusiikkikonserttia, joissa esiintyvät mm. baritoni
Tommi Hakala, sellistit Ivan Monighetti ja Young Hoon Song, viulistit Christian Altenburger ja Elina Vähälä, huilisti Patrick Gallois sekä jopa maailman
parhaaksi nimetty käyrätorvitaiteilija
Radovan Vlatković, pianisti Juhani Lagerspetz sekä juhlilla debytoiva saksalainen pianisti Oliver Triendl.

Huippusellisteistä koostuva Apocalyptica esiintyy lauantaina 8.6. Naantalin Kirkkopuiston ulkoilmakonsertissa iltapäivällä ja myöhään samana
iltana Naantalin kirkossa. Tämä kenties maailman tunnetuin metallimusiikkia soittava selloyhtye on odotettu ensikertalainen Naantalin Musiikkijuhlilla ja tuo mahtavaa särmää festivaalin juhlavuoteen. Apocalyptican kirkkokonsertti on loppuunmyyty, mutta puistokonserttiin saa vielä
lippuja.
Historiansa aikana Naantalin Musiikkijuhlat on saanut järjestää konserttielämyksen Kultarannan puutarhassa kaikkien presidenttien aikana Urho Kekkosesta lähtien. Tulevan kesän Lauluyhtye Rajattoman ja jousikvartetti Fine Arts Quartetin yhteiskonsertti on loppuunmyyty, mutta Fine
Arts Quartetia voi kuulla myös muissa konserteissa.
Lisäksi ohjelmassa on jo kuudennen
kerran nelipäiväinen Naantalin Lasten Musiikkijuhlat yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. J

Mahdollisuuksien
matka
”Onni olkoon osanasi elämäsi retkellä,
nätti poika rinnallasi vihkimisen hetkellä”
Seison häähunnun suojassa kirkon alttarilla, katson ihmistä vierelläni. Me onnelliset. Onnellisen tietämättömät tuntemattomasta tiestä, jota yhdessä tulemme kulkemaan. Saamme siunauksen matkalle, jota avioliitoksi kutsutaan.
Avioliitto on, paitsi osa yhteiskuntaa
ja osa laajempia kokonaisuuksia, joihin se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa, kasvualusta puolisoiden omalle
henkilökohtaiselle elämälle ja kasvulle. Se on luonnollinen jatkuva muutos,
kasvu- ja kehitystapahtuma, jossa, niin
kuin kaikessa kasvussa ja kehityksessä,
uusi perustuu aina aikaisempaan ja jo
saavutettu kehitysvaihe on pohjana ja
kasvualustana, mahdollisuutena siirtyä
seuraavaan kehitysvaiheeseen. Jumala
antaa ihmiselle mahdollisuudet, myös
vapaan tahdon tehdä valintoja.
Avioliitto. Mikä huikea mahdollisuus. On
mahdollisuus rakkauteen, joka ulottuu
pitkälle puolison fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien taakse hänen henkiseen persoonaansa. Hän ei ole korvattavissa. Häntä ei voi omistaa, vielä vähemmän muuttaa. Hänen kanssaan on opittava elämään. Rakkaus ei ole vain tunnetta. Se on tahtotila. Kilvoittelua.
Harvoin elämä menee niin kuin on
suunniteltu, jatkuva muutos sisältää
olosuhteiden väliaikaisuuden. Kun
avioliitto on solmittu Jumalan kasvojen
edessä, sekalaisen seurakunnan läsnä
ollessa, on sillä aina suojanaan rukouksen voima. Jumalan rakkaus.
Avioliitossa on mahdollisuus levollisesti
elää puutteellisena, keskeneräisenä, elämän lahjan saaneena Jumalan lapsena.
Pala palalta tehdä mikä on mahdollista.
Luopua turhista vaatimuksista ja odotuksista. Voittaa itsensä. Kokea aitoa katumusta. Ymmärtää, että oma teko oli
väärä. Pyytää anteeksi, antaa anteeksi.
Yhä uudelleen antaa anteeksi. Mahdollisuus korjata virheitä. Uskoa tulevaisuuteen. Tehdä uusia valintoja erehtymisen
mahdollisuudesta huolimatta.
Pitkässä avioliitossa on mahdollisuus
suhteuttaa kärsimys ja vaikeat ajanjaksot vain osaksi elämän kokonaisuutta.
Saa yhdessä todeta, että ennenkin on
selviydytty. Luottaa Jumalaan.
Nyt neljänkymmenen yhteisen vuoden
jälkeen polvistun luottamuksen varassa mieheni kanssa ehtoolliselle. Yhteisellä matkallamme on ollut Jumalan
siunaus, vaikka omat lupauksemme
ovat pettäneet. Olemme kiitollisia. J
Tuula
Laakkonen
Naantalin
seurakuntalainen

