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Kymmenen vuotta seurakuntayhtymää
Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat päättivät yhdistyä Naantalin kaupunkiin vuoden 2009 alusta. Tämä päätös
asetti alueen seurakunnat uuteen ajatteluun, koska kirkkolain mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa.
Valittavana oli yksi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Kirkkohallituksen päätöksellä elokuussa 2018 syntyi Naantalin
seurakuntayhtymä, johon kuuluvat Naantalin, Rymättylän
ja Merimaskun seurakunnat. Velkuan seurakunta oli liitetty Naantalin seurakuntaan jo aiemmin.
Seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio on osoittautunut selväpiirteiseksi ja toimivaksi. Keskeisinä toimieliminä
ovat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Kukin seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan hengellisistä asioista yhdessä kirkkoherransa kanssa ja valitsee
työntekijät seurakuntaan. Seurakuntayhtymän taloustoimisto huolehtii kaikkien seurakuntien talous-, kiinteistö ja
hautausmaa-asioista.

Seurakunnille kuulunut omaisuus siirtyi kirkkohallituksen
hyväksymän perussäännön mukaisesti seurakuntayhtymälle. Seurakuntayhtymän tulos oli alkuvuosina tappiollinen,
yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Taloutta korjattiin veroprosenttia korottamalla. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien
veroprosentit olivat huomattavan korkeat. Yhteiseksi veroprosentiksi päätetiin Naantalin seurakunnan silloinen veroprosentti 1,15. Vuodesta 2014 lähtien veroprosentti on
ollut 1,35. Henkilökuntaa on myös vähennetty tehtäviä yhdistelemällä tai virkoja tai tehtäviä ei ole aina täytetty niiden tullessa avoimiksi. Seurakuntayhtymän aloittaessa oli
yhteensä 52 työntekijää ja nyt työntekijöitä on 44.
Merkittävimmät peruskorjaukset ovat olleet Naantalin kirkon ja Hakapellon kappelin peruskorjaus, Rymättylän kirkon paanukaton ja pappilan peruskorjaus, Merimaskun kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen sekä kirkon ympäris-
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tön maisemanhoito. Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti investointeja on rahoitettu seurakuntien toiminnalle
tarpeettomia kiinteistöjä myymällä. Kukin seurakunta päättää alueellaan olevan omaisuuden myyntiluvasta.
Naantalin seurakuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla
ja seurakunnilla on tulevinakin vuosina hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia. Valtuustokausi päättyy tämän
vuoden lopussa ja marraskuussa järjestettävillä vaaleilla valitaan luottamushenkilöt neljäksi vuodeksi yhteiseen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostoihin. Haasteita riittää
myös uusille päättäjille. Merimaskun ja Rymättylän kirkot
sekä Rymättylän seurakuntakoti odottavat peruskorjausta. Soiniemen leirikeskuksen tulevaisuus on myös ratkaistava. J
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Mikä ihmeen seurakuntayhtymä
Kymmenen vuotta sitten elettiin
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnissa hämmentävää
aikaa. Oli jouduttu kuntaliitoksen
takia tilanteeseen, jossa seurakuntien tuli jollain tavalla yhdistyä.
Muutospakko aiheutti monenlaisia
tunteita ja pelkoja. Vieläkökotikirkossani pidetään jumalanpalvelus
sunnuntaisin? Säilyykö työpaikkani? Jääkö kotiseurakuntaani
mitään päätösvaltaa?
Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnanvaltuustot ja Naantalin kaupunginvaltuusto päättivät 27.8.2007 yhdistyä yhdeksi kaupungiksi 1.1.2009 lukien. Koska
kuntaliitos vaikuttaa aina myös seurakuntarakenteeseen, tuli seurakuntien aloittaa
nopeassa tahdissa selvitys tulevasta yhteistyömuodosta. Yksi seurakunta vai seurakuntayhtymä?
Seurakunnat ryhtyivät selvittämään liitosasiaa jo ennen kuntien liittymispäätöstä
kesällä 2007. Syksyllä 2008 tuomiokapituli asetti selvitysmieheksi kirkkoherra, teologian tohtori Heimo Rinteen.

Selvittelyä ja suunnittelua
Kolme seurakuntaa perusti valmistelutyöryhmän, joka otti myöhemmin nimekseen
Ohjaus- ja seurantatoimikunta. Kokouksiin
osallistuivat mm. johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijöiden
edustajat, lisäksi asiantuntijoita ja selvitysmies Heimo Rinne.
Toimikunnan tehtävänä oli mm. ohjata ja
koordinoida selvitystyötä ja pitää yhteyttä
selvitysmieheen unohtamatta seurakunnan olemusta ja perustehtävää. Se piti erityistä huolta selvittelyprosessin ulkoisesta
ja sisäisestä viestinnästä. Verkkosivuilla ja
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Vesper-lehdessä sekä tiedotustilaisuuksissa kerrottiin suunnittelun vaiheista.
Toimikunta asetti seurakuntien edustajista suunnitteluryhmiä, jotka suunnittelivat
työalansa toimintaa eri rakennevaihtoehdoissa. Heimo Rinteen selvitystyön tavoitteena oli yksimielinen perusratkaisu, mahdollisimman yksinkertainen hallinto, hyvät
jatkotyöskentelyn edellytykset sekä palveluiden jatkuvuus.
Selvitysmies kartoitti kyselylomakkeiden
avulla luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä sekä esitteli ja analysoi seurakuntien taustatietoja. Selvitysmiehen toimenkuvana oli tilanteen selvittäminen ja oman arvion antaminen.
Henkilöstö toivoi vastauksissaan, että
heidän omalla kohdallaan tilanne säilyisi
mahdollisimman muuttumattomana.

Ratkaisun aika
Selvitysmies esitti tuomiokapitulille seurakuntarakenteen perusratkaisuksi, että Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat liitetään Naantalin seurakuntaan. Tässä tapauksessa laajentuneen Naantalin seurakunnan kirkkovaltuusto olisi voinut halutessaan perustaa Merimaskun ja Rymättylän kappeliseurakunnat.
Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 13.8.2008 hylätä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin aloitteen
yhdestä Naantalin seurakunnasta. Tämä
tarkoitti sitä, että Naantalin kaupungin
alueella toimivien seurakuntien oli kirkkolain mukaisesti muodostettava seurakuntayhtymä.
Kun seurakuntayhtymän tuli aloittaa toimintansa 1.1.2009 kesken vaalikauden eikä vaaleja käyty uudelleen, valittiin väli-

aikainen hallinto ns. paperivaaleilla vuoden 2006 vaalien suhdelukujen perusteella. Osa vaaleilla valituista luottamushenkilöistä joutui jättämään paikkansa kesken vaalikauden. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmääräksi tuli 31 eli Naantalista
22, Rymättylästä viisi ja Merimaskusta neljä jäsentä.
Hengellisessä työssä olevien työ jatkui entiseen tapaan, mutta talous-, kiinteistö- ja
virastotyössä olevien työnkuvia jouduttiin
sovittamaan uuteen tilanteeseen.

Perussääntö määrää
työnjaosta ja omaisuudesta
Heti seurakuntarakenteen selvittyä väliaikainen hallinto ja johtavat viranhaltijat alkoivat laatia perussääntöä. Kaikki ohje- ja
johtosäännöt sekä yhtymään siirtyneiden
työntekijöiden työnkuvat tuli ajantasaistaa. Kirkkohallitus vahvisti kirkkovaltuustojen hyväksymän perussäännön täysistunnossaan 16.12.2008. Perussääntö tuli
voimaan 1.1.2009. Siinä luetellaan tarkasti
kaikki seurakuntayhtymän tehtävät. Seurakuntayhtymälle siirtyi seurakuntien talousja henkilöstöhallinto, kiinteistötoimi sekä
hautaustoimi. Lisäksi seurakuntayhtymän
hoidettavaksi tuli yhteinen viestintä, tietopalvelut, ympäristötyö, sairaalasielunhoito,
perheneuvonta ja palveleva puhelin.
Seurakuntien kiinteä omaisuus, varat ja
velat siirtyivät perussäännön voimaantulopäivästä seurakuntayhtymälle. Lahjoituksin ja testamentein saatu omaisuus on kuitenkin seurakuntien omistuksessa ja hallinnassa. Jos seurakuntayhtymä myy omaisuutta, joka on ollut ennen
perussäännön voimaantuloa seurakunnan omistuksessa, on sille oltava kyseisen seurakunnan seurakuntaneuvoston
hyväksyntä. Seurakunnat päättävät oman
seurakuntansa työntekijöiden valinnasta.

Yhteiselämä alkoi
Yhtymän aloitusvuoden 2009 veroprosentin tuli olla sama kuin Naantalin seurakunnalla eli 1,15. Rymättylän ja Merimaskun
seurakuntien veroprosentit laskivat. Tästä ja yleisestä suhdannetilanteesta seurasi tappiollisia tilinpäätöksiä. Veroprosenttia on sittemmin jouduttu nostamaan pariinkin kertaan. Nyt veroprosentti on 1,35.
Hallinto on tehnyt linjauksia kulujen hillitsemiseksi. Esimerkiksi uusien virkojen perustamista ja vapautuvien tehtävien täyttämistä harkitaan tarkoin. Investoinnit on
rahoitettu omaisuutta myymällä. Työntekijämäärä kolmessa seurakunnassa yhtymän aloittaessa oli 52, nyt 44.
Ensimmäisen yhteisen vuoden aikana Merimaskun ja Rymättylän seurakunnat saivat uudet verkkosivut ja visuaalisen ilmeen logoineen kuten Naantalin seurakunnalla jo oli. Vesper-lehti oli alkanut ilmestyä kaikissa Naantalin seurakunnissa
heti kirkkohallituksen päätöksen jälkeen.
Lukuisat rakennusten korjaustyöt käynnistyivät myös välittömästi.

… ja jatkuu
Nyt kymmenen vuoden jälkeen voi vain
ihmetellä, mihin kaikkeen luottamushenkilöt ja työntekijät silloin venyivät. Kun
kuulostelee seurakuntalaisten tuntoja,
niin alussa koetut pelot ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Kaikissa seurakunnissa koetaan rakkautta omaan kotiseurakuntaan, ja seurakunnan palvelut toimivat edelleen parhaalla mahdollisella tavalla. Oleellistahan on seurakunnan toiminta. Rakenne on tarkoitettu sitä tukemaan. J
Margit Virkkala
Naantalin seurakunnan ja
yhtymän tiedottaja 2005-2012
Lähteet: Seurakuntayhtymän arkisto
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Ennakkoäänestys
6.–10.11.
Vaalipäivä
18.11.

Seurakuntavaalit 2018

Äänestämisen ABC

Minkälainen on sinun kirkkosi, sinun seurakuntasi? Miten seurakunnat voisivat olla
mukana eri-ikäisten ihmisten arjessa? Mistä
säästetään, kun varat pienenevät? Huomisen
kirkkoa rakennetaan nyt ja vain äänestämällä
pystyt vaikuttamaan siihen, että sinulle
tärkeät asiat säilyvät kotiseurakunnassasi
myös tulevaisuudessa!

tösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa. Se
päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista
avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntien toimintaan käytettävät varat seurakuntien kesken.
Molempia vaaleja varten kerätään erilliset ehdokaslistat.
Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai
vain toisessa.

J Kuka saa äänestää

J Miksi kannattaa äänestää

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 18.11. 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä
äänestämiseen, jäsenyys riittää.

Paikallisseurakunnat tekevät yhteisössämme paljon hyvää.
Äänestämällä voit vaikuttaa siihen mihin hyvään rahojasi
seurakunnassa käytetään.

Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi äänioikeutettu on merkitty 15.8.2018. Joten jos olet
siirtynyt uuden seurakunnan jäseneksi tämän ajankohdan
jälkeen, voit käyttää äänioikeutta vanhassa seurakunnassasi.

J Mitä vaaleilla valitaan
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat muodostavat Naantalin seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa toimitetaan kahdet vaalit.

Vaaleilla valitaan jäsenet
•

•

Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Mm. lapsi-,
nuoriso-, diakonia- ja musiikkityö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.
Yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä pää-

Onko lapsille ja lapsiperheille järjestettävä toiminta sinulle tärkeää? Miten seurakunnassasi huomioidaan nuoret?
Onko sydäntäsi lähellä avustustyö, hädässä elävät ihmiset lähellä ja kaukana? Toivoisitko, että lähimmäispalveluun esim. laitoksissa ja sairaaloissa panostettaisiin enemmän? Miten merkittävää on koulujen kanssa tehtävä yhteistyö? Kirkkomuskari, pienoismallikerho vai kultaiseniänkerho, mikä näistä vai kaikki vai jotain ihan muuta? Puuttuuko jokin toimintamuoto mielestäsi kokonaan? Huomioidaanko seurakunnassasi esimerkiksi nuoria aikuisia tarpeeksi? Mietityttääkö kirkkojen, hautausmaiden ja muiden
kiinteistöiden kunto?
Kuka ehdokkaista ajattelee asioista samoin kuin sinä, kuka jakaa arvomaailmasi, kenen uskot ajavan sinulle tärkeitä asioita? Äänestä marraskuun vaaleissa.

J Ketä saa äänestää

J Milloin ja missä äänestetään
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin
6.-10.11.2018. Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen.
Vaalipäivänä 18.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa klo 11-20. (ks. s. 5-8).
Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 2.11. klo 16 mennessä.

J Kysy lisää mm. kotiäänestyksestä

ja äänestystavasta:

Merimaskun seurakunta
Merimaskun kirkkoherranvirasto:
02 436 9654
merimaskun.seurakunta@evl.fi
Naantalin seurakunta
Naantalin kirkkoherranvirasto:
040 130 8300, 040 130 8301
naantalin.seurakunta@evl.fi
Rymättylän seurakunta
Rymättylän kirkkoherranvirasto:
040 130 8380
nina.lehtovirta@evl.fi

Äänestää voit oman kotiseurakuntasi ehdokkaita (ks. s.
5-8). Vaalikoneessa voit tutustua ehdokkaiden mielipiteisiin seurakunnan toimintaa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Vaalikone on auki äänestäjille osoitteessa seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

Toim. Merttu-Mari Huoponen

Näin seurakuntayhtymässä
äänestetään
Seurakuntavaaleissa äänestäminen on tehty helpoksi,
sillä ennakkoäänestyspaikkoja on runsaasti ja äänestää voi minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomea. Varsinaisena vaalipäivänä äänestää voi oman seurakunnan ilmoittamassa äänestyspaikassa.
Seurakuntayhtymässä äänestäminen eroaa muista vaaleista siinä suhteessa, että samalla kerralla äänestetään
ehdokkaita sekä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Äänestyspaikalle tullessaan äänestäjä saa siis kaksi
eriväristä äänestyslippua.

J Valkoisella lipulla
äänestetään ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ehdokkaan nimi ja numero löytyvät tällöin valkoiselta ehdokaslistalta.
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J Oranssilla lipulla
äänestetään ehdokasta seurakuntaneuvostoon. Hänen nimensä
ja numeronsa löytyvät oranssilta
ehdokaslistalta.
Listoissa on eri numerointi, mikä tarkoittaa sitä, että jos sama
henkilö on ehdolla molemmissa vaaleissa, on hänellä eri numero
kahdessa eri listassa.
Tämä on aiheuttanut sekaannusta silloin, kun äänestäjä on halunnut antaa äänensä molemmissa vaaleissa samalle ehdokkaalle ja kirjoittanut saman numeron
kumpaankin äänestyslippuun. Lähinnä tästä syystä oli
äänien hylkäämisprosentti Naantalin yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa viime kerralla 3,1%, kun se itsenäisissä seurakunnissa oli 0,4 %.

Muista
henkilöllisyystodistus!

Äänestystapaa ei kuitenkaan pidä säikähtää. Tärkeintä on muistaa etsiä ehdokkaan numero samanväriseltä ehdokaslistalta kuin on äänestyslippukin. Hyvä on myös muistaa, että jokaisella äänestyspaikalla on
vaaliavustaja. Hänen puoleensa voi kääntyä luottamuksella, sillä avustajalla on vaitiolovelvollisuus.

Kannustan seurakuntien
jäseniä käyttämään
äänioikeuttaan!
Risto Lindroos
Naantalin seurakuntayhtymän
keskusvaalitoimikunnan
puheenjohtaja

seurakuntavaalit.fi/
vaalikone

Merimaskun seurakunnan
ehdokkaat
Merimaskun seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali

Äänestä oranssilla lipulla – valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I I Seurakuntamme puolesta

Pidetään kaikista huolta – SDP.

Lisää tietoa vaaleista:

11 2

12 3

13 4

14 5

Eliisa Ansamaa
eläkeläinen

Markus Helenius
palomies

Tiina Pajunoja
toimistosihteeri

Osmo Salo
yhteystyönjohtaja,
pääluottamusmies

II II Merimaskun Majakka

ﬁ/osallistu/
merimaskunseurakunta.
seurakuntavaalit-2018
seurakuntavaalit.ﬁ
inunkirkkoni
somessa tunnisteella #m

Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n ja sitoutumattomien ehdokkaat.

15 -

16 6

17 -

18 7

19 8

20 9

21 10

Niina Ekqvist
erityisluokanopettaja,
koulunjohtaja

Reijo Ihalin
erityisluokanopettaja,
eläkeläinen

Esa Laaksonen
asentaja-koneistaja,
eläkeläinen

Erkki Rantala
diplomi-insinööri

Leo Salonen
teleasentaja,
eläkeläinen

Matti Seulanto
eläkeläinen

Irmeli Vainio
työnohjaaja

Ennakkoäänestys

Äänestys vaalipäivänä

Merimaskun seurakuntakoti
Kukolaistentie 36, Merimasku
6.–10.11.2018 klo 9–18.

Merimaskun seurakuntakoti
Kukolaistentie 36, Merimasku
su 18.11.2018 klo 11–20.
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seurakuntavaalit.fi/
vaalikone

Naantalin seurakunnan
ehdokkaat
Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali

Äänestä oranssilla lipulla – valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I I Majakka

Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n ja sitoutumattomien ehdokkaat.

61 2

62 3

Johanna Ahti
palveluesimies

Nils Grönberg
säätiön asiamies

66 9
Markku Leivo
eläkeläinen

- 4

- 8

63 5

64 6

65 7

Timo Jalava
kalastustarvikemyyjä

Timo Jyväkorpi
hankintapäällikkö

Marketta Keihäs
lehtori, eläkeläinen

Irina Koski
yrittäjä

67 10

68 11

69 12

70 13

Olavi Mäkinen
diplomi-insinööri

Katja Mäntylä
KM, luokanopettaja

Pirjo Orrela
terveydenhoitaja

Jari Paasikivi
diplomi-insinööri,
toimitusjohtaja

Pekka Ritvanen
koulunjohtaja,
eläkeläinen

Mikko Santalahti
eläkeläinen

- 14

Ritva Koskinen
terveystarkastaja,
eläkeläinen

71 15

II III Askel

72 16

73 17

74 18

75 19

76 20

77 21

78 41

Saara Seppälä
talousvastaava

Arto Sinkkonen
liikuntaneuvos,
eläkeläinen

Marjo Sipilä
yleislääketieteen
erikoislääkäri

Pia Teissala
sairaanhoitaja

Hanna Tuhkio
sairaanhoitaja

Antti Tunturi
ekonomi

Mari-Milla Aura
työmaainsinööri

Askel, Naantali on kristillisiin arvoihin sitoutunut ja poliittisista puolueista riippumaton.

79 42

80 43

81 44

82 45

83 46

84 47

85 48

Tommy Björkskog
avainasiakaspäällikkö

Juhani Ellä
diplomi-insinööri,
eläkeläinen

Roosa Hanhinen
opiskelija

Esko Hellman
trukkikuski

Pirjo Järvenranta
toimistopäällikkö,
eläkeläinen

Reijo Kortelainen
autonkuljettaja,
koneenkuljettaja

Kari Kouki
taloustirehtööri,
yrittäjä
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86 49

87 50

88 51

89 52

90 53

91 54

92 55

Reijo Laakkonen
raudoittaja,
vapaaehtoistyöntekijä

Sari Laaksonen
talouspäällikkö, srk

Mari Leppänen
lastenhoitaja

Nelli Maikoe
kotiäiti

Juha Manner
asianajaja,
varatuomari

Marja Mäntylä
yrittäjä

Emil Nyblom
ylioppilas

III II Ruusuryhmä

Rakkaudesta

93 56

94 57

95 58

96 59

97 60

98 22

99 23

Åke Nyblom
kuljetusjohtaja

Sari Outinen
lastenhoitaja

Joni Rantakallio
myyntipäällkkö

Jyrki Rautiainen
pastori

Osmo Räsänen
lääkäri

Riitta Alho
keskusarkistonhoitaja,
eläkeläinen

Leena Flander
rovasti

lähimmäiseen – SDP ja sitoutumattomat.

100 24

101 25

102 26

103 27

104 28

105 29

106 30

Isabella Hautala
kulttuurituottaja, AMK

Hannele Helenius
perheterapeutti

Marja-Terttu Kouvo
lehtori

Ilona Lilja-Kurkela
suunnittelija, avustaja

Jouni Miilumäki
teknikko, eläkeläinen

Veikko Mäkelä
rakennusmestari,
eläkeläinen

Marja Nieminen
erikoissairaanhoitaja,
eläkeläinen

107 31

108 32

109 33

110 34

111 35

112 36

113 37

Jukka-Pekka Niemiölä
kuljetus-esimies

Erkki Rantanen
ostaja, eläkeläinen

Jutta Rinneranta
opiskelija

Timo Saario
talouspäällikkö

Leena Salo
tutkimusjohtaja, KTM

Anja Svärd
eläkeläinen

Irma Taka-Prami
ruokajakelujohtaja

Ennakkoäänestys

114 38

115 39

116 40

Seija Tuominen
sijoituspäällikkö,
eläkeläinen

Seppo Vainio
eläkeläinen

Hannele Vienonen
perushoitaja,
eläkeläinen

Naantalin seurakuntakeskus
Piispantie 2, Naantali
6.–10.11.2018 klo 9–18.
Lisäksi:
K-supermarket Ukko-Pekka
Venekuja 5, Naantali
ti 6.11. klo 15–18
Kummelin ryhmäkoti
Sauniementie 4, Velkua
ke 7.11. klo 12–14.
Naantalin lukio
Vadstenanpolku 4, Naantali
to 8.11. klo 11–12.30.

S-market Naantali
Tuulensuunkatu 12, Naantali
to 8.11. klo 15–18.
Aurinkosäätiön palvelutalo
Myllynkiventie 5, Naantali
pe 9.11 klo 10.30–12.30.
K-supermarket Ukko-Pekka
Venekuja 5, Naantali
pe 9.11. klo 15–18.

Äänestys vaalipäivänä
Naantalin kirkko
Nunnakatu 1, Naantali
su 18.11.2018 klo 11–20.
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Seurakuntavaalit 2018
Rymättylän seurakunnan
ehdokkaat
Rymättylän seurakunnan seurakuntaneuvoston vaali

Äänestä oranssilla lipulla – valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.

Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaali
Äänestä valkoisella lipulla – valitse ehdokkaan numero valkoiselta ehdokaslistalta.

I Elävä seurakunta

Keskustalaisella kristillisellä arvopohjalla toimiva ryhmä, joka uskoo yhdessä tekemisen voimaan.

12 4

13 5

14 -

15 -

16 -

17 10

18 -

Elina Koisaari
kotitalousopettaja

Atte Liitola
maatalousyrittäjä

Kirsi Lähteenmäki
röntgenhoitaja,
osastonhoitaja

Lea Mannerlehto
kirjanpitäjä

Hanna Mäkinen
maanviljelijä

Jaana Törne
fysioterapeutti

Annika Urpolahti
puutarhuri

II Pro seurakunta

Edustaa laaja-alaisesti Rymättylän itsenäisen kirkkopitäjän seurakuntalaisia, ei edellytä poliittista sitoutumista.

19 11

20 2

21 3

22 -

23 -

24 -

25 -

Heikki Vainio
eläkeläinen

Martti Jaanto
yrittäjä

Riitta Kemppe
osastonsihteeri

Katja Kolehmainen
muusikko

Lassi Lähteenmäki
toimittaja

Terttu Marjander
sairaanhoitaja

Maiju Pietilä
bioanalyytikko

I Rymättylän srk:n vaaliyhdistys

26 -

27 -

28 7

29 -

30 9

Sanna Pitkänen
maatalousyrittäjä

Iiris Päivölä
yrittäjä, autoilija

Maarit Sainio
sijoitusneuvoja,
tradenomi

Seija Salminen
perhepäivähoitaja

Jussi Tähti
ammatillinen
tukihenkilö

- 6
Kaija Saarni
tutkija

- 8
Kaisa Suovanen
maatalousyrittäjä

Rymättylän seurakunnan vaaliyhdistys on rymättyläläisiä ehdokkaita asettaneiden ryhmien yhteinen lista yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa.

Ennakkoäänestys

Äänestys vaalipäivänä

Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, Rymättylä
6.–10.11.2018 klo 9–18.

Rymättylän seurakuntakoti
Viluntie 2, Rymättylä
su 18.11.2018 klo 11–20.

Katavakoti
Maskulaisentie 4, Rymättylä
to 8.11. klo 10–12.
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seurakuntavaalit.fi/
vaalikone

Lisää tietoa vaaleista:
/osallistu/
rymattylanseurakunta.ﬁ
seurakuntavaalit-2018
seurakuntavaalit.ﬁ
inunkirkkoni
somessa tunnisteella #m

WWW.NAANTALINSEURAKUNTA.FI

KOLUMNI

Martan mietteitä

PARISUHDEIL
EILTA
TAA SU 21.10. KLO 16
6 SEURAKUNTAKESKUKSESSA
SA
Ammattikoomikko
mmattikoomikko

MIKKO VAISMAAN
VAISMAAN ilmeikäs ja ajatuksia

herättävä esiintyminen tempaa mukaansa niin Matin kuin Maijan
eikä Mikon yleisöä pilke silmäkulmassa haastava komiikka
jätä ketään
etään kylmäksi. TUUKKA LEHTONEN laulaa rakkauslauluja.
Tilaisuuden isäntäparina toimivat MARJA JA ARTO SAANTOLA.
Kahvitarjoilu, lastenhoito (ilm. lastenhoitoon 17.10. mennessä:
tuulikki.palonen-poikkeus@evl.fi).
tuulikki.palonen-poikkeus@evl.fi
tuulikki.palonen
poikkeus@evl.fi)). Vapaa pääsy.

Muistan lapsena kummastelleeni äidinäidin Martta-asioita. Mamma kuului Laajoen Marttoihin ja toimi yhdistyksessä ahkerasti. Taisin pitää Marttoja salaseurana.
Marttojen ”salat” avautuivat minulle vuosikymmeniä myöhemmin uskaltautuessani srk-keskuksen Kohtaamispaikalle Martta-iltaan syksyllä 2009.
Sain lämpimän vastaanoton ketään entuudestaan tuntematta! Jäin heti koukkuun
iloisten, sosiaalisten ja eri ikäisten naisten yhdistystoimintaan. En ole huushollerska,
mutta vaimona ja äitinä peuramailla omakotitalossa asuvana on minunkin tartuttava kauhaan, jauhopussiin, vesuriin, kuokkaan ja tuhkaämpäriin pyykinpesun ohessa. Puutarhasta ei tosin viime vuosina ole satoa nostettu – hirvet, kauriit ja peurat
ovat tuhonneet minussa versonneen viherpiiperön. Martoissa mietimme keinoja,
miten saisimme nuo metsien upeat suursyömärit pois istutuksiltamme.
Minua ei ole siunattu kärsivällisyyden kristalleilla ja toimiessani useita vuosia yhdistyksemme sihteerinä meni henkilökohtainen marttailu-energiani enimmäkseen pakollisiin paperitöihin. En ole osaava martta käsistäni, mutta olen kuullut, nähnyt sekä
oppinut paljon kaunista ja hyödyllistä kodin arkeen, myös juhlaan liittyen. Benchmarking-termi istuu myös martoille; tärkeitä asioita opimme toisiltamme, jaamme omaa
osaamistamme sekä nakkelemme hyviksi havaittuja niksejä reseptejä unohtamatta.

Ihmisarvoinen työ on
jokaisen naisen oikeus!
Ekumeenista Vastuuviikkoa, Suomen kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa, vietetään 21.-28.10.2018 teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus! Kampanjan viestin mukaisesti: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen
valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin
työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.” (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 23. artikla, kappale 1)

usein esteenä perinteeksi muodostuneet
roolimallit ja niihin liittyvät uskomukset.
Suomessa etenkin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset naiset kokevat heihin kohdistuvien ennakkoluulojen takia työllistymisen haastavana. Monille heistä oma työ tarkoittaa vapautta: vapautta osallistua yhteiskuntaan, vapautta elättää itsensä ja vapautta olla itsenäinen persoona.

Työ tarkoittaa vapautta
Tästä huolimatta maailmassa yli miljardi ihmistä elää sietämättömässä köyhyydessä,
heistä valtaosa on naisia. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa.

Naisten työllisyydellä on pitkäkantoiset vaikutukset. Bruttokansantuote nousee, verotulot kasvavat ja naiset pystyvät tarjoamaan paremmat elinolosuhteet lapsilleen.
Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko
yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen
pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia. J

Tyttöjen ja naisten osallistumiselle ovat

Lisää tietoa aiheesta: www.vastuuviikko.fi

Hililjiljlj

Se, että me Naantalin Martat saamme kokoontua seurakuntamme tiloissa, antaa
toiminnallemme lisäarvoa. Seurakuntaan kuuluen tunnen kiitollisuutta yhteistyön
muodoista, joihin saan marttana osallistua. Jumalanpalvelus Marttojen kirkkopyhänä nunnien historiaa huokuvassa kauniissa kirkossamme on tilaisuus, josta en
tahdo olla poissa. Tuolloin koen olevani osa tämän päivän seurakuntaa yhdessä
martta-siskojeni kanssa. Kiireetön kahvihetki jumalanpalveluksen päätteeksi antaa meille valoa ja voimia toimiimme. Koti, uskonto ja isänmaa – niissä kiteytyy se
meille kaikkein tärkein eli turvallisuus. J
Risto Raunio

EKUMEENINEN VASTUUVIIKKO 2018:

Anna-Liisa Raunio
varapuheenjohtaja
Naantalin Martat

den
dde
en
en
iltamessu

Su 28.10. klo 18

Naantalin kirkossa

Rukousta, hiljaisuutta,
Taizé-lauluja
esilaulajana Helianthus.
Pappina Annukka Lindberg.
Lasse Mustonen toimii Naantalin seurakunnan
vs. kirkkoherrana Jani Kairavuon vanhempainvapaan ajan 31.1.2019 saakka.
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Seurakunnissa tapahtuu 18.10.–29.11.2018
7.11. Lindberg, Murtoperä.
14.11. Saantola, Hartikainen.
21.11. Klemi, Murtoperä.
28.11. Mustonen, Hartikainen.
JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 21.10. klo 10 messu. Nuotio-Niemi (lit.), Saantola (s.), Murtoperä, Tuukka Lehtonen, viulu.
Su 28.10. klo 10 messu. Mustonen (lit. & s.), Murtoperä. Kesäaika päättyy.
Su 28.10. klo 18 Hiljaisuuden
iltamessu (ks. s. 9).
La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän
omaisten ilta. Lindberg, Mustonen, Hartikainen, Mäkilä. Chorus
Gratiae, Katariina Lehtinen, huilu.
Su 4.11. klo 10 messu. Saantola
(lit.), Lindberg (s.), Murtoperä, naiskuoro Resonus, joht. Kari Jantunen.
To 8.11. klo 17 nuorten messu.
Lindberg, Hiitola, Havukainen, Peltonen.
Su 11.11. klo 10 messu. Saantola (lit.), Katariina Airas (s.), Hartikainen, Varissuon veisaajat.
Su 18.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Mustonen (lit. & s.), Hartikainen.
Su 25.11.klo 10 messu. Klemi
(lit.), Mustonen (s.), Murtoperä.
Velkuan kirkossa
La 3.11. klo 14 Pyhäinpäivän
hartaus. Saantola (lit.), Mustonen
(s.), Hartikainen.
ARKIEHTOOLLINEN
ke klo 12 Seurakuntakeskuksen
kappelissa
24.10. Saantola, Murtoperä.
31.10. Mustonen, Hartikainen.

Adventtileiri
Alakouluikäisten adventtileiri
30.11.-2.12. Soiniemen leirikeskuksessa. Hinta 20€. Ilmoittautuminen 15.11. mennessä: www.
naantalinseurakunta.fi/koululaisille.

MUSIIKKIA
Chorus Gratiae ke klo 18.30-20.30
seurakuntakeskuksessa, rh 4. Miika Hartikainen, 040 130 8317.
Koraalikuoro to klo 11-12 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Merimaskun kanttori Tiina Lustig, 040 130
8393.
Lapsikuoro Laaksonlapset
ke klo 17-18 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Elisa Murtoperä, 040 130
8318.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhot
Ryhmät kokoontuvat 1-3 kertaa
viikossa 2 – 3 tuntia kerrallaan:
Seurakuntakeskus, lastentilat
(Piispantie 2): Päiväkerho 3-5 vuotiaille ti klo 9-12, ke 12-15 ja to
klo 9-12.
Nuhjalan kerhotila (Isotalontie
9): Päiväkerho 3-5 vuotiaille
(sisältää ulkoilua) ma klo 12.3015.30 ja ti klo 9-12.
Nuhjalan kerhotila (Isotalontie
9): Päiväkerho yli 2-vuotiaille ke
klo 9-11.
Lastenohjaajat: Nuhjalan kerhoissa Tellervo Lehtonen, 040 130
8325 ja Kirsti Koskenoja, 040 130
8324.
Seurakuntakeskuksen kerhoissa
Jaana Härmä ja Tarja Lehto,
040 130 8321.
Ilmoittautumiset: www.naantalinseurakunta/lapsille/ilmoittaudu.

Perhekerhot
seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2) ma klo 9.30-11.30.
Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9) ma klo 9-11.
Vauvakerho ensimmäisen lapsen saaneille ma klo 13.30-15.30
seurakuntakeskuksen lastentiloissa. Ohjelmassa välillä mm. vauvojen värikylpyä.
Lapsiparkki – tilapäistä lastenhoitoa 10 kk - 5-vuotiaille
Pe 26.10. ja 16.11. klo 9-12, 2€/kerta/perhe. Varaukset ja tiedustelut:
040 130 8321.
Pyhäkoulu
Crosspoint-iltojen ja muiden isojen tapahtumien yhteydessä:
su 4.11. klo 17 seurakuntakeskuksen lastentiloissa. Ohjaajina
lastenohjaajat Jaana ja Tarja.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Kirkkomuskari
Lauletaan kirkkomuskarilauluja ja
muita mukavia lastenlauluja. Musisoidaan monella tavalla käyttäen
mm. rytmisoittimia. Vetäjinä musiikin maisteri, kanttori Elisa Murtoperä ja lastenohjaaja Kirsti Koskenoja. Muskarin yhteydessä vohvelibaari lapsille ja aikuisille Tellervo Lehtosen seurassa.
Kirkkomuskari on maksuton.
to klo 16.30–17 Sirkut (perhemuskari)
to klo 17.15-17.45 Tiaiset (3-5 v.)
to klo 18-18.30 Peipposet (6-7 v.)
Kysy vapaista paikoista
Elisa Murtoperältä,
040 130 8318.
Puistotoimintaa 1.5 – 3v. lapsille
Yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
Ti klo 14– 6 ja pe 9.30–11.30
Kysy vapaista paikoista
040 660 5740 tai
suvi.sillanpaa@naantali.fi.
Ensimmäistä kertaa isäksi ryhmä
Yhteistyössä lastenneuvolan kanssa. Mukana seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä. Tarkemmat
tiedot lasten neuvolasta.
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Seurakunnan varhaiskasvatukseen voi tutustua myös lastenneuvolan perhevalmennuksen yhteydessä. Kerran kuussa kokoon-

tuvat neuvolan pienryhmät käyvät tutustumassa seurakuntakeskuksessa ja saavat infoa mm. vauvakerhoistamme ja vauvojen värikylvystä.
ESKAREILLE JA
PIENILLE KOULULAISILLE
Puuhapajat
Eskareille ja 1.-3. luokkalaisille: ke klo 12.30-15 Nuhjalan
kerhotiloissa (Isotalontie 9): kokkailua ja herkullisten välipalojen
valmistamista. 2 euroa / kerta,
sis. välipalan. Ei ennakkoilmoittautumisia. Tellervo Lehtonen
(040 130 8324) ja Kirsti Koskenoja (040 130 8325).
Ilttisklubi 6-8-vuotiaille to
klo 13.30-15.30 seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Ulkoillaan, askarrellaan, leivotaan,
leikitään, pelataan ja evästellään. Maksuton. Vetäjinä Jaana
Härmä ja Tarja Lehto (040 130
8321). Ilmoittautumiset: www.
naantalinseurakunta.fi/lapsille/
ilmoittaudu
Kirkkomuskariryhmä
”Peipposet” (6-7 v.)
to klo 18-18.30, ks. kirkkomuskarit
otsikon ”Lapsille ja perheille” alta.
KOULULAISILLE (7-14 V.)
Laaksonlapset
Tykkäätkö laulaa yhdessä? Haluatko uusia kavereita? Olisiko kiva
oppia uusia lauluja?
Tule mukaan lapsikuoroon! Ke klo
17-18 Naantalin Seurakuntakeskuksessa, rh 4 (Piispantie 2). Elisa
Murtoperä, 040 130 8318.
Kerhoja
Kokkikerho ma klo 16-18 Maijamäen koulu, kotitalousluokka.
Kokkikerho ma klo 17-18.30
Suopellon koulu, kotitalousluokka.
RC- ja pienoismallikerho ”Minimasinistit” ma klo 17-18.30
seurakuntakeskuksen alakerrassa. Tervetuloa tähän kerhoon yhdessä aikuisen kanssa.
Bändistudio 9-14-vuotiaille ti
klo 16-18 seurakuntakeskuksen
alakerrassa. Erilaisten soittimien
testailupaikka, ohjausta sähkörumpuihin ja kitaran alkeisiin.

NUORILLE
Nuortenillat Dipolilla torstaisin klo 17 (paitsi niinä torstaina
kun on nuortenmessu). Ovet jo
auki klo 14 alkaen.
Avoimet ovet DiPolilla aina kun
työntekijöitä on paikalla. Varmimmin tapaat meitä Dipolilla keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14 alkaen sekä niinä tiistaina klo 14 kun
on isoskoulutus.
Isoskoulutus joka toinen viikko tiistaisin klo 16-17.30 tai keskiviikkoisin klo 16-17.30. Sisältö
sama.
Nuortenmessut to 13.9. klo 17 ja
to 11.10. klo 17 kirkossa.
Tiedustelut: jari.hiitola@evl.fi tai
040 130 8332.
AIKUISILLE
Parisuhdeilta – ”Parisuhteen
komiikkaa” su 21.10. klo 16
seurakuntakeskuksessa. Stand
up koomikko Mikko Vaismaa,
Tuukka Lehtonen, laulu, Marja
ja Arto Saantola. Ks. s. 9.

Crosspoint
Su 4.11. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Musiikissa Aino-pojat.
Crosspoint on kohtaamispaikka kaikille - siis nuorille ja vanhoille, sinkuille, pareille ja lapsiperheille, hörhöille, epäilijöille ja etsiville. Crosspoint-illoissa on mielenkiintoisia puhuja- ja musiikkivieraita ja illat
koostuvat musiikista, ylistyksestä, opetuksesta, rukouksesta ja yhteisestä iltapalasta. Lapsille on joka kerta tarjolla omaa
ohjelmaa.
Jumpat
Gospeljumppa ti klo 17.15-18.15
seurakuntakeskuksessa, sivusali 2.
Äijäjumppa ti klo 18.30-19.30
seurakuntakeskuksessa, sivusali 2.
DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Kirpputori ja Café Armo
avoinna ma-to klo 10–14, myös
ke klo 14–18.
Hyvää Huomenta naantalilaiset -hartaus ti klo 11 seurakuntakeskuksessa, Café Armossa. Eri esiintyjiä.
Gospelkaraoke ke klo 14–18.
Karaokeisäntänä Reijo Kortelainen.
Ryhmiä
Korttiaskartelua diakonian hyväksi ma 5.11. klo 10 seurakuntakeskuksessa, rh 2. Eila Puhakka ja
Ulla Kokko.

Seurakunnissa tapahtuu 18.10.-29.11.2018
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö
Aurinkotien puolelta.
Opetellaan virsiä parillisten viikkojen ti klo 12 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Säestää Leena Litzén.
Tillukkapiiri ke klo 17 rh 3. Kudotaan sukkia 90 vuotta täyttäville
naantalilaisille sekä naantalilaisille kastettaville vauvoille. Opastajina Pirjo Laitala, Tuulikki Järvelä ja
Ulla Kokko.
Ahkerat puikot ke klo 11 Cafe Armossa. Kudomme ja virkkaamme
esim. hypistelymuhveja muistisairaille ja peittoja tarvitseville. Piiri
vastaanottaa mielellään lahjoituslankoja, langat voi tuoda diakoniatoimistoon tai Cafe Armoon.
Äijäbiljardi pe klo 17 Dipolissa.
Mukana Reijo Kortelainen.
Pelimimmit parittomien viikkojen
ma klo 14 Dipolissa. Vetäjinä Pirkko Nurmi, Inkeri Ahlroth ja Susan
Lehtonen.
Sulkakynät, itseohjautuva
luovan kirjoittamisen ryhmä
to 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 14
seurakuntakeskuksessa. Kirsi
Kanerva. Tied. 050 590 3025.
Potero - veteraanimiesten keskustelupiiri 18.10., 1.11., 15.11.,
29.11. ja 13.12. klo 13.30 seurakuntakeskuksessa, rh 2.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 6.11. (mukana vierailija) ja 4.12. (jouluinen kokoontuminen) klo 14–15.30 seurakuntakeskuksessa. Minna 040 130 8343.
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 6.11. klo 15-16.15. HUOM!
Paikka muuttunut: kokoonnumme Naantalin seurakuntakeskuksessa, rh 4. Minna 040 130 8343 tai
Anna 040 130 8340.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 1.11. ja 13.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Tervetuloa kaikki läheistään hoitavat!
Ryhmän vetäjinä toimivat Naantalin kaupungilta avohuollon
ohjaaja Kirsi Peijonen ja seurakunnasta diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri to 25.10., 8.11. ja
22.11. klo 15 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Mari Syrjäkoski-Vuollet. Avoin kaikille Raamatusta kiinnostuneille.
Ystäväpiiri 7.11. ja 5.12. (jouluinen
kokoontuminen) klo 12.30 Velkuan
Kummelissa. Minna Pykälämaa.
Näyttelyitä kahvilassa
Tuija Kianstenin käsityönäyttely
5.-15.11. Cafe Armossa.
Diakonian päivystysajat ma ja to
klo 10–12 seurakuntakeskuksessa
diakoniatoimistossa. Lisäksi diakoniatyöntekijä päivystää Cafe Armossa ti klo 10-11. Muuten tapaamiset tulee sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla:
anna.ojala@evl.fi tai 040 130 8340
anita.makila@evl.fi tai 040 130 8341
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi tai
040 130 8342
minna.pykalamaa@evl.fi tai
040 130 8343

Vapaaehtoistyötä tarjolla!
Koulutusta seurakunnan
diakonian vapaaehtoiseksi
haluaville
Naantalin seurakuntakeskuksessa Piispantie 2.
to 1.11. klo 17.30 -19
to 8.11. klo 17.30 -20
to 15.11. klo 17.30 -19
to 22.11. klo 17.30 -19
ti 27.11. klo 17.30 -19
Kahvitarjoilu on kullakin kerralla klo 17 alkaen.
Koulutuksessa käydään läpi vapaaehtoistyön periaatteita, omien rajojen ja voimavarojen tunnistamista, vuorovaikutustaitoja, yksinäisyyteen ja
vanhenemiseen liittyviä asioita
ja saattohoitovaiheessa olevan
tukemista.
Kouluttajina on alansa asiantuntijoita. Koulutuksen käyminen ei sido mihinkään ja se
on ilmainen. Ilmoittautuminen
on mahdollinen vielä ajalla ma
22.10. – pe 26.10. 040 130 8343
tai minna.pykalamaa@evl.fi.

Lähetyksen ja diakonian
joulumyyjäiset
la 1.12. klo 10-13 seurakuntakeskuksessa.
Myytävänä on mm. arpoja, leivonnaisia ja käsitöitä.
Myös kahvila ja kirppari ovat
avoinna. Tervetuloa!
LÄHETYS
Merikirkkopiiri parittomien viikkojen ti klo 12-13 seurakuntakeskuksessa, rh 3.
Lähetyspiiri parillisten viikkojen
to klo 13-14.30 seurakuntakeskuksessa, rh. 4. Lähetyskuulumisia, Sanaa, rukousta, laulua, kahvittelua. Mukana pappi tai lähetyssihteeri.
VELKUA
Pyhäinpäivän hartaus la 3.11. klo
14 kirkossa. Saantola (lit.), Mustonen (s.), Hartikainen, urut.
Ystäväpiiri ke 7.11. ja 5.12. (jouluinen kokoontuminen). Pykälämaa.
Ehtoollishartaus to 18.10. ja
15.11. klo 17 Kummelissa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 21.10. klo 10 messu.* Rymättyläläisten kaupunginvaltuutettujen kirkkopyhä. Kirkkokahvit seurakuntakodilla messun jälkeen.
Su 28.10. klo 10 sanajumalanpalvelus.* Kesäaika päättyy!
La 3.11. klo 10 sanajumalanpalvelus.*

La 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän
iltakirkko. Sytytetään kynttilät
vuoden aikana pois nukkuneiden
muistolle. Sirén, Vähämäki, Keskitalo ja kirkkokuoro.
Su 4.11.klo 10 messu.*
Su 11.11. klo 10 messu.*
Su 18.11. klo 10 messu. *
Su 25.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Eija Kalliala, Vähämäki.
* Petri Sirén, Esa Vähämäki.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Kokkikerho maanantaisin seurakuntakodin keittiössä. 1. ryhmä
klo 17 ja 2. ryhmä klo 18.30. Yhteistyössä 4H:n kanssa.
Perhekerho ke klo 10-12 seurakuntakodilla. Tervetuloa kotona oleva isä, äiti tai vaikka isovanhempi lapsen kanssa. Jutellaan, leikitään, askarrellaan. Tarjolla kahvit
ja mehut. Kuukauden viimeisenä
keskiviikkona keittolounas.
Tyttökerho 2.- ja 3. luokkalaisille
tytöille ke klo 12.30-14.30 seurakuntakodin kerhotiloissa. Ota mukaan pienet eväät ja tule mukaan
toimintaan! susanne.nummelin@
evl.fi tai 040 130 8385.
Poikien pienoismallikerho to
klo 12.30-16 välisenä aikana seurakuntakodilla (noin tunti/ryhmä).
Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä. Vetäjänä Esa Suhonen. Hannele
Keskitalo 040 130 8384.
Lapsiparkki 26.10., 9.11.,
23.11. ja 30.11. klo 9-12 seurakuntakodilla. Jos sinulla on sellaista menoa ettet voi ottaa lastasi mukaan tai tarvitset muuten pienen hengähdyshetken,
varaa lapsellesi paikka viim.
ed. torstaina: 040 130 8385 tai
susanne.nummelin@evl.fi.
AIKUISILLE
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri joka kuukauden 1. ke klo 13
seurakuntakodilla. Seuraava kerta 7.11.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. ti klo 13 seurakuntakodilla.
Seuraava kerta 13.11.
Äiti Teresa -piiri to klo 12 seurakuntakodilla.
MUSIIKKIA
Kanttorin virsitunnit to 25.10. ja
29.11. klo 14 Katavakodilla.
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen to klo 17.3018.15 seurakuntakodilla. Jos
olet kiinnostunut laulamisesta ja musiikista, tule rohkeasti mukaan. Kuoron johtajana
Esa Vähämäki. Mukana myös
Susanne Nummelin. Lisätietoja: susanne.nummelin@evl.fi tai
040 130 8385.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seurakuntakodilla.
MUUTA
Katavakotihartaudet to 18.10.,
15.11. ja 20.12. klo 14. Sirén, Vähämäki.

syttyvät poisnukkuneiden
muistolle kaikissa kirkoissamme:
 klo 10 messu
Merimaskun kirkossa
 klo 14 hartaus
Velkuan kirkossa
 klo 18 omaisten ilta
Naantalin kirkossa
 klo 18 iltakirkko
Rymättylän kirkossa

na Paavola, Katja Zidbeck.
Perhekerho ja päiväkerho syyslomalla vkolla 43.
JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 7.10. klo 10 messu.
Su 14.10 klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 21.10 klo 10 messu.
Su 28.10 klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 4.11. klo 10 messu.
Su 11.11. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 18.11. klo 10 messu.
Su 25.11. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Pyhäinpäivän messu
la 3.11. klo 10
Merimaskun seurakunta kutsuu pyhäinpäivän messuun viimeisen 12 kuukauden aikana
omaisensa menettäneitä surutien kulkijoita. Jumalanpalveluksen yhteydessä luetaan kaikkien
poisnukkuneiden nimet ja suntio sytyttää kullekin oman kynttilän. Ehtoollisjumalanpalveluksessa seurakunnan kanttori Tiina
Lustig johtaa veisuuta ja Koraalikuoroa. Pappina palvelee kirkkoherra Markku Ahlstrand. Diakoni
Katja Zidbeck avustaa. Messun
jälkeen seurakuntakodilla nautitaan kotoisasti kirkkokahvit.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Avoin perhekerho ti klo 10 seurakuntakodilla.
Perhekerhossa on turvallista tutustua ympärillä oleviin uusiin ihmisiin, toisiin lapsiin ja erilaisiin
asioihin laulun ja leikin keinoin.
Tutkitaan maailmaa yhdessä! Tii-

AIKUISILLE
Keskiviikon kahvihetki 10.10. ja
7.11 klo 11 ”Vanhustentalolla”.
Keskiviikon kahvihetki kokoaa vanhustentalon ja ympäristön asukkaita vanhustentalon aulaan kodikkaaseen kahvihetkeen. Katja Zidbeck.
Käsityöpiiri to 11.10. ja to 8.11. klo
13 seurakuntakodilla. Katja Zidbeck.
Kultaisen iän kerho seurakuntakodilla
To 18.10. klo 13. Mukana Katja Zidbeck ja Piia Klemi.
To 22.11. klo 13. Markku Ahlstrand:
”Kuulumisia maailmalta”.
Kaﬀepaussi to 29.11. klo 13 seurakuntakodilla. Irmeli Vainio puhuu aiheesta ”Muisti”.
Toimintaa eläkeiän
saavuttaneille
Merimaskun seurakunta järjestää eläkeiän saavuttaneille
seurakuntalaisille kuukausittain Kaﬀepaussin ja Kultaisen
Iän kerhot. Kahvihetken jälkeen kerhoissa on esillä alustusten tukemana jokin ajankohtainen aihe. Myös käsityöpiiri kokoontuu kerran kuussa
seurakuntakodilla. Odotamme
ilolla uusia jäseniä kaikkiin kerhoihin ja piireihin.
Seuraa ilmoittelua kuntatiedotteessa, Rannikkoseudussa sekä
www.merimaskunseurakunta.
fi. Lisätietoja myös diakoni Katja Zidbeck 040 130 8392.
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”Elän vielä. Tunnen. Tunnen hyvinkin.”

Ystäväksi yksinäiselle tai elämän viime metreille
”He ryöpsähtivät huoneeseeni
kuumasta kesäpäivästä
ja toivat mukanaan
ruohikon tuoksun.
Aurinkolasit huomattiin riisua
vasta kun pyysin.
Halusin katsella sielun peilejä,
halusin nähdä auringon
ja tuulen heidän
poskipäillään.
Halusin olla läsnä kesässä
kaikilla aisteillani,
kesää nuuhkien ja elämästä
nauttien.
Mari ja Minna kutsuvat mukaan
ystävätoimintaan ja pian alkavalle vapaaehtoistyön kurssille.

Ystäviä yksinäisille Naantalissa on
koulutettu jo pitkään, mutta ajatus
saattohoidon tukihenkilöiden kouluttamisesta syntyi vuoden 2014
Yhteisvastuukeräyksen hedelmänä.
Ensimmäinen koulutus toteutettiin
Talvella 2016. Nyt marraskuussa alkavalla vapaaehtoiskurssilla koulutetaan taas lähimmäispalvelijoita
sekä ystäviksi yksinäisille että saattohoidon tukihenkilöiksi.
Diakoniatyöntekijät Mari Syrjäkoski-Vuollet ja Minna Pykälämaa kertovat suuresta tarpeesta rinnallakulkijoille
ja ystäville ja rohkaisevat mukaan kaikkia, joita aihealue kiinnostaa.
– Ajan antaminen yksinäisille on yksi tapa tehdä hyvää, joten rohkeasti mukaan
vaan. Tässä jos jossakin huomaa kuinka
antaessaan saa itsekin.
Kurssilla pohditaan vapaaehtoistyön toimintaperiaatteita ja puhutaan vapaaehtoisena toimivien voimavaroista, yksinäisyyteen ja vanhenemiseen liittyvistä asioista,
ystävätoiminnasta sekä saattohoitovaiheessa olevan tukemisesta.
– Mukaan toimintaan ei olla etsimässä
mitään superihmisiä tai ammattiviihdyttäjiä, Mari muistuttaa. Ihan tavallinen ihminen ja tavallinen läsnäolo riittävät – ystävän kanssa voi vaikka jutella tai lukea ja
olla hänelle läsnä sillä tavalla kuin hänestä tuntuu hyvältä.
– Kuuntelevista korvista on etua, Minna
miettii ja jatkaa: – Oma elämä ei kuitenkaan voi olla ihan akuutisti solmussa, et-

tä pystyy kohtaamaan toisen ja olemaan
läsnä kuormittamatta häntä omilla asioillaan. Hiljaakin pitää välillä pystyä istumaan. Hiljaisuuden sietäminen on tärkeää
erityisesti saattohoidon tukihenkilöille.
Vapaaehtoinen rinnallakulkija on erityisen arvokas sille, jolla ei ole omaisia tai
jonka omaiset eivät pysty käymään usein
pitkän välimatkan vuoksi. Voi myös olla,
että jonkun läheiset eivät pysty kohtaamaan kuolemaa. Kaikilla tulisi kuitenkin
olla mahdollisuus hyvään kuolemaan, johon sisältyy se, ettei kenenkään ei tarvitse kuolla yksin, sanoo Mari.
Saattohoidon tukihenkilöt toimivat usein
pareittain ja voivat vuorotellen käydä katsomassa saattohoidettavaa. Kyse on usein
muutaman päivän tai maksimissaan muutaman viikon mittaisesta jaksosta kun taas
lähimmäispalvelun ystäväksi sitoudutaan
vähän pidemmäksi aikaa.

Sain olla.
Sain olla niin kauan
kun jaksoin.”
– Runot on kirjoitettu erityisesti niille, jotka
kulkevat kuolevan rinnalla viimeisiä askeleita joko lähipiirissään tai työn puolesta.
Kuolema on ollut usein lähellä Irjaa. Lähetyskentällä se oli läsnä joka puolella. Irjan
yhdeksän sisaruksen parvestakaan on jäljellä enää kolme, joten monia on täälläkin
oltu saattelemassa, Irja huokaa.
– Kaikkein läheisimmin kuolema oli lähellä v. 1986 kun siskoni kuoli. Asuin silloin
Keniassa ja olimme tehneet sopimuksen,
että jos syöpä etenee niin paljon että kuolema on lähellä, niin hän ilmoittaa mulle.
Tulin kolmeksi kuukaudeksi hänen kuolinvuoteensa äärelle.
– Kuolevan lähellä ei tarvitse – eikä voikaan – olla yhtään mitään. Siinä on niin
valtavat voimat ympärillä, Irja miettii vakavana. -Kuolemahan on hirmuvalta ja se
ottaa omansa, mutta on koskettavaa kun

voi olla siinä vierellä ja - jos ihminen haluaa – toivontuojana.
– Siitä voi tuntea iloakin, että saa olla läsnä toista varten. Mulla on tapana rukoilla
siinä hiljaa, Irja kertoo.
Irja suostuu pohtimaan varovaisesti
kuinka voisi evästää niitä, jotka kulkevat
jonkun vierellä viimeisiä päiviä tai viikkoja:
– Toisaalta tekee mieli sanoa, että ole paljon kuolevan lähellä. Toisaalta täytyy sanoa myös, että armahda itseäsi. Ja jos pelottaa, siihen voi mennä pelkäävänäkin.
On hyvä muistaa, että kuolema on luonnollinen osa jokaisen elämänkaarta. Eräässä kirjassa, jota Irja lukee lapsenlapsilleen,
kerrotaan kuinka kivi ei elä ja kuinka se
siksi ei voi kuollakaan. Mutta koska kaikki
elollinen elää, sen on määrä myös kerran
kuolla. Niin luonnollista se on.
Irja ei varsinaisesti pelkää omaa kuolemaansa, mutta tunnustaa ajatukseen
omasta kuolemasta liittyvän paljon surua:
– Olen niin elämänhaluinen ihminen, että halua elää. Uskon, että on hirveästi vielä kaikkea ihanaa tulossa. Elämä näyttää
ihastuttavalta ja olisi surullista kuolla. Toinen pelon aihe on se, että omalla kuolemalla aiheuttaisin surua muille. Sillä tavalla en ole sinut kuoleman kanssa.
Kuvat ja teksti: Hanne Tuulos
Runot Irja Aro-Heinilän kirjasta ”Sietämättömän sietäminen” (Mediapinta 2018).

Tule mukaan
lähimmäispalvelija-kurssille
torstaisin 1.11.–22.11. ja
tiistaina 27.11. klo 17.30–19.
Kahvitarjoilu klo 17.
Ilm. pe 26.10. mennessä
040 130 8343 tai
minna.pykalamaa@evl.fi.

Kurssi avasi Irjan runosuonen
Irja Aro-Heinilän nuoruuden haave oli
olla lehmänkarvanleikkaaja tai näyttelijä, mutta tie vei luokanopettajakoulutuksen kautta lähetystyöhön ja myöhemmin
papiksi. Saattohoidon lähimmäispalvelun
kurssin Irja huomasi lehdestä.
Seurakuntatyön hyvin tuntevana Irja naurahtaa kurssin tuottaneen hänen kohdallaan varsin yllättävää hedelmää. –Yhtäkkiä vaan alkoi putkahdella runoja kuolemasta. Kun niitä tuli, kirjoitin ne ylös – suurin piirtein yksi päivässä. Ja samoihin aikoihin kun kurssi loppui, tyrehtyi myös runosuoni. Kirja Sietämättömän sietäminen
oli valmis.

”Minuun saa koskea,
päätäni saa silittää,
käden ottaa käteen,
varpaita hieroa.
Elän vielä. Tunnen.
Tunnen hyvinkin.”
Irja Aro-Heinilä

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36,
21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
puh. 02 436 9654

Naantalin seurakunta
Piispantie 2,
21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
puh. 040 130 8300, 040 130 8301

Naantalin seurakuntayhtymä
Piispantie 2,
21100 Naantali
www.naantalinseurakunnat.fi
Taloustoimisto, avoinna ma–pe 9–13
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
Sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi

