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Vaik alkais kesät, talvet
toisiaan muistuttaa
tai valon aikaa päästäis
yhdes ei juhlimaan,
Sä anna meidän, Luoja,
oppia luottamaan,
ett kirkkauttas pysty
ei varjot voittamaan.
(Suvivirren uusi 7.säk.,
sanat: Tuuli Charalambous)

Ilonpisaroita
s. 3

Mitäs sitä rukoilis?
s. 4

Naantalin kirkon urut
– siinä vasta soitin!
s. 5

Pääkirjoitus 4.6.2020

Katso Luojan ihmeitä
Keväällä auringon ja lämmön tuntu taikoo
mielen virkeäksi. Moni inspiroituu kevättouhuihin. Vihdoin ”aurinko armas kuivaa
talvehen” niin kuin lastenlaulun sanat voisi vääntää. Mutta joskus, kun aamulla verhon takaa paljastuukin sateen kostuttama
maa, niin mieli apeutuu. Almanakan päivämäärä ei vastaakaan maisemaa ja lämpötilaa. Kuitenkin kokemuksesta tiedämme, että juuri sade antaa kasvulle ja vehreydelle
vauhtia. Voisiko tämän keväisen sään logiikan kääntää myös ihmisen elämään: juuri
arki ja sen itsestään selvyydet ovatkin niitä, jotka rakentavat perustaa juhlahetkien
kokemiseen.

Koronakevät on riisunut monen elämää
rajusti: normaalit tekemiset ja menemiset
ovat vaihtuneet pelkistämiseen. Ihmissuhdeverkosto on ollut pakko rajata ja tutut
työelämän rutiinit ovat muuttuneet. Näinä
viikkoina ovat arkiset perusasiat avautuneet
uudenlaisina. Ehkä jopa yllätyksekseen moni huomaa: tältä minun elämäni näyttää kutistettuna. Kun tämän tosiasian kanssa tulee kasvokkain, voi myös alkaa havaita pieniä ihmeitä. Alkaa nähdä sellaista arvokasta, mihin ennen ei kiinnittänyt huomiota.

ihmeitä pullollaan”. Näihin pieniin ihmeisiin havahtuminen avaa silmät. Niin paljon
on sellaista, mitkä herättävät kiitollisuutta. Itsestään selvyydet vähenevät, ihmettely lisääntyy. Vapahtajammekin kehottaa
katsomaan taivaan lintuja. Hänen ehdottaa katsomaan Luojan ihmeitä ja ymmärtämään, että elämä on yllättävästi Luojan
ihmeitä pullollaan, pieniä ja suuria. Huolet voi jättää luottamuksessa Taivaan Isän
hoitoon.
Hyvää kesää kaikille! J

Gospel-trio Treklangen lauloi jo 70-luvulla: ”Pieniä ihmeitä täynnä on elämä, pieniä

Markku Ahlstrand
Merimaskun kirkkoherra

– lasten taideleiri Mariavägenissä
Hei, 6-12 -vuotias, tule ihmettelemään
Luonnonmaan kaunista luontoa ja kokemaan
se taiteen keinoin.

Lasten taideleiri järjestetään ke 22.-la 25.7. klo 10-15 Mariavägenissä, Luonnonmaalla, Kirstiläntie 34. Leiri huipentuu yhteiseen taidekirkkoon Naantalin kirkossa sunnuntaina 26.7. klo 10.

Tänä kesänä Mariavägenissä järjestettävän lasten taideleirin aiheena ovat metsä ja metsän ötökät. Tutkimme metsän
elämää kaikkien aistien avulla. Ötökällä tarkoitetaan pieniä, mutta silti silmillä nähtäviä selkärangattomia eläimiä.

Leirin hinta on 20€ (sis. leiriohjelma, lounas ja materiaalit). Ilmoittautumiset ke 15.7.2020 mennessä annakaisa.siltanen@gmail.com tai 050 545 9992. Ilmoittautumisen
yhteyteen leiriläisen nimi, ikä sekä mahdolliset
ruoka-aineallergiat. J

Puutarhasta ja lähimetsästä saattaa löytyä valtava joukko
eri ötökkälajeja. Lähdemme etsimään niittyhepokatteja,
kontukimalaisia, lehtokotiloita, rauniolukkeja, kastelieroja, hevosmuurahaisia ja rapsikuoriaisia. Ötököiden lajimäärä on valtava ja niiden rakenteen, muotojen ja värien tutkiminen ovat hyvä tapa ihmetellä Taivaan Isän luomistyötä.
Etsimme ötököitä lähimetsästä, tunnistamme niitä ja teemme taidetta niiden inspiroimina. Siivet, koivet, tuntosarvet
ja muut yksityiskohdat siirtyvät siveltimellä paperille. Käytämme monipuolisia materiaaleja ja teknikoita, mm. maalaamme, piirrämme ja teemme painokuvia. Sään salliessa
työskentelemme ulkona ja käytämme paljon luonnonmateriaaleja.

Iloisin terveisin,
Anna Kaisa Siltanen
taideleirin vetäjä, erityisopettaja
Yhtenä päivänä saamme vetäjäjoukkoon mukaan myös
kanttorin. Tätä päivää ajatellen rakennamme soittimia, ötökkäteemalla tietenkin,
ja käytämme niitä musiikin tekemisessä.

Leiri järjestetään näillä näkymin.
Koronatilanne voi kuitenkin muuttua,
joten seuraa Naantalin seurakunnan
tiedotusta sosiaalisessa mediassa,
verkkosivuilla ja paikallislehdissä.
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Auringon lämpö iholla tai tuulenvire
kasvoilla? Tai ehkä ruohonkorsi, joka
kutittaa sormenpäitä. Olisiko ilonpisaroita meren tai vastaleivotun
omenapiirakan tuoksu? Voisiko
ilonpisarat maistuakin joltain, ehkä
mansikalta tai vaikkapa raikkaalta
sitruunamehulta? Löytyisiköhän
niitä pienistä yksityiskohdista: laiturin
lautojen kuvioista tai kastepisaroista
hämäkinverkossa? Entä äänet,
tippuisiko ilonpisaroita vauvan
suloisesta kiherryksestä tai linnun
liverryksestä? Ilo taitaa lymytä aika
yksinkertaisissa asioissa, onhan ilo
Jumalan lahja.

tuu lahjalta tässä tilanteessa, kun ihmisiä
ei saa tavata.
✿ Kaupungin järjestämät kuntoilupaikat.
Portaita saa mielin määrin kulkea, kunhan
muistaa turvavälit, ja ulkokuntoilulaitteet
ovat vallan hieno asia.
✿ Nyt kun tekee kotona etätöitä ja illalla on aikaa pitkiin kävelylenkkeihin, kevään
heräämisen on huomannut ihan uudella tavalla.
✿ Iloitsen siitä, että luonto on puhdistunut epidemian aikana.

Iloitsen perheestä

Iloitsen työstä

Iloitsen luonnosta
tujen laulu ja päivä päivältä lisääntyvä vihreys. Ne antavat uskoa elämän jatkumiseen
vaikeiden aikojenkin keskellä.
✿ Metsä, luonnon tuoksut ja lintujen eri
tavoin polveilevat laulut tuovat elämään
iloa. Metsäretket kahvin kera ja nuotiolla
paistettu makkara.
✿ Omalla pihalla puuhailu on terapeuttista: istuttaminen, perhoset ja pörriäiset, sisiliskot, linnut, tuoksut.
✿ Kävely kotikaupungin rantoja pitkin
rauhoittaa ja antaa iloa kaikkina vuodenaikoina ja erityisesti nyt, kun myös työ on tullut kotiin.
✿ Normaalistikin kuljen rantoja pitkin
Naantalin kävelyteitä ja ihastellen seuraan
kauniin kotikaupungin vuodenaikojen vaihtelua. Varsinkin keväällä uuden syntymisen
ihme on valo koronankin keskellä.
✿ Poikkeusaika ja kevään valon lisääntyminen ovat luoneet minulle mahdollisuuden käydä metsässä useammin, mikä tun-

tuksen löytyminen antavat voimia jaksaa
eteenpäin.
✿ Nyt on ollut eri tavalla aikaa rauhoittua
ja hiljentyä vaikka aamurukouksiin. Ja kynä
viuhuu, kun on tilaa kirjoittamiselle.
✿ Valoa on tuonut Naantalin seurakunnan eri lähetykset Facebookissa.

✿ Saan hoitaa ja huolehtia iäkkäistä vanhemmistani rauhassa oikein ajan kanssa,
kun olen pitkällä lomautuksella.
✿ Suuri ilon aihe on ollut tavallista syvällisemmät keskustelunaiheet omien aikuisten lasteni kanssa. Ne ovat käsitelleet
sukumme hengellistäkin historiaa ja kokemuksia. On mietitty menneiden sukupolvien selviytymistä. Vaikeat ajat ja epävarmuus ovat herättäneet hengellisestä
talviunesta miettimään omaa jumalasuhdetta.
✿ Lapset löysivät taas intiaanileikit.

Mikä on sinun ilonpisarasi? Kysyimme somessa seurakuntalaisilta ja seurakunnan
työntekijöiltä, mikä tuottaa iloa juuri nyt.
Tässä joitain ilon aiheita ja voimaannuttavia ajatuksia meille kaikille tähän poikkeukselliseen kesään.

✿ Auringon paiste ja heräävä luonto, lin-

✿ Iloitsen Ylen uudesta hyvästä sarjasta.
✿ Uuden oppiminen ja uuden harras-

Iloitsen niin monista asioista
✿ Hyvä ruoka, parempi mieli. Olen tilannut joka arkipäivä kotiin naantalilaiselta pitopalveluyrittäjältä aina niin maittavan
lounaan kotiin tuotuna. Se piristää jokaisen
etätyöpäivän keskellä.
✿ Iloitsen musiikista. Erilaiset ilmaiset artistien kotikonsertit netin välityksellä. Kovasti kuitenkin odotan, että pääsen taas
kuulemaan musiikkia ihmisten ympäröimänä, ilman ruutua.
✿ Yksi elämäni monista ilonpisaroista
on virsilaulu. Poikkeuksellisena kevätaikana olemme laulaneet poikkeuksellisen paljon virsiä kotona vaimon ja lasten kanssa.
Virsi lohduttaa, rohkaisee ja ilahduttaa.
✿ Odotus, lähteä karanteenista Rymättylään kesäksi.
✿ Huumori pitää pinnalla, ja kiitollisuus
omasta ja läheisten terveydestä.
✿ Ilonpisaroita ovat kirjahyllyn kirjat, joita en ole ehtinyt lukea. Nyt ehdin.

✿ Ilonpisara on se, että seurakunnan
diakonia saa jakaa ruokakasseja tarvitseville. On ollut ilo huomata, miten yritykset
ovat lahjoittaneet ruokaa Operaatio Ruokakassille. Iso kiitos kaikille, myös yksityisille henkilöille, jotka ovat olleet mukana
auttamassa.
✿ Ihmisten auttamisen halu on ilahduttanut suuresti, ja myös se yhteishenki, joka ihmisissä on herännyt. Samassa veneessä ollaan -meininki.
✿ Iloitsen siitä, että olemme onnistuneet
seurakunnassa yhdistämään voimavaroja
eri työalojen kesken ja tehneet yhdessä juttuja ihan uudella tavalla.
✿ Iloitsen siitä, miten ihmiset ovat ottaneet vastaan seurakuntien toiminnan somessa. Digiloikkamme on tainnut onnistua, kun somekanavamme ovat täyttyneet
kauniista palautteesta, sydän- ja rukousemojeista. Iso kiitos siitä suurenmoiset seurakuntalaisemme! J

Kiitos ilosta
Jumalani,
tänään iloitsin, kun lapseni tuli kotiin
valtavan ylpeänä leveä hymy kasvoillaan roikottaen lähirannasta onkimaansa
kesän ensimmäistä ahventa. Kukakohan
sen perkaa? Hymyilin takaisin.
Iloitsin, kun orava juoksi editseni kadun
yli ja jäi sätkättämään minulle. En
ymmärtänyt, mutta sätkätin takaisin.
Välillämme oli hetken yhteys.
Iloitsin, kun äiti soitti ja kertoi, että juuri
se minun istuttamani omenapuu on
alkanut kukkia, vähän myöhässä
kylläkin, mutta mitä väliä. Itsepäinen
kuten istuttajansakin.

Jumalani,
iloitsen siitä, että olen selvinnyt tähän
saakka, että olen oppinut paljon
sellaista, mitä en ehkä toisenlaisissa
oloissa olisi oppinut.

Jumalani,
iloitsen siitä, että Sinä olet luonut
meidät kaikki omaksi kuvaksesi.
Iloitsen perheestä, ystävistä,
työtovereista.
Iloitsen naapurin äkeästä papasta, koska tiedän, että sisällä jossain on lämmin
sydän. Olen nähnyt välähdyksen siitä.
Iloitsen koululaisista, jotka urheasti
jaksoivat tsempata etäkoulussa ja palasivat taas reippaina koulun penkille.

Jumalani,
iloitsen alkavasta kesälomasta, lapsen
naurusta, joka tarttuu väkisinkin,
leppäkertusta ikkunalaudalla,
videopuhelusta Amerikkaan.

Jumalani,
kiitos, että saan tuntea iloa
erikoisinakin aikoina!

Kiitos ilosta!

Tekstit toimittanut ja runoillut:
Merttu-Mari Huoponen
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Tuo onkin hyvä kysymys, että mitäs sitä rukoilis – ja miten? Ja oikeastaan jopa innostavaa,
että Paavalikin kirjeessään roomalaisille toteaa, että emmehän me tiedä tuohon vastausta. Tuntuisi aika rajoittavalta, jos sanottaisiin,
että vain silmät kiinni ja kädet ristissä rukoillut rukoukset kuultaisiin. Ja ne, joissa Jumalalle puhutaan joillakin tietyillä sanoilla.

Missä rukouksesi hengittää?
Mutta tästä vapaudesta ja avarasta näköalasta voi ammentaa rohkaisua rukouksiin: kun ei kerran ole sanottu kuinka pitää,
niin sitten saa sekä haparoiden tapailla sanoja tai ääneenkin huutaa. Joku kirjoittaa
rukouskirjeitä Jumalalle, toisten rukoukset
muuttuvat kuviksi. Joidenkin rukous taas

Mitäs sitä rukoilis?
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja.
Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla…
(Room. 8:26)
kuihtuisi, jos pitäisi piirtääkin. Joku näprää rukoushelmiä, joku
menee polvilleen pyykkikasaan,
joitakin liike auttaa rukoilemaan
ja lenkkipoluista tulee rukouspolkuja – tai tanssitunneista. Vai ovatko
sinun pyhät huokauksesi yhteen liitettyjä
emoji-käsiä Facebookin ruudulla ja joita näpytellessäsi katsahdat ylöspäin: Isä, auta tätäkin ihmistä! Kaikki kuullaan, joten älä tyydy toisen rukoussaappaisiin. Epäsopivilla

Kuun 1. päivä
Mitä ikkunastasi näkyy, kun aamulla tulet keittiöön? Etsi rukousaihe siitä näkymästä. Onko se pihan toisella
puolella parvekkeelle istuva naapurin
mummo tai sisäpihalla leikkivä lapsiperhe? Tai metsän asukkaat?
Kuun 2. päivä
Putosiko postikuukustasi joku sanomalehti? Tai edes mainoslehti? Etsi lehdestä tämän päivän rukousaiheesi. Se
voi olla niin omaa kaupunkia koskeva päätös kuin yrittäjä, joka mainostaa
lehdessä.
Kuun 3. päivä
Kukahan naapuristossasi tarvitsisi tänään Hyvän Taivaan Isän kosketusta?
Valitse joku naapurisi ja siunaa häntä
tänään.
Kuun 4. päivä
Käy kävelyllä ja puhu Taivaan Isälle jokaisesta kodista, jonka ohitat.
Kuun 5. päivä
Rukoile kesän rippikoululaisten puolesta, että he saisivat kokea Taivaan
Isän läheisyyttä ja tulla tuntemaan Jeesuksen riippumatta mitä työskentelymuotoja rippikoulussa nyt korona-aikana käytetään. Pyydä rippikouluohjaajille viisautta.
Kuun 6. päivä
Tunnetko jonkun, joka lomautettiin tai
jäi työttömäksi tänä keväänä? Muista
häntä ja kaikkia muita, jotka ovat samassa tilanteessa.
Kuun 7. päivä
Viheliäinen koronavirus. Pyydä, että se
katoaisi - niin yhtäkkiä kuin se ilmestyikin.
Kuun 8. päivä
Poikkeusolot ovat sulkeneet meidät
koteihimme jo pitkään. Vaikka yhteiskunta nyt hiukan avautuukin, tilanne on yhä akuutti monissa perheissä.
Pyydä varjelusta oman kaupunkimme
alueella asuville perheille perheväki-

4

Saisiko olla uusia ideoita?

vallalta, liialliselta alkoholin käytöltä ja
riidoilta.

Kuun 9. päivä
Keksi tänään kiitoksen aiheita ympäriltäsi ja elämästäsi. Etsi kaunista ja hyvää. Lähetä näitä ajatuksia Taivaan Isälle koko päivän. Illan tullen niin Hänellä kuin sinulla on takuulla hyvä mieli.
Kuun 10. päivä
Tarkkaile tänään, mitä syöt aterioillasi.
Katso mistä maasta tai miltä tuottajalta tulevat pöydässäsi olevat tuotteet ja
rukoile heidän puolestaan, joiden työn
hedelmää syöt.
Kuun 11. päivä
Kuka loukkasi sinua kauan sitten? Pystyisitkö siunaamaan häntä?
Kuun 12. päivä
Miltä on tuntunut, kun sunnuntaisin ei
ole päässyt kirkkoon? Onneksi on edes
jumalanpalvelukset somessa. Maailmassa on paljon kristittyjä, jotka koskaan eivät voi mennä vapaasti kirkkoon. Rukoile vainottujen kristittyjen puolesta.
Kuun 13. päivä
Rukoile oman seurakuntasi työntekijöiden puolesta, että he osaisivat tänä erikoisena aikana tehdä olennaisia
asioita ja olla lähellä seurakuntalaisia.
Kuun 14. päivä
Tee pieni retki luontoon - jos muu ei
ole mahdollista, niin vaikka nojaamaan hetkeksi kadun kulmassa kasvavaa puuta vasten tai kokeile miltä huonekasvisi lehdet tuntuvat sormiesi välissä. Rukoile luomakunnan puolesta että osaisimme viljellä ja varjella sitä
niin kuin meidän kuuluu ja haluaisimme vaalia elämää.
Kuun 15. päivä
Ketkä tuttavapiirissäsi sairastavat vakavasti? Muista heitä tänään.
Kuun 16. päivä
Pandemia-tilanteessa terveydenhuolto on kuormittunut ja hoitohenkilö-

saappailla on usein tuskallista kävellä ja tuntuu kuin tervassa tarpoisi.
Etsiydy paikalle, missä sinä ja rukouksesi voivat hengittää. Ja mikä
tapa sinulle tuntuukaan sopivimmalta, siihen sinulle luvataan apua ja rohkaisua: Pyhä Henki auttaa meitä, jonka olemme heikkoja, rukoilemaan. Kokeile tätä:
Kuiskaa iltarukouksessa ”Isä, anna minun
löytää sopiva tapa jutella Sinun kanssasi.”

kunta lujilla. Siunaa heitä ja pyydä Jumalalta heille viisautta ja jaksamista.
Voit myös rukoilla erityisesti niiden
lääkäreiden ja hoitajien puolesta, jotka ovat sinua lähellä ja hoitavat sinua.

Kuun 17. päivä
Mene kävelylle ja pysähdy jonkun leikkipaikan vierelle kuulostelemaan lasten ääniä. Jää rukoilemaan kaupunkimme lasten ja erityisesti niiden lasten puolesta keitä siellä näet ja kuulet.
Kuun 18. päivä
Taloudellinen ahdinko on arkipäivää
monille ja jotkut ovat joutuneet vaikeuksiin poikkeusolojen seurauksena.
Siunaa tänään heitä ja rukoile seurakunnan diakoniatyön ja kaupungin sosiaalitoimen puolesta, jotka työskentelevät heidän auttamisekseen.
Kuun 19. päivä
Monet riskiryhmiin kuuluvat ovat olleet hyvin yksin koko kevään ja suositus sosiaaliseen eristäytymiseen jatkuu heidän kohdallaan. Rukoile yksinäisten puolesta, erityisesti hoitolaitoksissa. Onko sinun lähipiirissäsi yksinäinen karanteenilainen, jonka päivää voisit tänään piristää soittamalla?
Kuun 20. päivä
Onko sinulla ketään, kenelle voisit laittaa viestin ja kysyä häneltä tälle päivälle rukousaihetta? Ilahtuiko hän?
Kuun 21. päivä
Rukoile isovanhempien puolesta, jotka
kaipaavat lastenlapsiaan ja lasten puolesta, joilla on ikävä isovanhempiaan.
Onko sinulla omia - jompia kumpia?
Soittaisitko heille?
Kuun 22. päivä
Korona leviää maailmalla mm. pakolaisleireillä. Rukoile niiden puolesta,
joilla ei ole mahdollisuutta hyvään hygieniaan, sosiaaliseen eristykseen ja itsensä suojaamiseen virukselta.
Kuun 23. päivä
Missä kampaajalla käyt? Mikä on va-

Meistä monelle on varmasti tuttu tunne, että kun aloittaa rukouksen, mieleen ei yhtäkkiä tulekaan muuta kuin ne sinänsä hyvät vakioaiheet: Kiitos tästä päivästä, siunaa
huominenkin. Mutta saisiko olla uusia ideoita? Oheiseen rukouskalenteriin on kerätty
kuukauden jokaiselle päivälle eri aihe, jota
voit kulloinkin päivän mittaan kuljettaa mukanasi, piirrellä paperinkulmalle, kuiskailla
mökkirannassa ja ajatella tai vaikka lauleskella, kun ajat polkupyörällä kohti mustikkametsää. Kun seuraava kuukausi alkaa, voit
palata kalenterin alkuun ja muistuttaa niistä Isää uudelleen tai voit toteuttaa tämän
kuukausihaasteena. Aloittaa voi mistä kohtaa kuukautta vaan.

kiolounaspaikkasi? Muista heitä ja
muita yrittäjiä poikkeusajan seurauksien keskellä.

Kuun 24. päivä
Ilon päivä. Rukoile itsellesi, läheisillesi ja koko kaupungille iloa yksinkertaisista asioista. Tänä kesänä ei lähdetä kauaksi lomalle. Pyydä, että ilo täyttäisi kaiken sen, miten tänä kesänä lomaa vietetään. Mitä pieniä ilon aiheita
keksit kesästä?
Kuun 25. päivä
Mikä on parasta kummisuhteissa? Rukoile kummilastesi ja/tai omien kummiesi puolesta. Pyydä heille jotakin oikein hyvää.
Kuun 26. päivä
Entä kun perheessä on vain yksi aikuinen - mitä haasteita silloin kohtaa? Rukoile kotipaikkakuntasi yksinhuoltajien puolesta.
Kuun 27. päivä
Kotipaikkamme on hyvä paikka elää,
mutta ei lintukoto. Rukoile kotipaikkakuntasi päihdehelvetissä elävien nuorten ja heidän läheistensä puolesta.
Kuun 28. päivä
Kuka kertoi sinulle Jeesuksesta ja opetti rukoilemaan? Mikä lahja! Siunaa tänään niitä ihmisiä, jotka ovat elämäsi
varrella rohkaisseet sinua hengellisesti.
Kuun 29. päivä
Mikä tai kuka on sinulle kaikkein rakkainta maailmassa? Sen puolesta rukoile, sitä siunaa ja siitä kiitä tänään.
Kuun 30. päivä
Unelmien päivä. Mistä unelmoit? Juttele Taivaan Isän kanssa siitä. Kysypä
samalla voisiko sekin unelma, josta jo
luovuit, vielä toteutua.
Kuun 31. päivä
Heinäkuu-extra: Kirjoita kirje Jumalalle – vaikka siitä, mitä sinulle kuuluu ja
miltä kuukauden rukoushaaste tuntui.
Teksti: Hanne Tuulos

Naantalin kirkon urut
– siinä vasta soitin!

QR-koodien takaa
paljastuu kanttori Miika
Hartikaisen soittonäytteitä, kun hän esittelee
Naantalin kirkon urkuja.
Lukeaksesi QR-koodeja
tarvitset älypuhelimen ja
siihen koodeja lukevan
sovelluksen.

Kenkään ei laskea taida kaloja meren, saati kuinka monet kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset ja pienija suurimuotoiset musiikkitilaisuudet
Naantalin kirkon uruilla on juhlistettu.
Urut ovat palvelleet seurakuntaa ja konserttiyleisöä nyt 30 vuoden ajan. ”Syntymäpäivä” oli
Marianpäivänä 22.3., mutta sattuneesta syystä
juhlat jäivät valitettavasti tällä kertaa juhlimatta.
Syntymäpäiviä onneksi voi Sven Nordqvistin
luoman Viiru-kissankin mukaan viettää useita
kertoja vuodessa. Koska se on hauskaa!

➤ Aluksi Miika kutsuu mukaan
säveltäjäkollega J.S.Bachin.

Soittimen on rakentanut Kangasalan urkurakentamo. Esikuvana on 1600-luvun alankomaalaiset urut. Niillä on tehty lukuisia sävellysten kantaesityksiä, levytyksiä ja radionauhoituksia.

Jyhkeä kuin linna
Urut on soittimena kunnioitusta herättävä jo
pelkän kokonsa puolesta. Usean metrin korkeuteen kohoava soitin näyttää ihan kuin pieneltä linnalta kaikkine kiemuraisine koristeineen.
Pilleistä suurimmat ovat reiden paksuisia ja pienimmät vain 2-3 millimetrin luokkaa. Tällä hetkellä jyhkeän julkisivun ja sisustan pillien yhteenlaskettu määrä on ”vain” 2309 kappaletta, sillä
yksi pilli on huollettavana. Silti pärjätään hyvin.
Äänikertoja Naantalin kirkon uruissa on 36, jotka on jaettu jalkiolle ja kolmelle sormiolle. Urkurilla on tavallaan käytössään kolme orkesteria sormilleen ja yksi jalkiolla soitettavaksi.
Soinnin luomiseen käytetään soittajan molemmin puolin olevia äänikertavalitsimia, jotka muistuttavat shakkinappuloiden lähettejä. Jokaiselle äänikerralle on oma pillistönsä ja
oma sointimaailmansa. Tiesitkö, että urkujen sisällä asuu niin pieni trumpetisti kuin huilistikin.

➤ Sitten hän antaa soittonäytteen ns. Principaläänikerrasta.

Kanttori Miika Hartikainen

metallisia pillejä ja rivistö ohuita puisia ”vasaroita”, jotka kaikki osallistuvat äänen tuottamiseen. Ja syvällä urkujen uumenissa on koneisto. Urut siis toimii sähköllä.
Tiesitkö muuten, että koostaan huolimatta urut
on herkkä soitin: se tarvitsee kunnossa pysymiseen juuri sopivan lämmön ja kosteuden välisen tasapainon.

Urut kätkee sisäänsä paljon

Suomen uudet urut todella näin hienoja.

Muistorikkaita kokemuksia
Hauskaa on ollut myös etsiä yhteinen kieli tai
muu tapa kommunikoida. Esimerkiksi ranskalaiset tai italialaiset vieraat eivät mitenkään itsestään selvästi taida englantia. Etsimme sitten
yhdessä sellaista kieltä, jonka molemmat taitavat yhtä huonosti.

➤ Urut kätkee sisäänsä
myös muita soittimia, kuten
trumpetin ja huilun.

Mielenkiintoisia kohtaamisia
”Kun urkurin soittoa seuraa vierestä, ei voi kuin
hämmästellä sitä käsien, sormien ja jalkojen
koordinaatiota, jota valtavan soittimen hallinta
vaatii. Välillä vedetään tuosta tapista ja sitten toisesta, sormet juoksevat välillä ylimmällä sormiolla, välillä alimmalla ja välillä molemmilla yhtä aikaa, ja sitten otetaan vielä jalatkin mukaan. Aikamoinen tippaleipäaivo täytyy soittajan olla!”
Tämä oli erään työkaverin analyysi, kun hän
katseli soittoani. Ja ehkäpä niin, mutta toisaalta totesin hänelle, että ei se ole oikeastaan sen
kummempaa kuin autolla ajaminenkaan...
Tai ehkä se on kuitenkin vaikeampaa. Vaikka
autolla ajaessa tarvitaankin käsien ja jalkojen
yhteispeliä, urkujensoitossa sormien ja jalkojen välistä hienomotoriikkaa joutuu hiomaan
tuhansia tunteja.

Työni monia hyviä puolia on ollut muiden
muassa urkukonserttien järjestäminen ja vierailevien taiteilijoiden kohtaaminen.
On ollut antoisaa ja työn kannalta erityisen virkistävää saada nähdä esimerkiksi ulkomaisen
huipputaiteilijan tutustuminen virkasoittimeeni. Kiehtovaa on ollut seurata, kun taiteilija tutustuu soittimeen äänikerta kerrallaan ja kuuntelee urkujen eri sävyjä. Opin tällaisessa tilanteessa paljon uutta itsekin, uusia lähestymistapoja ja saan korvia avaavia kokemuksia.
Ensimmäisenä Naantalin kesänäni 2001 olin aika jännittynyt, kun isännöin hollantilaista taiteilijaa, jonka oli määrä tulla suoraan Turusta
laivalta Naantalin kirkkoon.  

Oletkos koskaan käynyt urkujen sisällä? Harvaanpa soittimeen sitä voi kävellä sisään. Naantalin kirkon uruissa on ensinnäkin meidän kanttorien työhuone. Sieltä pääsee kiipeämään
portaat ihan ylös asti.

Satoja konsertteja ympäri maailmaa soittanut
Ben van Oosten oli kuitenkin ”äärest sympaattine”. Ihaili kirkkoa, kuunteli akustiikkaa, ryhtyi
vähän kerrallaan äänikertoja lisäten soittamaan
urkuja. Lopuksi hän soitti pitkän improvisaation täysin uruin. En voinut kuin ihailla.

Portaikossa vastaan tulee seinämä eripituisia

Soiton jälkeen hän kysyi, että olivatko kaikki

Väärinkäsityksiltä ei ole vältytty, mutta yhdessä
on helppo nauraa, vaikka olemmekin eri kulttuureista.
Mukavin muisto taiteilijoista on jäänyt, kun on
ollut tilaa tehdä itse kysymyksiä, peilata omia
kokemuksia musiikin tekemisestä ja kuulla arvokasta tietoa suoraan alan huipulta. Yleensä
vieraat jakavat tietoaan auliisti ja iloisena.
Mutta niitäkin kokemuksia on ollut, että taiteilija on pitkän kiertueen tehnyt ja satumme
olemaan kohteista viimeisimpiä. Kaiken sosiaalisuutensa jo ehdyttänyt taiteilija ei enää
jaksa nuoren noviisin kysymyksiä ja uteluita,
vaan saattoi murahdella yhden tai kahden sanan vastauksia. Tällaisessa tilanteessa työpäivä
tai -ilta on tuntunut ratkaisevasti pidemmältä
vaikkakin muistorikkaalta.
Nyt toivotetaan uruille hyviä vuosia eteenpäin
– sen taival on vasta alussa. 100-200 vuoden
päästä soitin on jalostunut entisestään. Ollaan
kärsivällisiä! J
Teksti: Miika Hartikainen
Kanttori, MuM
Naantalin seurakunta

➤ Sitten rakennetaan vielä
kornetti, joka kuulostaa
aluksi jotenkin kummalliselta, mutta paranee koko
ajan loppua kohden, ja
lopulta koossa on kornetti,
johon Miika on tyytyväinen.

➤ Ihan lopuksi vielä näyte
jalkiotyöskentelystä.
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Siunausta Tellelle
toisenlaisille eväsretkille
– ”Minä lapsi pienoinen, aamuin illoin rukoilen…” Telle
lausuu kädet syliinsä ristien,
kun puhumme siitä, mistä
hän haluaisi naantalilaisia
lapsia muistuttaa.
– Iltarukouksen jälkeen on
turvallista nukahtaa.
Tellervo ”Telle” Lehtonen on ollut Taivaan Isän hommissa melkein 40 vuotta.
– Siinä on nähnyt jo toisenkin sukupolven käyvän kerhoja ja työnkuvan ja työtovereiden muuttuvan moneen kertaa, Telle miettii
haikeasti, kun yhtäkkiä on eläkkeellelähdön aika.
– Lapset ovat olleet minulle aina
tärkeitä, sanoo Tellervo ja muistelee, kuinka monet rakkaat muistot
liittyvät ihan pieniin arjen tilanteisiin, esim. niihin hetkiin, kun jonkun lapsen on ollut vaikea irrottautua äidistä tai isästä. – Sitten
kerhoon onkin hiljalleen ollut kiva tulla. Se luottamus on ollut parasta koko työssä, hän summaa.

kolme vuotta päiväkerhoa.
Nuhjalan muistoissa on myös lähin työtoveri lastenohjaaja Kirsti
Koskenoja, jonka kanssa yhteistä
työtä tehtiin 20 vuotta.
Kirsti muistelee ensimmäistä työpäiväänsä Naantalin seurakunnassa ja kertoo Tellen istuneen
keittiön apupöydällä tapansa
mukaan sininen pusero päällä,
kun Kirsti tuli ensimmäistä kertaa
Nuhjalaan.
– Meillä molemmilla on omat erityisosaamisemme ja tuimme toisiamme niillä vahvuuksilla, joita
meillä oli, Kirsti pohtii yhteistyötä
ja muistelee kuinka monenlaisia,
hauskoja hetkiä saimme kokea yhdessä päiväkerholaisten parissa.

kikerho pienille koululaisille, joka
edelleen toimii.
Kyllähän se niin on, että lapset ja
heidän vanhempansa, se vauhti ja
ilo, olivat niitä asioita, jotka toivat
meillekin paljon iloa ja voimia työhön, Telle ja Kirsti summaavat yhteistä työtaivaltaan.
– Meitä jopa pyydettiin kummiksi yhdelle kerholaisen äidille, Kirsti innostuu ja jatkaa:
– Sellaisesta kunnianosoituksesta
ei voi kieltäytyä.
– Ja ne retket, kun menimme vaikka Velkualle pitämään Pikkukirkkoa! Lossimatkalla Tellellä oli mukana termospullollinen kahvia ja
pullat mukana, Kirsti hymyilee.

– Seurattiin lasten tekemisiä ja
kuunneltiin heidän hauskoja juttujaan, Kirsti iloitsee hyvistä yhteisistä muistoista ja kuvailee myös,
kuinka joskus, kun joku kerho ei
enää toiminutkaan, polkaistiin
käyntiin uusi kerho sen tilalle.

– Olimme ihan kuin pienellä eväsretkellä.

– Sellainen yksi on suosittu kok-

Teksti: Hanne Tuulos

Tellervolla alkavat nyt toisenlaiset
eväsretket. Toivotamme hänelle
Taivaan Isän siunausta uuteen arkeen ja elämänvaiheeseen. J

Polku Naantalin seurakuntaan
avautui sijaisuuksien myötä päiväkerhoapulaisena 80-luvun alussa. –Kerholaisia oli siihen aikaan
paljon ja päiväkerho oli pääasiallinen työmuoto. Äiti-lapsi-toimintaakin oltiin vasta aloittelemassa,
Telle muistelee ja kuvailee, kuinka seurakunnan varhaiskasvatus
on muuttunut hänen pitkän työuransa aikana hyvin monimuotoiseksi. Kuitenkin Tellen sydämessä
perinteinen päiväkerhotyö on pitänyt ykköspaikkaa kaikkien muutosten tuulten keskellä. Voimakkaasta muutoksesta ja jatkuvasta
kouluttautumisen tarpeesta alalla kertoo myös se, että Tellervo on
ehtinyt valmistua lastenohjaajaksi
kaksi kertaa.

Turvaudun kaikessa
Jumalaan

– seurakuntalaisen puheenvuoro
Kuluneen kevään poikkeusoloissa minua ovat kantaneet
ydinperheeni avoimet ja hyvät
välit. Olen saanut näyttää avoimesti kaikki tunteeni, myöskin
hetkittäin tulevan uupumuksen
ja näköalattomuuden tunteet.

Viikoittainen gospeljumpan
striimaus on ollut todella voimaannuttavaa. Olen saanut todeta, että omalta mukavuusalueelta poismeneminen ja heittäytyminen ovat elämää rikastuttavia taitoja.

Kristilliset arvoni ovat vahvistuneet ja ne ovat saaneet minut entistä enemmän näkemään, mikä
oikeasti on tärkeää ja kestävää.
Olen ammatinharjoittaja ja työpäivät ovat olleet nyt lyhyempiä.
Aikaa on jäänyt kotona olemiseen
ja lasten kohtaamiseen.

Naantalin seurakunnan uusi
Puhtia Pipliasta -ryhmä on myös
tärkeä. Tämän raamatunlukuun
keskittyvän whatsapp-ryhmän
olen nimennyt taivaalliseksi mielenterveys- ja sielunhoitotoimistoksi. Siellä luetaan sanaa, kohdataan ja rohkaistaan
toinen toisiamme.

On ollut myös aikaa ja voimia
liikkua aamuisin gospellattareita tanssien, voimaharjoittelua
tehden tai lenkkeillen.
Tapanani on kuunnella samalla Sansan (Medialähetys Sanansaattajat) Raamattua kannesta
kanteen -äänitiedostoja netistä.
Niissä radiopastori Jukka Norvanto selittää Raamatun lukuja
mielenkiintoisella ja ymmärrettävällä tavalla.
Liikunta ja Jumalan sana ovat
kokonaisvaltainen kokemus.
Kun aivot ovat valppaat, tuntuu
kuin sanakin menisi helpommin
ymmärrykseen ja sitä kautta sydämen tasolle.

Erityisen rakkaaksi Tellen tarinasta
nousee Nuhjalan seurakuntakoti.
– Siellä tein suurimman osan työurastani ja siellä kävi myös oma lapsi

Tällä hetkellä tärkeää on, että
voin turvautua kaikessa Jumalaan. Lisäksi tärkeää on oma ja
perheeni hyvinvointi. Omasta
hyvinvoinnista huolehtiminen
helpottaa arjen haasteiden kohtaamista sekä antaa voimaa auttaa myös lähimmäisiä.
Kesällä haluan iloita elämästä
ja elämän lahjasta sekä luottaa
edelleenkin siihen, että Jumala
on hyvä kaiken aikaa, kaiken aikaa Jumala on hyvä. J
Heli Gustafsson,
Naantalin seurakuntalainen,
fysioterapeutti,
sielunhoitoterapeutti

Maltillisesti tähtäämme tulevaisuuteen
Tässä teille, hyvät seurakuntalaiset, tiedoksenne vuoden 2019 talouden tunnuslukuja.
Tilikaudella 2019 ylijäämää muodostui
74 239€. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä on 239 399€. Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2019 päättyessä ylijäämää oli 3 293 264€. Käyttötalouden toimintatuotot olivat 638 142€ ja toimintakulut
3 957 724€. Käyttötalouden nettokulut toteu-
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tuivat 93,6 %. Omavaraisuusaste oli 96,4 %.
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vuosien 2014-2020 tuloveroprosentiksi 1,35.
Talouden strategian mukaisesti taloutta
on suunniteltava siten, että tilikausien tulokset ovat positiivisia suunnittelukaudella 2020-2022. Verotulojen vähentyessä tulevina vuosina joudutaan edelleen rajoittamaan myös mm. henkilöstömenoja.

Naantalin seurakuntayhtymän yksitoista vuotisen olemassaolon aikana seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt 1234 jäsenellä. Vuonna 2019 jäsenmäärä väheni 140 jäsenellä. Jäseniä seurakuntayhtymän muodostavissa seurakunnissa (Merimasku, Naantali ja
Rymättylä) oli vuoden 2019 lopussa 11 446.

ta luomakunnasta ja kehittämään toimintaa ympäristöystävälliseksi. Talouden synkkenevistä pilvistä huolimatta tähän pyrimme, sekä palvelemaan teitä seurakuntalaisia
parhaan taitomme mukaan. J

Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 20192023, joka velvoittaa kantamaan vastuu-

Jorma Koivula,
Naantalin seurakuntayhtymän
talousjohtaja

Toivotan teille kaikille oikein hyvää kesää!

Seurakunnissa tapahtuu 4.6.–4.9.2020

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Sanajumalanpalvelukset
Su klo 10
Huom! Su 28.6. klo 10 ei sanajumalanpalvelusta, vaan Soiniemi 2
-ryhmän konfirmaatiomessu”.
Sanajumalanpalvelus myös juhannuspäivänä 20.6. klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan Naantalin seurakunnan Facebook-sivulle ja tallennetaan YouTube-sivulle muuten, mutta juhannuspäivän striimaus tulee Velkuan kirkosta. Virtuaaliset kirkkokahvit Facebookissa.
Konfirmaatiojumalanpalvelukset
14.6. Soiniemi 1.
28.6. Soiniemi 2.
12.7. Soiniemi 3.
19.7. Soiniemi 4.
26.7. Soiniemi 5.
2.8. Päivärippikoulu.
9.8. Soiniemi 6.
Konfirmaatiot toteutetaan pienemmissä ryhmissä. Kelloajat tarkentuvat myöhemmin.
Suvi-illan ehtoollishetki joka
toinen ke (10.6., 24.6., 8.7., 22.7. ja
5.8.) klo 18.
Velkuan kirkossa
Juhannuspäivänä 20.6. klo 16.30
sanajumalanpalvelus (striimataan).
Su 5.7. klo 16.30 sanajumalanpalvelus.
Su 16.8. klo 16.30 sanajumalanpalvelus.
Kesämusiikkia (vain striimaus)
Konsertit striimataan Naantalin
seurakunnan Facebook-sivulle ja
tallennetaan YouTube-sivulle.
To 16.7. klo 19 Birgitan yön konsertti Naantalin seurakuntakeskuksesta. Tuuli Lempa, piano. Einojuhani Rautavaara: Ikonit. Mukana Naantalin opiston Mari Zabyshnyin johdolla toimivan ikonimaalausryhmän ikoneja.
Su 26.7. klo 18 Kirkastussunnuntain konsertti Naantalin kirkosta. Aapo Korhonen, tenori, Visa Turunen, huilu, Miika Hartikainen, urut. J.S. Bach: soolokantaatti Ich habe genug BWV 82.
To 6.8. klo 19 Naantalin kirkon
30-vuotisjuhlakonsertti Naantalin kirkosta. Ville Urponen, urut.
Juontaa Risto Nordell.
Lapsiperheille
Ti 2.6. klo 10-13 Laulunlöytäjät-rastirata Kultarannan koulun
ympäristössä.
Ke 3.6. klo 9-12 askarteluja jaossa seurakuntakeskuksen päiväkerhotilojen ja Nuhjalan kerhotilojen
(Isotalontie 9) portailla.
To 4.6. klo 13-15 aarrejahti keskustan ns. Veturipuistossa.
Pe 5.6. klo 10-13 Piknik-/leikkipäivä Nuhjalassa puistossa Suopellon
koulun vieressä. Omat eväät mukaan. Säävaraus.
Ti 9.6. klo 10-13 Laulunlöytäjät-rastirata Isotalotie 9 kerhotilan liepeillä.

Ke 10.6. klo 9-12 askarteluja jaossa
seurakuntakeskuksen päiväkerhotilojen (Piispantie 2) ja Nuhjalan kerhotilojen (Isotalontie 9) portailla.
To 11.6. klo 10-13 piknik- /leikkipäivä Kirkkopuistossa. Omat eväät
mukaan. Säävaraus.
Pe 12.6. klo 10-12 aarrejahti Nuhjalan kerhopisteen tuntumassa
(Isotalontie 9).
Ti 16.6. klo 10-13 Laulunlöytäjät
rastirata kirkkopuistossa
Ke 17.6. klo 9-12 askarteluja jaossa
seurakuntakeskuksen päiväkerhotilojen (Piispantie 2) ja Nuhjalan kerhotilojen (Isotalontie 9) portailla.
Tiedustelut kaikesta: lastenohjaajat
Kirsti Koskenoja p. 040 130 8324 ja
Anna Fagerström p. 040 130 8325
Ilmoittautumiset syksyn päiväkerhoihin ja muskareihin ovat
käynnissä nettiosoitteissa:
www.naantalinseurakunta.fi/lapsille/paivakerhot
www.naantalinseurakunta.fi/lapsille/kirkkomuskari
Perhemuskari to klo 16.45-17.15
3-6v muskari ilman vanhempaa
tuleville lapsille klo 17.30-18.
Huom! Muskari alkaa vartin myöhemmin kuin viime syksynä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
molempiin myös sähköpostitse:
tuulikki.palonen-poikkeus@evl.fi.
Perhe- päivä- ja muskarikerhot
aloittavat toimintansa 17.8. alkavalla viikolla.
Koululaisille
Pienten koululaisten kesäkerho
(pienryhmä) 1.6.-17.6. klo 9-16 ja
18.6. klo 9-13. seurakuntakeskuksen päiväkerhotiloissa. Ohjaajat
Tarja Lehto ja Jaana Härmä.
Seikkailullinen polkupyörävaellus 9-14 -vuotiaille 23.-25.6. Kokemäeltä Turkuun (n. 150 km)
Hinta 35€, sis. varusteiden ja vaeltajien kuljetukset sekä kylpylähotelli Caribian sisäänpääsyn. Vaellusreitti seurailee vanhaa pyhiinvaellusreittiä. Ilmoittaudu 14.6.
mennessä https://www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/leirit-ja-retket. Tarvittavista varusteista tarkemmin ilmoittautumislomakkeessa. Mukana myös Timo
Havukainen 040 130 8330.
Suosittelemme lasten taideleiriä ke 22.-la 25.7. Mariavägenissä
Luonnonmaalla. Leiri huipentuu
yhteiseen taidekirkkoon Naantalin
kirkossa su 26.7. klo 10. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet, ks. s. 2.
Sosiaalisessa mediassa meidät tavoittaa Lapset Hoi Facebook-ryhmästä.
Korona-aikana noudatamme kaikessa toiminnassa viranomaisten
ohjeita.
Lisätietoja: Tuulikki Palonen-Poikkeus 040 130 8320.
Diakoniaa
Operaatio Ruokakassin ruokajakelu maanantaisin seurakuntakeskuksessa parittomina viikkoina aakkoset A-L ja parillisina M-Ö
13.7 asti. HUOM Ajanvaraus diakoniatyöntekijöiltä.
Diakoniatyöntekijät tavoittaa

ma-pe puhelimitse tai sähköpostilla. Onko sinulla huolta pärjäämisestäsi tai koetko yksinäisyyttä? Ota rohkeasti yhteyttä! Yhteystiedot löytyvät takasivulta.
Seurakuntakeskuksessa tapahtuva toiminta on tauolla ainakin
30.6.2020 asti.
Café Armo ja kirppis avaavat
ovensa maanantaina 31.8. klo 10.
Rukouksen yö
Juhannusaattona 19.8. klo 18 alkaen Soiniemen leirikeskuksessa.
Rukoilemme yhdessä turvavälein
Suomen ja koko maailman puolesta vaikka aamuun asti, joten paikalle voi tulla itselle sopivaan aikaan. Osallistua voi perhekunnittain tai yksin. Omat eväät ja lämpimät vaatteet (olemme ulkona).
Crosspoint-ilta
su 30.8. klo 17 seurakuntakeskuksessa.
Syksyllä 2020
Kristittyjen yhteinen Turun seutu rukoilee -ilta ke 2.9. klo 18.30
Naantalin kirkossa.
Pekka Havupalo (Turun hsrk), Jani
Kairavuo ja Hanne Tuulos (Naantalin srk).
Some-toimintaa
Su klo 10 sanajumalanpalvelukset striimataan Facebookin ja ovat
myöhemmin katsottavissa myös
YouTubessa. Jumalanpalveluksen
jälkeen virtuaaliset kirkkokahvit
Facebookissa.
Joka ilta klo 21 iltahartaus Facebookissa, YouTubessa ja Instagramissa.
Muuta some-toimintaa tarjoamme
kesän aikana mahdollisuuksien mukaan. Luvassa on esim. musiikki- ja
lauluhetkiä, livejä ja tarinatuokioita.
Konsertit 16.7., 26.7. ja 6.8. (ks.
Kesämusiikkia)
Naantalin seurakunnan ryhmä
”Armonlaakson lauma” Whatsappissa kokoaa seurakuntalaisia ja työntekijöitä yhteen vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia, rohkaisemaan toisiaan, huhuilemaan
seuraa vaikka lenkkipolulle ja välillä ryhmässä muistutellaan tapahtumistakin. Jos haluat mukaan, lähetä nimesi ja puhelinnumerosi
Hanne Tuulokselle: 040 130 8309
tai hanne.tuulos@evl.fi.
Naantalin seurakunnan Lapset
hoi! -ryhmä Facebookissa kutsuu mukaan kaikkia lapsiperheitä.
Löydät meidät
Facebookissa: www.facebook.com/
Naantalin-seurakunta-261663074056/
YouTubessa: www.youtube.com
 Naantalin seurakunta
Instagramissa: www.instagram.
com/naantalinseurakunta/
Kastettu kynä -blogissa: https://
naantalinsrk.wordpress.com/
Kirkkojen aukiolo kesällä 2020
Merimaskun ja Rymättylän
kirkot avoinna kesä-heinäkuun
ajan sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen klo 13 saakka.

Seurakunnat avaavat
toimintaansa pienin askelin
Kesäkuun alusta lähtien on taas
mahdollista osallistua jumalanpalveluksiin Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän kirkoissa.

laiset mukana) konfirmaatiomessu järjestetään kunkin rippikoulun päätteeksi porrastetusti
useammassa ryhmässä. Rymättylä tiedottaa konfirmaation järNoudatamme Aluehallintoviras- jestämisestä tarkemmin myöton määräyksiä koskien osallis- hemmin kesällä vanhemmille ja
tujien maksimimäärää, turvavä- nuorille tehdyn kyselyn pohjalta.
lejä ja hygieniaa.
Muun toiminnan osalta kesäJumalanpalveluksiin ja kirkolli- kuun jälkeisestä ajasta ei Vessiin toimituksiin (kaste, vihkimi- per-lehden painoon mennessä
nen ja hautajaiset) voi kirkkotilas- perjantaina 29.5. ollut tarkkaa
sa osallistua turvavälit huomioi- tietoa. Tässä lehdessä ilmoitetut
den Naantalissa max. 120 henki- tapahtumat/tilaisuudet toteutulöä (sivulehterit mukaan lukien), vat koronatilanteen niin salliessa.
Merimaskussa ja Rymättylässä
max. 50 ja Velkualla max. 20.
Tilanteet saattavat muuttua nopeasti, jolloin seurakunnat joutuOireisena tai sairaana ei pidä vat mahdollisesti jälleen muuttaosallistua toimintaan. Riskiryh- maan toimintaansa. Pyydämmemiin kuuluvia pyydämme ystä- kin teiltä, hyvät lukijat, ymmärrysvällisesti ottamaan huomioon tä ja kärsivällisyyttä näissä muutheitä koskevat yleisohjeistukset. tuvissa oloissa. Mahdollisista toiminnan muutoksista pyrimme ilKesän rippikoulut toteutetaan moittamaan ajantasaisesti seurapäiväopetuksena ilman yöpy- kuntien verkkosivuilla, sosiaalisesmistä. Naantalissa (merimasku- sa mediassa ja paikallislehdissä.
Naantalin kirkko avoinna kesä-elokuun keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-18. (suljettu juhannusaattona 19.6.).
Vesper-soitto kirkontornista
joka kesäilta klo 20 elokuun loppuun saakka.
Velkuan kirkko avoinna sopimuksen mukaan.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Kesäkuussa
sanajumalanpalvelus pyhäpäivisin klo 10
(huom! myös juhannuspäivänä).
Toimittajina Petri Sirén ja Esa
Vähämäki. Heinä-elokuun jumalanpalvelukset: seuraa tiedotusta verkkosivuillamme ja paikallislehdissä.
SYKSY 2020
Lapsille ja perheille
seurakuntakodissa
Kokkikerho ma klo 17-18.30, alk.
7.9. Yhteistyössä 4H:n kanssa.
Perhekerho ke klo 10-12, alk. 19.8.
Poikien pienoismallikerho to
koulun jälkeen 12.30, 13.30 tai
14.30, alk. 3.9. Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakuntakodille, kerhohuoneeseen. Lisätietoja
Hannele Keskitalo p. 040 130 8384.
Aikuisille
seurakuntakodissa
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. ke klo 13, alk. 2.9.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. ti klo 13, alk. 8.9.
Äiti Teresa -piiri to klo 12, alk. 20.8.
Muuta
Lapsikuoro ja kirkkokuoro: seuraa ilmoitteluamme verkkosivuillamme ja paikallislehdissä.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 7.6. klo 10 messu*
Su 14.6. klo 10 sanajumalanpalvelus*
La 20.6 klo 18 juhannuspäivän iltakirkko.
Su 21.6. klo 13 messu. Pertti
Ruotsalo, Päivi Vartija.
Su 28.6. klo 10 sanajumalanpalvelus*
Su 5.7. klo 10 messu *
Su 12.7. klo 10 sanajumalanpalvelus *
Su 19.7. klo 10 messu*
Su 26.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Pertti Ruotsalo, Päivi Vartija.
Su 2.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 9.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 16.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 23.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Päivi Vartija.
Su 30.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Heikki Kivekäs, Tiina Lustig.
*Markku Ahlstrand, Tiina Lustig.
SYKSY 2020
Lapsille ja perheille
seurakuntakodissa
Päiväkerho 3-5 vuotiaiden kerhot
ma klo 10-12.30 ja ke klo 13-15.30
(iän mukaan 1-2 krt/vko). Ilmoittautumiset sähköpostiin tai tekstarilla:
tiina.paavola@evl.fi / 040 130 8394.
Perhekerho ti klo 10-12. Ilmoittautumisia ei tarvita.
Perhepäivähoitajien kokoontumiset parittomien viikkojen ke klo 9-11.
Aikuisille
Diakonian kerhot ja piirit alkavat
syyskuussa koronatilanteen salliessa. Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuillamme ja paikallislehdissä.
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Uutta suuntaa etsimässä
Naantalin seurakunta toteutti kevättalvella kehittämiskyselyn,
johon vastasi 215 henkilöä. 88% vastanneista oli seurakunnan
jäseniä. Vastaajista valtaosa oli naisia (72%). 27% oli miehiä.
Suurin vastaajien ikäryhmä (35%) oli 65-79 -vuotiaat.
Myönteinen mielikuva
Naantalin seurakunnasta
Seurakunnan toiminnasta parhaimman
arvosanan (5=erinomainen) antoi 18% ja
toiseksi parhaimman arvosanan (4) peräti 51% vastaajista. Arvosanan 3 antoi 29%
vastaajista. Heikoimpia arvosanoja (1-2)
antoi vain 3% vastanneista.
Vastaajista 72%:lla oli seurakunnasta
myönteinen mielikuva. 27%:lla mielikuva oli neutraali ja vain 1%:lla kielteinen.
Myönteistä mielikuvaa perusteltiin mm.
runsaalla, monipuolisella toiminnalla sekä ystävällisellä ja palveluhaluisella henkilökunnalla. Mielikuvaa kielteisinä pitäneet
eivät perustelleet valintaansa.

Lapset, nuoret ja auttaminen
Vastanneiden mielestä seurakunnan toiminnassa tärkeimpiä asioita ovat lapsi- ja
nuorisotyö (140 mainintaa), auttaminen
(105) ja ikääntyneille suunnattu toiminta
(91). Vähiten tärkeinä pidettiin konsertteja (46) sekä perinteiden säilyttämistä (58).
Muut maininnat olivat perheet (86), tapahtumat (82), vapaaehtoistoiminta (78),
kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen
(74), jumalanpalvelukset (70) ja hengellinen elämä (66).

Tärkeänä pidettiin lisäksi mm. erilaisia iltakirkkoja, rukous- ja evankeliointitoimintaa sekä Raamatun opetusta, toiminnan
vuorovaikutteisuutta ja keskustelutilaisuuksia.

Pyhäpäivä, paras päivä
Sunnuntai koettiin parhaaksi päiväksi osallistua seurakunnan toimintaan (84
mainintaa). Tiistai (51) ja lauantai (50) olivat seuraavaksi sopivimmat. Niiden jälkeen tulivat keskiviikko (45), torstai (43)
ja maanantai (39). Huonoin päivä osallistua toimintaan oli vastaajien mielestä perjantai (31).

Vahvempaa hengellisyyttä,
rennompia jumalanpalveluksia
Kasvatuksen saralle toivottiin mm. perheille toimintaa Luonnonmaalle, lisää
hengellisyyttä nuorten toimintaan sekä
rohkeutta kokeilla uutta.
Aikuistyöhön moni toivoi raamattuopetusta, keskustelutilaisuuksia ja panostusta miestyöhön.
Diakoniatyöhön toivottiin mm. lisää Café Armon tapaista toimintaa, keittolounasta kerran viikossa, yksinäisille ihmisille tekemistä
viikonloppuisin ja juhlapyhinä ja näkyvyyttä
seurakuntakeskuksen ulkopuolella.

Lisää viestintää
Viestintää toivottiin näkyvämmäksi ja
toivottiin, että toiminnasta kerrottaisiin
enemmän. Ehdotettiin mm. info-tv:tä seurakuntakeskuksen ulkoseinään.
Eniten vastaajat olivat saaneet tietoa Vesper-lehdestä (121 mainintaa) ja Rannikkoseudusta (108). Seuraavaksi mainituimmat olivat seurakunnan työntekijä (86) ja
Nasta-tiedote (70); niiden jälkeen seurakunnan internetsivut (58) sekä ilmoitustaulut, julisteet ja esitteet (53). Vähiten tietoa oli saatu Turun Seutusanomista (28),
Turun Sanomista (23) ja Saaristotiedotteesta (3).

Monenlaista vapaaehtoisuutta
Vastaajat olivat kiinnostuneita osallistumaan seuraaviin vapaaehtoistehtäviin:
lapsi- ja nuorisotyössä mm. lapsityö, isostoiminta ja ”lukumummitoiminta”; vanhustyö ja auttaminen: ikäihmisten tilaisuudet, auttaminen, ystäväpalvelu, yhteisvastuukeräys; seurakunnan kirpputorin ja Café Armon toiminnassa avustaminen; tilaisuuksien suunnittelu ja mainostus; tilaisuuksien järjestäminen: pöytien
ja tuolien laitto; musiikki: soitto, kuoro,
esilaulajana toimiminen; piirit ja pienryhmät: rukous, sielunhoito, miestyö, avioparityö.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityöhön toivottiin iltamessuja, rennompia jumalanpalveluksia (kuten lisää iskelmämessuja),
ulkoilmassa pidettäviä jumalanpalveluksia sekä enemmän musiikkia.
Vastaajat toivoivat myös, että työntekijät
jalkautuisivat ihmisten pariin.
Muita esille nousseita toiveita olivat mm.
vahvempi hengellisyys, saada nuoremmat ihmiset mukaan seurakunnan toimintaan sekä kehittää seurakuntaa avoimempaan, rennompaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Yhdessä saamme kehitettyä seurakunnan
toimintaa entistäkin paremmaksi ja monipuolisemmaksi. J
Jani Kairavuo
Naantalin kirkkoherra

Tässä raportoidut havainnot koskevat
suomenkielistä kyselyä. Ruotsinkielisten
vastausten analysointi on vielä kesken.

YHTEYSTIETOJA NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ KESÄLLÄ 2020

Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
palvelee puhelimitse ma klo 15–17,
ke klo 9–12 ja sähköpostitse.
Jorma Laine, toimistosihteeri 02 436 9654
s-posti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
Markku Ahlstrand, kirkkoherra 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 palvelee:
Kesäkuussa puhelimitse ja sähköpostitse
ma-pe klo 9-13.
Heinä-elokuussa avoinna ti, to ja pe klo 9-13
(ma, ke suljettu).
Outi Kattelus, toimistosihteeri 040 130 8300
Jorma Laine, toimistosihteeri 040 130 8303
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
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Papit:
Jani Kairavuo, kirkkoherra 040 130 8310
Marja Saantola 040 130 8311
Annukka Lindberg 040 130 8313
Rauno Vesti 040 130 8315
Hanne Tuulos, kesäpappi 040 130 8309
(31.8. saakka)
Kanttorit:
Miika Hartikainen 040 130 8317
Elisa Murtoperä 040 130 8318
Tuuli Lempa, kesäkanttori 040 130 8319
(15.6.-19.7.)
Lastenohjaajat:
Tuulikki Palonen-Poikkeus, kasvatuksen
työalavastaava 040 130 8320
Tarja Lehto 040 130 8321
Jaana Härmä 040 130 8322
Kirsti Koskenoja 040 130 8324
Anna Fagerström 040 130 8325

Viestintä ja lähetys:
Hanne Tuulos 040 130 8309 (1.9. lähtien)
Merttu-Mari Huoponen 040 130 8359
(kesän ajan)

Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ti klo 9–12, ke klo 12–15
Nina Lehtovirta, seurakuntasihteeri
040 130 8380 (tavoitettavissa ti-to)
s-posti: nina.lehtovirta@evl.fi
Petri Sirén, kirkkoherra 040 130 8381
Esa Vähämäki, kanttori 040 130 8383
Hannele Keskitalo, diakoni 040 130 8384

Nuorisotyönohjaajat:
Timo Havukainen 040 130 8330
Jari Hiitola 040 130 8332
Jere Peltonen 040 130 8333
Diakoniatyöntekijät:
Anna Ojala, johtava diakoniatyöntekijä
040 130 8340
Anita Mäkilä 040 130 8341
Mari Syrjäkoski-Vuollet 040 130 8342
Minna Pykälämaa 040 130 8343

Lisäksi ajanvarauksella sopimuksen mukaan.
Jorma Koivula, talousjohtaja 040 130 8350
Merja Läksy, pääkirjanpitäjä 040 130 8352
Heli Ylikleemola, hautausasiat 040 130 8353
Jukka Nurmi, toimistosihteeri 040 130 8354
(tavoitettavissa ti-to)
Viestintä:
Merttu-Mari Huoponen 040 130 8359
Kiinteistöt:
Joni Kinnunen, kiinteistönhoitaja 040 130 8360
Päivi Hartikainen, emäntä 040 130 8361
Hautausmaat:
Puutarhaliike Jaanto /Martti Jaanto
040 578 6323
Seurakuntamestarit:
Ilkka Puonti 040 130 8370
Kristiina Saraviita 040 130 8371
Raija Mäki-Mantila 040 130 8372
Marja Koski 040 130 8373
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunnat.fi
s-posti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
Taloustoimisto palvelee:
Kesäkuussa puhelimitse ja sähköpostitse
ma-pe klo 9-13.
Heinä-elokuussa avoinna ti, to ja pe klo 9-13
(ma, ke suljettu).

Papit, kanttorit ja seurakuntamestarit
tavoitettavissa pääsääntöisesti
keskiviikosta sunnuntaihin.
Huom! Koronatilanteen muuttuminen
saattaa vaikuttaa virastojen aukioloihin.
Pyrimme tiedottamaan muuttuvista tilanteista mahdollisimman ajantasaisesti
seurakuntien omilla verkkosivuilla sekä
paikallislehdissä.