Koko festivaaliohjelma löytyy
osoitteesta www.naantalinmusiikkijuhlat.ﬁ ja liput Visit Naantalista.
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Seurakunnissa tapahtuu 23.5.–6.9.2019

JUMALANPALVELUKSIA
Naantalin kirkossa
Su 26.5. klo 10 merellinen
messu Café Santalassa
(huom! Paikka). Jani Kairavuo, Piia Klemi. Musiikissa Viis
papeista ja Miika Hartikainen.
Naantalin Sinisten Hopeadelfiinit avustavat messussa.
To 30.5. klo 10 messu. Jani Kairavuo, Elisa Murtoperä.
Su 2.6. klo 10 messu. Hanne Tuulos, Piia Klemi, Miika Hartikainen.
Su 9.6. klo 10 Naantalin musiikkijuhlien juhlajumalanpalvelus. Heli
Inkinen, Jani Kairavuo, Miika Hartikainen, musiikkiryhmä: Teppo
Lampela, kontratenori, Tatu Ahola, pikkolosello, Hannu Kiiski, sello.
Su 16.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 1). Jani Kairavuo, konfirmaatiomessubändi, Joni Vikki.
La 22.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Rauno Vesti, Elisa Murtoperä.
Su 23.6. klo 10 messu. Jani Kairavuo, Joni Vikki.
Su 30.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 2). Marja Saantola,
Miika Hartikainen.
Su 7.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Matkailijoiden kirkkopyhä,
maksuton kirkon esittely jumalanpalveluksen jälkeen. Rauno Vesti,
Miika Hartikainen.
Su 14.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Marja Saantola, Miika Hartikainen.
Su 14.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 3). Annukka Lindberg.
Su 21.7. klo 10 konfirmaatiomessu
(Soiniemi 4). Piia Klemi, Joni Vikki.
La 27.7. klo 18 Jaakontien vaelluksen iltamessu. Jani Kairavuo,
Elisa Murtoperä.
Su 28.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Jani Kairavuo, Elisa Murtoperä.
Su 28.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 5). Annukka Lindberg, Elisa Murtoperä.
Su 4.8. klo 10 konfirmaatiomessu
(päivärippikoulu). Piia Klemi, Elisa
Murtoperä.
Su 11.8. ei messua Naantalin. Klo
8.45 bussikuljetus seurakuntakeskuksen pihasta messuun Velkuan
kirkkoon.
Su 18.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Piia Klemi, Jani Kairavuo, Miika
Hartikainen.
Su 25.8. klo 10 luomakunnan
sunnuntain messu. Annukka Lindberg, Marja Saantola, Elisa Murtoperä.
Su 1.9. klo 10 messu. Jani Kairavuo, Piia Klemi, Miika Hartikainen.
Yhtymän laulajat. Vapaaehtoisten
tehtäviin siunaaminen.
ARKIEHTOOLLINEN
seurakuntakeskuksen kappelissa
Ke 29.5. klo 12. Piia Klemi, Miika
Hartikainen.
Ke 4.9. klo 12.
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MUSIIKKIA
Yhteislaulutilaisuudet
Suvilinnun laulut to 4.7. klo 19
pappilassa (Kylentie 1). Vapaa
pääsy.
Suvilaulut su 7.7. klo 16.30 Velkuan kirkossa. Vapaa pääsy.
Suvilinnun laulut to 8.8. klo 19
Naantalin kirkossa. Vapaa pääsy.
Kesäkonsertteja
Talvinen matka kesäillassa
ti 9.7. klo 18 Velkuan kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Kosketuksia Bachiin to 11.7.
klo 19 Naantalin kirkossa.
Kesäyön säveliä to 18.7. klo 19
Naantalin kirkossa.
Konserttivierailija Japanista
to 25.7. klo 19 Naantalin kirkossa.
Tribute to Mahalia Jackson to 1.8.
klo 19 Naantalin kirkossa.
Naantalin kirkkokonsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 10€. Kaikkien
konserttien esiintyjätiedot s. 2.
LAPSILLE, PERHEILLE
JA KOULULAISILLE
Pienten koululaisten (1-2 lk) ja
eskari-ikäisten kesäkerho 3.6.20.6. klo 9-16 seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa: www.naantalinseurakunta.fi/lapsille/ilmoittaudu
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjaajina Tarja
Lehto ja Jaana Härmä. Lisätiedot
040 130 8320 tai 040 130 8321.
Ilmoittautuminen myös syksyn
2-5 vuotiaiden lasten päiväkerhoihin on käynnissä osoitteessa:
www.naantalinseurakunta.fi/lapsille/ilmoittaudu.
Lasten Taideleiri 6-12 -vuotiaille yhteistyössä Mariavägenin
kanssa 29.-31.7.2019 Mariavägenissä Luonnonmaan Haijaisissa
(Kirstiläntie 34). Leirillä tehdään
taidetta monenlaisin menetelmin. Leiri on tarkoitettu 6-12-vuotiaille. Leiripäivät ovat klo 10-15
(aamu- ja iltapäivähoitomahdollisuus erikseen sovittavissa). Hinta 15€, sis. materiaalit ja lounaan.
Ilmoittautumiset 20.7. mennessä:
annakaisa.siltanen@gmail.com
tai puh. 050 545 9992. Ks. tarkemmin s. 8.
Seikkailullinen polkupyörävaellus 10–14 -vuotiaille
25.–27.6. Kokemäeltä Turkuun
ks. s. 2.

Kouluun lähtevien kirkkohetki siunausten kera su 11.8. klo 15
Naantalin kirkossa. Annukka Lindberg, Miika Hartikainen.
Yhteisiä kesäretkiä
To 6.6. tutustumme Uskelan kirkkoon kirkonrotan opastuksella
(kirkkokahvit ja mehut) ja sen jälkeen osallistumme lastenlaulutapahtumaan Salon iltatorilla. Lähtö klo 13.30 seurakuntakeskuksen
pihalta. Hinta 10€/penkki.
To 13.6. Korkeasaareen. Lähtö klo
9. Hinta 13€/penkki (ei sisällä Korkeasaaren pääsymaksua).
Ma 17.6. kotieläinpihalle, askartelupajoille ja kirkkoon Kustaviin.
Lähtö klo 9 seurakuntakeskuksen
pihasta. Hinta 10€/penkki.
Kaikkien retkien tiedustelut ja ilmoittautumiset: tellervo.lehtonen@evl.fi tai 040 130 8325 tai
kirsti.koskenoja@evl.fi tai 040 130
8324. Ilmoita lähtijöiden lukumäärä ja laskutusosoite.
Kesätoimintaa Isotalontien
puistossa ja kerhotiloissa
(Isotalontie 9)
Puistotoimintaa 3-7 -vuotiaille
Isotalotien puistossa:
ti 4.6. klo 12-14.30, ke 5.6. klo
9-11.30, ti 11.6. klo 12-14.30 ja ke
12.6. klo 9-11.30.
Perheiden piknikpäivä pe 7.6. ja
14.6. klo 10-14.
Lapsiparkit 1-5-vuotiaille ma 3.6.
klo 9-11.30 ja ma 10.6. klo 9-11.30.
Kokkikerho 6-9-vuotiaille ma 3.6.
klo 12.30-15 ja ma 10.6.
klo 12.30-15
Perhemuskari ti 4.6. ja 11.6.
klo 9-11.
Tiedustelut Isotalontien toiminnasta: 040 130 8325 (Telle) tai
040 130 8324 (Kirsti).
Kerho-, puisto ja muskaritoiminta jatkuvat kesän jälkeen viikoilla 33 ja 34.
Taivas varjele –
taas mennään!
Kasvatuksen yhteinen starttipäivä la 31.8. seurakuntakeskuksessa
klo 13 Siina & Taikaradion
”Laulubussi matkustaa”
-konsertti lapsiperheille.
Laulubussi starttaa ja pyörät ne pyörivät. Penkin alta
voi löytyä salamatkustajia tai
bussi voi viedä matkustajansa
vaikka keskelle suurkaupun-

kia. Voit myös joutua keskelle
sammakoiden lystikästä hyppelyä. Taikaradio trion akustisen lämmin ja innostava musiikki ilahduttaa kuulijansa päivää niin tuttujen kuin uudempienkin laululeikkien sävelin.
Siina on koulutukseltaan varhaisiän musiikinopettaja ja
tuttu myös Pikku Kakkosesta.
Klo 14 syksyn pelimerkit
Konsertin jälkeen päivä jatkuu
koululaisille ja nuorille suunnatulla tapahtumalla seurakuntakeskuksen pihalla ja nuorisotiloissa Dipolilla. Ohjelmassa
mm. kisailua eri pallolajeissa,
pientä naposteltavaa ja paljon
muuta! Lisätietoja www.naantalinseurakunta.fi/nuoret
NUORILLE
Lähde mukaan frisbeegolfaamaan porukalla! Liikkeelle lähtö
tapahtuu Haijaisten frisbeegolf-radan parkkipaikalta maanantaina
27.5 klo 17.30. Yhdessäoloa ja vähän makkaranpaistoakin.
Lisätietoja jari.hiitola@evl.fi tai
040 1308 332.
Retki Särkänniemen huvipuistoon ma 29.7. Matkaan lähdetään
Naantalin seurakuntakeskuksen
edestä klo 9 ja palataan samaan
paikkaan klo n. 20.30. Seurakunta
tarjoaa bussikyydit. Alle 13-vuotiaat huoltajan kanssa. Seurakunta
tarjoaa bussikuljetuksen, sisäänpääsyn jokainen maksaa itse. Ilmoittaudu mukaan: www.naantalinseurakunta.fi/nuorille
Lisätietoja jari.hiitola@evl.fi tai
040 130 8332.
Saunaillat ke 7.8. pe 9.8. ja ma
12.8. klo 17-22 Soiniemen leirikeskuksessa. 14-18-vuotias nuori, tule saunomaan ja uimaan tai vaikka vain paistelemaan makkaraa!
Mukana nuorisotyönohjaajat Jari
ja Jere. Lisätietoja Jarilta.
Syksyn pelimerkit
Kasvatuksen toiminta starttaa
yhteisessä tapahtumassa seurakuntakeskuksen pihalla ja DiPolilla la 31.8! Ohjelmassa mm. kisailua eri pallolajeissa, pientä naposteltavaa ja paljon muuta!
Lisätietoja www.naantalinseurakunta.fi/nuoret
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 Cafe Armo ovat
normaalisti avoinna ke 29.5. asti.
Kesällä Café Armo ja kirppari ovat

avoinna kesä- ja elokuussa vain
tiistaisin klo 10–13. Huom! Heinäkuussa lepäillään, joten Café Armo
ja kirppari eivät ole avoinna. Syyskausi alkaa 2.9. Kirpputori ja Cafe
Armo avoinna syyskaudella ma, ti,
to klo 10–14 ja ke klo 10–18.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11 kesä- ja
elokuussa. Eri esiintyjiä. Huom! Ei
heinäkuussa.
Mölkkyä kirkkopuistossa kesäkeskiviikkoisin alkaen klo 14. Säävaraus.
Vanhemman väen leiripäivä
29.5. klo 10–15 Soiniemessä (Soiniementie 111, Naantali). Saapuminen omin kyydein, kysy tarvittaessa kuljetusta. Leiripäivän hinta 10€ sis. ruoan. Sitovat ilmoittautumiset ruokavalioineen to 23.5.
mennessä Marille 040 130 8342
tai Minnalle 040 130 8343.
Suurin osa ryhmistä kesätauolla, seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Omaishoitajien kesäkokoontumiset to 13.6. 18.7. ja 15.8. klo
13, rh 4. Tapaamiset on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään
hoitaville.
Gospelkaraoke viimeisen kerran
keväällä ke 22.5.
Ahkerat puikot ke 29.5. klo 11 viimeisen kerran tänä keväänä. Jatkuu syksyllä 4.9.
Äijäbiljardi viimeisen kerran keväällä pe 31.5. klo 17 Dipolissa.
Reijo Kortelainen.
Kesäraamis to klo 15 seuraavasti: 13.6., 27.6., 11.7., 25.7. ja
8.8., rh 4. Raamattua yhdessä
keskustellen ja kahvitellen.
Mari Syrjäkoski-Vuollet. Ryhmä on avoin kaikille.
Pelimimmit jatkuu syksyllä parittomien viikkojen ma klo 14 alk.
9.9., rh 2. Pirkko Nurmi, Inkeri Ahlroth ja Susan Lehtonen.
Virsilaulu jatkuu syksyllä parittomien viikkojen ti klo 12 alk. 10.9
klo 12, rh 4. Leena Litzén.
Tillukkapiiri jatkuu syksyllä alk.
ke 4.9. klo 17. rh 3. Pirjo Laitala ja
Tuulikki Järveläinen.
Sauvakävely jatkuu syksyllä alk.
to 5.9 klo 10. Lähtö Aurinkotien
puolelta.
Korttiaskartelu jatkuu syksyllä alk. ma 2.9. Eila Puhakka ja Ulla
Kokko.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä jatkuu syksyllä alk. ti 3.9.
klo 14–15.30. Tiedustelut Minna
Pykälämaa 040 130 8343.
Ystäväpiiri ke 7.8. ja 4.9. klo 12.30.
Velkuan Kummelissa.
Vapaaehtoistyöntekijöiden siunaaminen tehtäviinsä Naantalin kirkossa su 1.9. klo 10 alkavan
messun yhteydessä.
Kun haluat muistaa omaista adressilla ja samalla tukea Naantalin
seurakunnan diakoniatyötä, voit
ostaa adresseja kirkkoherranvirastosta ja kirpputorilta. Hinta 8 – 10 €.

Naantalin seurakuntakeskuksessa

iloinen junamatka piippolaan

Lauantaina 25.5. klo 15-16

Laulattava ja naurattava musiikkitilaisuus vauvasta
vaariin. Konduktöörinä Naantalin kamarikuoro, joka
johdattelee yleisöä täti Monikan tahdissa Piippolaan,
Elefanttimarssille ja Hämähäkin langalle.

Liput ovelta
Lapset maksutta
Aikuiset 5€

Juhannusjuhla
Juhannusaattona 21.6. 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.

Hyvän mielen leiri
30.9.–1.9. Viherlahden
leirikeskuksessa.
Leiri on sinulle, joka haluat
puhua, kuunnella tai olla hiljaa, kaipaat iloa ja väriä elämääsi ja nautit kiireettömästä
yhdessäolosta ja tekemisestä.
Tule yhdessä jakamaan, puhumaan, nauttimaan hyvästä
ruuasta sekä virkistäytymään
ulkoillen ja saunoen. Leiri on
tarkoitettu ensisijaisesti mielenterveyskuntoutujille. Hinta
45€, johon sis. täysihoito, ohjelma ja kuljetus.
Ilm. viim. 16.8. Mari Syrjäkoski-Vuolteelle, p. 040 130 8342.
Järj. Naantalin seurakunta ja
Raision seurakunta.
VELKUALLA
Jumalanpalveluksia
La 1.6. klo 10 Velkuan koulun kevätkirkko. Elisa Murtoperä.
La 22.6. klo 16.30 sanajumalanpalvelus. Rauno Vesti, Elisa Murtoperä.
Su 11.8. messu. Annukka Lindberg, Rauno Vesti, Elisa Murtoperä. Kuljetus Naantalin seurakuntakeskuksen pihasta klo 8.45. Messun jälkeen kirkon esittely.
Muuta
Suvilaulut-yhteislaulutilaisuus
su 7.7. klo 16.30 kirkossa. Vapaa
pääsy.
Talvinen matka kesäillassa -konsertti ti 9.7. klo 18 kirkossa. Vapaa
pääsy, ohjelma 15€. Ks. s. 2.
Ystäväpiiri ke 7.8. ja 4.9. klo 12.30
Kummelissa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 26.5. klo 10 sanajumalanpal-

velus. * Avustajina rippikoululaiset. Jumalanpalveluksen jälkeen
rippikoululaisten ja vanhempien
info-tilaisuus seurakuntakodilla.
Helatorstai 30.5. klo 10 messu. *
Mukana lapsikuoro.
Su 2.6. klo 10 messu. *
Su 9.6. klo 10 messu. *
Su 16.6. klo 10 messu. * Kirkkokahvit kirkon edustalla.
La 22.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus. Irja Aro-Heinilä, Esa Vähämäki.
Su 23.6. klo 10 messu. Irja
Aro-Heinilä, Esa Vähämäki.
Su 30.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Eija Kalliala, Aada Wirberg.
Su 7.7. klo 10 messu. Irja Aro-Heinilä, Aada Wirberg.
Su 14.7. klo 10 messu. Heikki
Mäntylä, Esa Vähämäki.
Su 21.7. klo 11 kansanlaulukirkko
Aahollin pihalla. * Huom. paikka!
Su 28.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 4.8. klo 10 konfirmaatiomessu. * Mukana diakoni Hannele Keskitalo.
Su 11.8. klo 10 messu. Raimo Nisonen.
Su 18.8. klo 10 messu. *
Su 25.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. *
Su 1.9. klo 10 messu. *
*Petri Sirén, Esa Vähämäki
MUSIIKKIA
Rymättylän kirkossa
Petri Laaksosen konsertti ke
10.7. klo 18.
Hanna Ekolan konsertti pe 26.7.
klo 18.
MUUTA
Rippikoululaisten kokoontuminen la 25.5. klo 11-14 seurakuntakodissa. Isoset mukana.
EU-ruokajako ma 27.5. klo 17.3019 seurakuntakodissa.
Koulun kevätkirkko la 1.6. klo 9.
Kesäkerhot 2019
vuonna 2010-2012 syntyneille tytöille ja pojille Rymättylän
seurakuntakodissa:
I 3.6.-7.6. klo 9-15
II 10.6.-14.6. klo 9-15.
Hinta 50€/lapsi (sis. lounaan,
välipalan, ohjauksen, askartelut ja tapaturmavakuutuksen).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.5. mennessä Susanne
Nummelin p. 0401308385 tai
susanne.nummelin@evl.fi.
Kävelykirkko Pakinaisten saarel-

Merimaskun
kirkko vuosien
saatossa
Merimaskulainen merikirjailija
Visa Auvinen on tutkinut Merimaskun kirkon historiaa. Työn
tuloksena ja aiempien julkaisujen pohjalta nyt valmistuneessa teoksessa paitsi kerrotaan uusimmista tutkimuksista, esitellään merimaskulaisten kaunista puukirkkoa vuodelta 1726 ja sen historiaa sekä kirkon esineistöä ja niiden
historiaa. Teoksessa on runsaasti kuvia kirkosta, kellotapulista ja kirkkomaalta.
Kirjaa voi ostaa Naantalin museosta, Merimaskun seurakuntakodista ja kirjoittajalta. Sitä
voi myös lainata Naantalin ja
Merimaskun kirjastoista. J

la la 15.6. Lähtö Haapalan rannasta, Haapalan saaristotie 360 yhteysaluksella klo 15. Paluu n. klo 19.
Rippikoulu: päiväleiri Majakassa
24.7.-26.7. ja yöleiri Naantalin Soiniemessä 29.7.-2.8. Konfirmaatiomessu Rymättylän kirkossa su 4.8.
klo 10.
Hautausmaakierros ja hartaushetki kirkossa ke 24.7. klo 18.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 11.8. klo 18. Raimo Nisonen.

JUMALANPALVELUKSIA
Merimaskun kirkossa
Su 26.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Tiina Lustig.
To 30.5. klo 18 sanajumalanpalvelus *
Su 2.6. klo 10 messu. Heikki Kivekäs, Tiina Lustig.
Su 9.6. klo 10 sanajumalanpalvelus *
Su 16.6. klo 10 messu * Kansanlaulukirkko ja kesäasukkaiden
kirkkopyhä
La 22.6. klo 18 sanajumalanpalvelus *
Su 23.6. klo 10 sanajumalanpalvelus *
Su 30.6. klo 10 konfirmaatiomessu *
Su 7.7. klo 10 messu. Markku
Ahlstrand, Päivi Vartija.
Su 14.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 21.7. klo 10 messu. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija
Su 28.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija
Su 4.8. klo 10 messu. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 11.8. klo 10 sanajumalanpalvelus *
Su 18.8. klo 10 messu *
Su 25.8. klo 10 sanajumalanpalvelus *

Seurakuntayhtymän
taloudesta
Tilikaudelta 2018 muodostui alijäämää 46 907 €. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on
118 253 €. Vuosina 2009-2012
muodostui alijäämää yhteensä 1
785 000 €. Alijäämä on katettu
aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2018 päättyessä ylijäämää on 3 175 011 €.
Seurakuntayhtymän aloittaessa
vuonna 2009 ylijäämää oli n. 2,8
milj. €.
Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot
ovat 284 740 € ja toimintakulut
3 581 375 €. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 96,7 %. Omavaraisuusaste on 96,6 %.
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on 1,35 vuosina
2014-2019. Seurakuntayhtymän
talous saatiin tasapainoon vuosina 2013-2015, mutta edelleen
on välttämätöntä pidättäytyä
menojen lisäämisestä koska talouden kasvua ei ole lähivuosina
odotettavissa. Taloutta on suunniteltava niin, että tilikausien tulokset ovat positiivisia valtuustokaudella 2019-2021.
Investoinnit on päätetty rahoittaa toistaiseksi omaisuutta myymällä. Viime vuosina myytyjä
tontteja ja kiinteistöjä ovat mm.
Nuhjalan seurakuntakoti (2014),

Lammasluoto (2015) ja Arholankujan osakehuoneisto (2016).
Naantalin keskustassa olevien
puistoalueiden myynti ja Merimaskun pappila sekä Hevosluodossa sijaitsevien kuuden rantatontin myyminen on vireillä.
Vuoden 2018 aikana on tehty
vain välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset.
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt kymmenen vuoden aikana yhteensä
1094 jäsenellä. Vuonna 2018 jäsenmäärä vähentyi 164 jäsenellä. Seurakuntien jäsenmäärä
oli 31.12.2018 yhteensä 14 512.
Yhteisöverotulot korvattiin vuoden 2016 alusta lähtien valtion
avustuksella, joka on Naantalin
seurakuntayhtymässä noin 85
000 € pienempi kuin aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo.
Kaikesta huolimatta Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän
seurakunnat pyrkivät palvelemaan parhaalla mahdollisella
tavalla. J
Hyvää kesää!
Jorma Koivula
seurakuntayhtymän
talousjohtaja

UUTTA!
Kesän konfirmaatiomessuissa bändi
Naantalin seurakunnassa konfirmoidaan tulevana kesänä 6 rippikouluryhmää. Konfirmaatiomessuja vietetään joko sunnuntain messun
yhteydessä tai omana messunaan iltapäivällä. Tänä kesänä kuulemme konfirmaatioissa urkujen lisäksi bändiä, jossa rummut soivat Jamin käsissä, akustisten kitaroiden ja basson varsissa vaihtelevat Joni ja Jere. Hannun sähkökitaravahvistus ja joissakin messuissa pianon
takaa soittava ja laulava Lauramaria kuuluvat niin ikään tähän muotoaan muuttavaan bändiin.
Musiikki on kitaravetoista, elävää ja joskus jopa genrerajoja rikkovaa. Tututkin virret ja laulut löytävät uutta tyyliä ja rytmiä. Messuissa
lauletaan myös nuorille rippileireiltä tuttuja ja heidän valitsemiaan
lauluja. Pitkän tähtäimen haave on, että tulevaisuudessa nuoret voisivat itse soittaa konfirmaatiomessuissa. Tervetuloa konfirmaatiomessuihin iloitsemaan nuorten kanssa ja viettämään koko seurakunnan juhlaa! J

Su 1.9. klo 10 messu *
*Markku Ahlstrand, Tiina Lustig
Lauantaina 15.6 Suvilystien
aikaan, kirkko on avoinna
klo 11-15. Markku-pappi
musisoi kymmenen minuutin
musikaalisessa hetkessä
klo 12.30., 13.30 sekä 14.30.

SYYSKAUDEN ALOITUS
Päiväkerhot ma 19.8. klo 10.
Perhekerho ti 20.8. klo 10
Kaffepaussi to 29.8. klo 13.
Keskiviikon Kahvihetki ke 11.9.
klo 11 Vanhustentalolla.
Käsityöpiiri to 12.9. klo 13.
Kultaisen iän kerho to 26.9.
klo 13.
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Naantalin seurakunta ja Mariavägen
järjestävät yhteistyössä lasten taideleirin 29.–31.7. Mariavägenissä, Kirstiläntie 34. Teemana on ”Minä osana
luomakuntaa”. Leirillä työskennellään
mahdollisuuksien mukaan kokonaan
ulkona, sillä taiteilu luonnossa on aivan omanlaisensa kokemus.

mukset virittävät meidät luovaan tilaan, jossa
on hyvä lähteä tekemään taidetta.

Leirin vetäjänä toimii kuluneen kevään aikana perheineen Mariavägeniin muuttanut
erityisopettaja Anna-Kaisa Siltanen.

Taideleirillä käytämme taiteen tekemiseen monenlaisia menetelmiä: maalaamme, teemme
savitöitä metsässä ja valmistamme kipsinaamioita. Lisäksi liikumme, musisoimme ja leikimme. Aamut aloitetaan yhteisellä päivänavauksella ja päivän ohjelma käydään läpi niin,
että kaikilla on turvallinen olo.”

Kun aistikokemus muutetaan taiteelliseksi toiminnaksi, opimme jotain itsestämme ja
omista tunteistamme. Taide vahvistaa myös
kokemusta elämän arvokkuudesta. Taiteen
avulla voidaan myös välittää tietoa ihmisen
toiminnan vaikutuksesta luonnolle.

Näin hän kertoo leirin sisällöstä: “Luomakunta on Jumalan antama lahja ihmisille. Luonto
on kuin avoin kirja, jota jokainen voi halutessaan lukea ja opiskella. Kaikki luonnon eliöt
sisältävät tietoa, tarinoita ja salaisuuksia.
Taiteen avulla voimme etsiä omaa osuuttamme ja paikkaamme tässä kokonaisuudessa.

Leiri on tarkoitettu 6–12-vuotiaille. Leiripäivät ovat klo 10–15 (aamu- ja iltapäivähoitomahdollisuus erikseen sovittavissa).
Hinta 15€, sis. materiaalit ja lounaan. Ilmoittautumiset 20.7. mennessä: annakaisa.siltanen@gmail.com tai puh. 050 545 9992.

Taidekokemus syntyy vuorovaikutuksessa
teoksen kanssa. Luonnossa olemme kaikki aistit valppaina. Voimme katsoa maisemaa tai yksittäistä kasvia, mutta läsnä on
myös ympäröivän luonnon tuottama kokemus. Joku tuoksu tai ääni saattaa liittää
hetken mielessämme johonkin menneeseen
omaan kokemukseemme. Nämä aistikoke-

Kuvat: Liisa Laxenius

Leirin päätteeksi järjestetään kaikille avoin
päätöstilaisuus, johon kootaan lasten tekemät taideteokset näyttelyksi. Keskiviikkona
31.7. klo 15–18 tarjolla siis taidetta ja yhdessäoloa kaikille! J

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2019
Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36
21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
puh. 02 436 9654
Avoinna poikkeuksellisesti heinäkuussa
(rajoitetuin palveluin): 8.7., 15.7., 22.7. ja
29.7. klo 15-17.
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Naantalin seurakunta
Piispantie 2
21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
Avoinna poikkeuksellisesti 10.6-25.8.
ti, to, pe klo 9-13 (ma ja ke suljettu).

Naantalin seurakuntayhtymän
taloustoimisto
Piispantie 2
21100 Naantali
www.naantalinseurakunnat.fi
avoinna ma–pe 9–13 myös kesällä
Talousjohtaja 040 130 8350
Hautausasiat 040 130 8353

Rymättylän seurakunta
Viluntie 2
21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9–12, ke 12–15
puh. 02 252 1216, 040 130 8380
Avoinna poikkeuksellisesti 27.5.-14.6.
ke klo 12-15. Virasto suljettu 17.6.-28.6.
Sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi

