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Yhdessä kirkossa
Kaksi kertaa vuodessa – toukokuussa ja marraskuussa – minulla on etuoikeus viettää muutama päivä Kirkolliskokouksen palveluksessa seurakunnan virasta vapaana.
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Sen jäsenet tulevat sekä maantieteellisesti että kirkkopoliittisesti eri suunnista.
Kunkin istuntokauden ensimmäinen ja viimeinen päivä alkaa
aamumessulla kirkossa. Voimakas veisuu täyttää kirkon, kun kirkolliskokouksen jäsenet ja henkilökunta laulavat Jumalalle sydämensä kyllyydestä.
Veisuu sykähdyttää. Vielä sykähdyttävämmältä tuntuu kuitenkin ajatus siitä, että me kaikki Luojan luomat, erilaiset ja hyvin
eri tavoin ajattelevat sisaret ja veljet voimme viettää messua yhdessä. Istuntosalissa täysin vastakkaisia kantoja edustavat henkilöt voivat polvistua vierekkäin samaan ehtoollispöytään.
Olla yhdessä kirkossa. Se on – tai ainakin sen pitäisi olla – kristittyjen tunnusmerkki.

Naantalissa seurakuntalaisilta tulee aika ajoin palautetta siitä, että he eivät ole vielä tavanneet uutta kirkkoherraa missään. Tämän palautteen äärellä tunnen suurta voimattomuutta. Vaikka teen parhaani tavatakseni seurakuntalaisiani seurakunnan eri tilaisuuksissa ja piireissä, päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa, yhdistysten kokoontumisissa, torilla, kaduilla
ja liikkeissä, milloinkaan en kaikkia seurakuntalaisia näissä tilanteissa tavoita.
Tiedän kuitenkin yhden paikan, jossa halukkaat pääsisivät helposti kirkkoherraa tapaamaan. Se on kirkko.
Hyvät seurakuntalaiset! Kutsun teitä ystävyydellä: Tulkaa kirkkoon!
Niin kauan kuin käymme yhdessä kirkossa, säilymme yhdessä kirkossa. J
Jani Kairavuo
Naantalin seurakunnan vs. kirkkoherra

Virkistävää kesää
kaikille!

Konsertteja Naantalissa
TO 29.6. KLO 19
Robert Näse, baritoni. Pia Leppänen, piano.
Seurakuntakeskus (Piispantie 2). Ohjelma 10€.
LA 9.7. KLO 16.30
Samuli Hyvärinen, sello ja laulu. Elisa Murtoperä, urut.
”Velkua soi” –konsertti, Velkuan kirkko. Ohjelma 10€.
TO 13.7. KLO 19
Lauluyhtye Cantus Å. Naantalin kirkko. Ohjelma 10€.
TO 20.7. KLO 19
Samuli Takkula, baritoni. Miika Hartikainen, urut.
Naantalin kirkko. Ohjelma 10€.

TO 27.7. KLO 19
Joao Vaz, urut. Yhteistyössä Turun Urkujuhlien
kanssa. Naantalin kirkko, Ohjelma 10€.
SU 30.7. KLO 16.30
Juhani Listo, trumpetti. Pilvi Listo, cembalo ja urut. Yhteistyössä
Turun Urkujuhlien kanssa. Velkuan kirkko. Ohjelma 10€.
TO 3.8. KLO 19
Duo Cecilia: Pauliina Almonkari, renessanssi- ja barokkihuilu.
Heidi Äijälä, kantele. Naantalin kirkko. Ohjelma 10€.
TO 10.8. KLO 19
Esa Pietilä, saksofoni. Naantalin kirkko. Ohjelma 10€.
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Helahulinat

Evästä sielulle ja ruumiille Naantalin auringon alla
Reformaatio näkyy helahulinoissa mm. Tuomasmessun
saarnaavana Lutherina ja Lutherin aikalaisten näkyvyytenä Kirkkopuistossa.

kuvasta tutun ”I will follow you” kappaleen svengaaviin
rytmeihin ja Sindy taas tanssittaa Tiinaa Elastisen & Lauri Tähkän ”Lempon” tahtiin.

Reformaationa tunnettu ajanjakso alkoi, kun Martti
Luther naulasi 31.10.5017 Wittenbergin kirkon oveen
95 teesiään, joissa puututtiin kirkon väärinkäytöksiin,
mm. anekauppaan. Nyt 500 vuotta teesien julkaisemisen jälkeen vietetään maailmanlaajuista reformaation
merkkivuotta.

Hulinat alkavat kaikkien seurakuntien yhteisellä Tuomasmessulla klo 13 Naantalin kirkossa. Kello 10 aamumessuja ei pidetä missään yhtymän seurakunnassa.
Heti Tuomasmessun jälkeen noin kello 14 alkaa Kirkkopuistossa Helahulinat-pikniktapahtumaa, jonne toivotaan runsasta osanottajajoukkoa omien huopien ja piknik-eväiden kanssa.

Myös musiikkiohjelmaa on luvassa: Merimaskun seurakunnan kirkkoherran Markku Ahlstrandin mies ja kitara
-duo tunnelmoi esittäen musiikkia hiljattain julkaistulta
levyltään. Lisäksi Kirkkopuistossa on Sari Linnelan vetämä gospeljumppatuokio, johon kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Suomessa on eletty satoja vuosia reformaation muokkaamassa kulttuurissa. Reformaatio on vaikuttanut Mikael Agricolasta lähtien kieleen, kirkolliseen elämään,
koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin,
kansainvälisiin suhteisiin, tapoihin, taiteisiin, kalenteriin
ja moneen muuhun asiaan. Osa vaikutuksista jää arkipäiväisyydessään huomaamatta.

Helahulinoissa on tarjolla monenlaista ohjelmaa kaiken
ikäisille, mm. kuvasuunnistusta ja pihapelejä perheen
pienimmille. Kennelliiton kaverikoirat odottavat rapsutuksia myös isommilta lapsilta ja aikuisilta. Taitavat tanssivalio-koirat Sunny ja Sindy esiintyvät omistajansa, Merimaskun seurakunnan lastenohjaajan Tiina Paavolan
kanssa. Sunny-koira vie Tiina-emäntänsä Sister Act –elo-

Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat
juhlistavat reformaation 500v.-merkkivuotta järjestämällä yhteisen Helahulinat-tapahtuman helatorstaina 25.5.

Omien piknik-herkkujen lisäksi voi nauttia ruumiin ja
hengen virvoitusta, jota tarjoilevat puistossa kiertelevät
Lutherin aikalaiset.
Bussikuljetus Merimaskusta ja Rymättylästä: Lähtö Rymättylän kirkon parkkipaikalta klo 12. Välipysäkit: Poikko klo 12.10, Merimaskun kirkko 12.20 ja Merimaskun
Osuuspankki 12.30. Paluu n. klo 16. J

Tuomasmessun tunnistaa musiikista
Tuomasmessu on avaran hengellisyyden
messu, jossa yhdistyvät arkiseen elämään
liittyvät kysymykset ja rukoukset, vanhan
kirkon traditiot sekä mukaansa tempaava
uudempi hengellinen musiikki ja tuomaslaulut.
Ensimmäinen Tuomasmessu vietettiin Helsingissä huhtikuussa 1988. Sen jälkeen se
levisi nopeasti Helsingistä ympäri maailmaa. Sen liturgiassa ja symboliikassa yhdistyvät nykypäivän hengellisyys ja vanhan kirkon perinne, rikas musiikkielämä ja
vapaaehtoisten maallikoiden tärkeä rooli.
Messun nimi tulee opetuslapsi Tuomaksesta, jonka oli vaikea uskoa Jeesukseen. Niinpä Tuomasmessussa on tilaa on kysymyksille ja epävarmuudelle ja kysymyksiä saa ol-

la enemmän kuin vastauksia. Tuomasmessu yhdistää eri tavoin ajattelevia kristittyjä
ja rohkaisee avaraan, itseä ja toista armahtavaan uskoon. Se on paikka kaikille, jotka kaipaavat Jumalaa tai etsivät yhteyttä toisiin.

Musiikki on yksi niistä asioista, joista ihmiset tunnistavat Tuomasmessun Tuomasmessuksi. Tuomasmusiikin painopiste on
kevyessä musiikissa, mutta messussa on sijaa myös klassiselle musiikille, Taizé-lauluille ja perinteisille virsille.
Naantalin helatorstain Tuomasmessun musiikista vastaa kanttori Elisa Murtoperän
kokoama Tuomas-bändi. Messulaulujen
esilaulajana toimii seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijöistä koostuva lauluryhmä Yhtymän Laulajat.

Liturgina on Merimaskun kirkkoherra
Markku Ahlstrand ja saarnaajana vierailee
itse Martti Luther (Naantalin vs. kirkkoherra Jani Kairavuo). Messun juontaa Kari Kouki. Eri tehtävissä palvelee suuri joukko työntekijöitä ja seurakuntalaisia
Merimaskusta, Naantalista ja Rymättylästä.
Tuomasmessua varten kirkkosaliin rakennetaan useita eri teemoihin liittyviä rukousalttareita. Rukousalttarit eivät ole koristeita vaan rukousjakson aikana on mahdollisuus liikkua kirkossa ja käydä alttarien
ääressä hiljentymässä sekä kirjoittamassa
omia rukousaiheita. J

Reformaatio näkyy ja tuntuu
“Jos Jumala ei ole ystäväsi, ei mikään ystävä auta. Mutta kun hän on ystäväsi, ei sinun
tarvitse lainkaan välittää siitä, onko sinulla
ketään muuta ystävää “ (Martti Luther )

rin opetukset ja hyvät teot. Raamatun lisäksi saattoi oppia omalla äidinkielellään
katekismuksesta sen, miten tuli kristittynä elää ja olla.

Luther avasi monia polkuja teesiensä naulaamisella. Yksi tärkeistä oli se, että Jumala tuli lähelle.

Rukouksetkin saattoivat nyt kuulostaa ymmärrettäviltä: ne olivat omaa äidinkieltä.

Enää ei tarvittukaan välittäjiä, pyhimyksien rukouksia tai sen ajan sielun lottokuponkeja, aneita, päästäkseen puheisiin tai
väleihin Kaikkivaltiaan kanssa. Kristuksen
luo pääsi henkilökohtaisesti.
Nyt saattoi lukea itse omalla äidinkielellään Raamattua. Sieltä avautuivat Mesta-

Jumalanpalveluksessa nämä monet yksittäiset muutokset saivat aikaan mullistuksen.
Rahvas pääsi osallisiksi Jumalan valtakunnan aarteista ja ehtoollisellekin oli kelvollinen ripin kautta. Papin saarnaamisestakin ymmärsi ainakin osan. Uskontunnustukseen ja Isä meidän-rukoukseen saattoi

osallistua yhteislausumisessa. Virsien sävelmissä oli tuttuja melodioita, joihin oli tehty ymmärrettäviä ja opettavia sanoituksia.
Kun vuosisadat ovat vierineet, on jumalanpalvelus tullut entistä enemmän Jumalan perheväen juhlaksi: ei ole enää
hierarkioita. Nyt on palvelustehtäviä yhteiseksi iloksi.
Se, että seurakuntalainen voi osallistua messun toteutukseen niin monella eri tavalla,
ei ole ollut mikään itsestään selvyys. Reformaatio aloitti muutoksen, jonka hedelmästä voi nykyään päästä osalliseksi. Minä kuulun joukkoon, jonka sanoman ymmärrän
ja, josta saan voimaa ja toivoa arkipäivään.

Voin osallistua messuun
lahjojeni ja
tahtoni mukaan.
Apostolien teoissa alkuseurakunnan eloa
kuvattiin muun muassa näin: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä
yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.” Apt 2:42
Olemme reformaationlapsina palaneet lähemmäs lähtöruutua. J
Markku Ahlstrand
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Hillitse merta ja aaltoja,
etteivät ne meitä nielisi
Merenkävijöiden suurin pelko oli ajaa karille pimeässä. Silloin oli vaarana äkkikuolema. Toinen suuri vaara oli laivan keikahtaminen
nurin merenkäynnissä. Pitkien, vaarallisten merimatkojen jälkeen kotikirkossa istuminen tuntui varmasti kiitolliselta juhlahetkeltä.
Suomalaisilla merenkävijöillä oli lupa vierailla ennen kaikkea Tukholman satamassa.
Sinne he kuljettivat kauppiaiden toimeksiannosta monenlaisia tuotteita, kuten tervaa, turkiksia ja suolakalaa. Paluumatkallekin laiva lastattiin usein täyteen.
Vientiä ja tuontia säänteli tiukka merkantilistinen talouspolitiikka, jonka kulta-aikaa
oli koko 1700-luku. Erityisen tarkoin säädeltiin sitä, millaisia tuotteita kukakin sai kenellekin myydä – ja millä paikkakunnalla!
Tämä vaikeutti monien toimeentulosta
taistelevien talonpoikien ja pikkuporvareiden elämää melkoisesti. Olikin suhteellisen
yleistä kiertää vallitsevaa systeemiä monin
tavoin. Kiinni jääneille oli kuitenkin luvassa
tuntuva rangaistus, jonka avulla kruunu lopulta peri omansa pois.

Merimaskun kirkon votiivilaivan on
rakentanut merimies Johan Talander.
Se on lahjoitettu vuosien 1825 ja
1840 välillä. Laiva on omistettu
meren jumalatar Johannalle.

Suurin pelko
laivan uppoaminen
Merenkävijöiden suurin pelko oli ajaa karille pimeässä tai laivan keikahtaminen nurin.
Silloin oli vaarana äkkikuolema laivan hajotessa ja pahimmassa tapauksessa upotessa.
Pelko sai merimiehet rukoilemaan.
Useissa kirkoissa roikkuu katosta laivojen
pienoismalleja, kirkkolaivoja eli votiivilaivoja. Votiivi sanana on peräisin latinan kielestä, ja tarkoittaa lupauksen mukaista tai
luvattua asiaa.
Kirkkolaivaperinne on tunnettu Keski- ja
Etelä-Euroopassa ainakin keskiajalta saakka. Merimiehet valmistivat kirkkolaivoja
kiitoksena turvallisesta pääsystä perille tai
myrskyn kourista pelastumisen kunniaksi.
Jumala sai näin ansaitsemansa kiitoksen. J

Naantalin kirkon votiivilaivan
ovat lahjoittaneet Luonnonmaan
nuoret miehet v. 1824. Yksikantinen
linjalaiva on nimeltään Fred.

Iltasiunaus merellä

”S

uuri Jumalamme! Sinun hyvyytesi
on todella suuri, kun olet tänäänkin laivastamme ja omaisuudestamme
niin pitänyt huolta isällisellä varjeluksellasi, ettei tuho ole meitä kohdannut.
Sinun pyhä nimesi olkoon siksi ikuisesti
kiitetty. Kun nyt pimeä yö lähestyy ja edessämme on enemmän vaaroja, niin pysy
meidän luonamme, armollisin Herra Jeesus Kristus!

H

illitse merta ja aaltoja, etteivät ne
meitä nielisi, varjele meidän sielumme ja ruumiimme, pidä laivamme pystyssä ja johdata meitä satamaa kohti.

Rymättylän kirkon votiivilaivan on
tehnyt K.J. Koski vuonna 1968. Laiva
edustaa 1600-luvun hollantilaista
nelimastoista pinassia.

veneilijöiden messu
sunnuntaina 28.5. klo 10
Café Santalassa (Nunnakatu 3)
Naantalin venemessujen yhteydessä sunnuntaina 28.5. vietetään veneilijöiden kirkkopyhää.
Kello 10 alkava messu pidetään poikkeuksellisesti meren äärellä, Café Santalassa.
Huonon sään sattuessa siirrytään kirkkoon.
Veneilijöiden kirkkopyhän messussa saarnaa merikapteeni, pastori Mikko Laurén Turusta. Musiikista
vastaavat Jari Koivisto, laulu, VG-Brass johtajanaan Jari Virta sekä kanttori Miika Hartikainen.
Merihenkiseen messuun sopivasti palvelutehtävissä on partiolippukunta Naantalin Siniset ry:n
jäseniä. Messussa kerättävä kolehti menee Naantalin Sinisten toiminnan tukemiseen.
Messun jälkeen nautitaan makoisat kirkkokahvit Café Santalassa. J
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S

uo, että lepäisimme tulevanakin yönä Sinun varjeluksessasi, mutta anna sielumme valvoa uskossa. Anna meidän, Herra Jumalamme, nähdä taas tuleva päivä ilolla sekä ottaa se uudessa
toivossa ja sinun armosi tuntemisessa
vastaan. Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta. Aamen.” J

Nykysuomeksi toimittanut ja
johdannolla varustanut
Pekka Tuomikoski / Kotimaadeski
Lähde: Vanhan virsikirjan
Rukouskirja vuodelta 1701

Velkuan kirkon votiivilaiva on
pienoismalli ruotsalaisesta Lovisa
Elonorasta. Sen ovat lahjoittaneet
paikalliset nuoret miehet v. 1812
muistoksi v. 1808 käydystä Palvan
meritaistelusta.

Kesäkukkien istutus
seurakuntayhtymän hautausmailla
Kesäkukkien istutus kaikilla Naantalin seurakuntayhtymän hautausmailla (Naantalin kirkko, Hakapelto, Merimasku, Rymättylä ja Velkua) aloitetaan
perinteiseen tapaan kesäkuun alussa.

Ennen sitä omaiset voivat halutessaan
noutaa pois hoitohaudoille kevään aikana istuttamansa kukat. Muussa tapauksessa seurakuntayhtymä hoitaa kukkien poistamisen. J

Kirkot kutsuvat kesällä kulkijoita – myös Merimaskuun
Aurinko paistaa kirkon ikkunoista sisään ja
lämmittää penkissä istuvan kasvoja. Hetken rauhoittuminen kesäloman tiimellyksen keskellä antaa voimaa, ja taas jaksaa
jatkaa.
Jälleen tänäkin kesänä Naantalin ja Rymättylän kirkot palvelevat seurakuntalaisia ja matkailijoita, ja toivottavat tervetulleeksi tutustumaan ja hiljentymään. Nyt
joukkoon on liittynyt myös Merimasku.
-Kiitos aktiivisten seurakuntalaisten, myös
me pystymme pitämään tänä kesänä kirk-

komme ovet avoimina, iloitsee kirkkoherra Markku Ahlstrand.
Merimaskun ja Rymättylän kirkkoja pidetään auki täysin vapaaehtoisvoimin. Naantalin kirkkoa pitävät auki vapaaehtoiset
tiistaisin ja sunnuntai-iltapäivisin.
Kaikki neljä Naantalin seurakuntayhtymän
alueella sijaitsevaa kirkkoa, Velkuan kirkko
mukaan lukien, ovat Museoviraston määritelmän mukaan ”valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä”.

Kirkkojen aukioloajat:
Merimasku: 5.7.–30.7. ke–su klo 12–16
(suljettu ma–ti).
Naantali: 16.5.–23.8. ti–su klo 10–18
(suljettu ma, juhannusaattona).
Rymättylä: 21.6.–13.8. ke–su klo 12–16
(suljettu ma–ti).
Velkua: Avoinna erikseen sovittaessa,
puh. 040 130 8370.
Kirkkojen opastetut kierrokset voi varata Naantalin matkailusta ma–pe 9–16.30,
puh. 02 435 9800, info@visitnaantali.com,
www.visitnaantali.com. J

Rovastikuntamuutos
Tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa
Naantalin ja Vehmaan rovastikunnat, joiden tilalle muodostetaan 1.6.2017 lukien
Nousiaisten rovastikunta. Uuteen rovas-

tikuntaan kuuluvat entisten Naantalin ja
Vehmaan rovastikuntien seurakunnat.
Nousiaisten rovastikunnan lääninrovastina toimii 1.6. lukien Raision seurakun-

nan kirkkoherra Pertti Ruotsalo siihen
asti, kunnes tuomiokapituli nimittää vakinaisen lääninrovastin. J

Tour de Armo muistuttaa erityisesti siitä, että kirkot ja seurakunnat olivat vuosisatoja vaivais- ja köyhäinhoidon keskeisiä toteuttajia. Armeliaisuus ja yhteisöapu olivat ainoat sosiaaliturvan muodot
aina 1800-luvun lopulle, eikä niiden merkitys ole toki vieläkään hävinnyt. Pikemmin näyttää siltä, että ne ovat olleet vahvistumassa kun samanaikaisesti julkinen
valta on vetäytynyt. Epäviralliseen avustamiseen usein liittyvä muu kuin aineellinen
apu voi olla luonteva lisätuki vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa eläville ihmisille. Kirkossa tätä luterilaista perintöä, joka samal-

la muistuttaa sosiaaliturvan julkisesta vastuusta, kantaa seurakuntadiakonia.
Keskiaikaisilla kivikirkoillamme on erityinen paikka rakennetun Suomen kulttuurihistoriassa. Kivikirkkojemme esittelylle on
siis juhlavuotena 2017 paljon perusteita. Samalla on mahdollista tutustua seurakuntadiakoniaan yhtenä kirkon ydintoimintona ja
osana pohjoismaista sosiaaliturva-ajattelua.
Ehdottomasti ekologisin ja sosiaali- ja kulttuurihistoriaa kunnioittava tapa on tutustua kivikirkkoihin ja niiden ympäristöihin
esim. pyöräillen, sen verran kuin itse kukin
pitää itselleen sopivana.
Tour de Armo toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Klo 9.30 kokoontuminen ja

Naantalin Musiikkijuhlilla on tänäkin vuonna mahdollisuus kuulla yhteensä kolme maailman kantaesitystä suomalaisilta
säveltäjämestareilta. Viralliseen Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmaan kuuluva Olli Kortekankaan VIA-oratorio on sävelletty viidelle solistille, kahdelle kuorolle, uruille ja orkesterille. Oratorion esittävät sopraano Suvi Väyrynen, mezzosopraano Melis Jaatinen, tenori Tuomas Katajala, baritoni Ville
Rusanen, basso Nicholas Söderlund, Emo
Ensemble, Key Ensemble, urkuri Kari Vuola
sekä Sinfonia Lahti Osmo Vänskän johdolla.
Teos on Kirkkohallituksen sävellystilaus reformaation merkkivuoden kunniaksi.

tutustuminen Naantalin kirkkoon, klo 10 lähtö Naantalista, klo 10.50 tutustuminen Raision Pyhän Martin kirkkoon, klo 11.20 lähtö
Raisiosta, klo 11.50 tutustuminen Maarian
kirkkoon, klo 12.20 lähtö Maariasta, klo 13
lounas Liedossa ja tutustuminen kirkkoon,
klo 14.20 lähtö Liedosta, klo 15.20 tutustuminen Piikkiön kirkkoon ja kahvit, klo 16.10
lähtö Piikkiöstä, klo 17 tutustuminen Kaarinan kirkkoon, klo 17.30 lähtö Kaarinasta, klo
18 Turun tuomiokirkossa. J

Aulis Sallisen uutta tuotantoa kuullaan lauantain 17.6. päätöskonsertissa, jonka ohjelmassa on Sallisen klarinettikvartetto The
Sea of Peace. Naantalin Musiikkijuhlat saa
arvokkaan päätöksen, kun konsertin aluksi puheenvuoron rauhalle pitää 80 vuotta
täyttävä rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari.

Arto Noraksen juhlakonsertti järjestetään
Naantalin kirkossa perjantaina 9.6., jossa
Noras soittaa kolmessa eri kokoonpanossa
yhdessä klarinetisti Michel Lethiecin, viulisti Elina Vähälän, pianisti Ralf Gothónin
sekä sellistien Frans Helmersonin ja Ivan
Monighettin kanssa. Konsertti huipentuu
Krzysztof Pendereckin konserttiin kolmelle sellolle ja orkesterille. Turun filharmonista orkesteria johtavat kapellimestarit Penderecki ja Okko Kamu.

Varovasti ajelen kotoa mutkaista tietä kirkolle, jotta tarjottavat olisivat
kuosissa vielä kuljetusmatkan jälkeenkin, ja taas onnistuin.
Hiljalleen aloitan valmistelut Merimaskun vanhustenkerhoa varten. Mietin
kahvipöytiä kattaessani vanhuksia, tulevatkohan kaikki, onko joku poissa ja
ilmaantuuko uusia kerhoon osallistujia?
Mietin tuolijumpan kuvioita ja ohjelmaa.
Kattaukset valmistuvat ja kahvi alkaa
porista keittimissä. Vanhukset saapuvat vähitellen. Iloinen puheensorina ja
kuulumisten vaihto sekä kaikenlainen
aito kohtaaminen käynnistyvät luontevasti. On lämmin, avoin, läsnä oleva
ja aito tunnelma.
Aloitamme kerholaululla kuten aina.
Kahvitauolla on iso merkitys: suolaista ja makeaa, kahvia ja teetä iloisessa
seurassa. Maistuu kaksin verroin paremmalta kuin yksin kotona!

Mikään ei voi korvata sitä, minkä näistä erilaisista tilaisuuksista ja auttamisista saa, ei palkka, ei mikään.

Naantalin Musiikkijuhlat juhlii
loistokkaasti 100-vuotiasta Suomea
Naantalin Musiikkijuhlat soi jo 38. kertaa alkukesän tunnelmissa Naantalissa, Naantalin
lähikunnissa ja saaristossa 6.–17.6.2017. Tänä vuonna pääroolin saa satavuotias Suomi
sekä 70 taiteilijavuottaan juhliva sellotaiteilija ja Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen
johtaja Arto Noras.

Hyvää mieltä

Vanhusten kerhon lisäksi ensiapuvinkkejä, pieniä tietoiskuja terveydestä,
Merimaskun seurakunnan iloiset kirkkokahvit, vapaaehtoinen Merimaskun ja Naantalin kirkon kesäpäivystäjä. Näistä on vapaaehtoistyöni tehty.

Tour de Armo
Osana reformaation merkkivuotta Kirkkopäivien yhteydessä la 20.5.2017 tehdään pyöräilyretki Turun alueen keskiaikaisiin kirkkoihin.

KOLUMNI

Voimaannuttavat keskustelut eri elämänkokemuksia läpikäyneiden ihmisten kanssa auttavat molemmin
puolin ”henkistä akkujen lataamista”.
Myös keskustelut seurakunnan työntekijöiden kanssa elämän arjesta, mutta myös todella rankoista ja vaikeista
asioista helpottavat ja voimaannuttavat, iloa, naurua sekä positiivisia asioita unohtamatta.
Siksi onkin todella mukavaa lähteä kotiinpäin iloisena siitä, että on voinut
osaltaan olla mahdollistamassa hyvää mieltä. Aito inhimillisyys ja se ilo
minkä aistii ihmisistä, opettaa arvostamaan montaa asiaa. Toisen auttaminen, kuunteleminen ja kuuleminen
sekä aito läsnäolo auttavat tarkastelemaan myös omaa arvomaailmaa. Aina
oppii jotakin. J

Musiikkijuhlien yhteydessä vietetään jo neljättä kertaa Naantalin Lasten Musiikkijuhlia
yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.
Ohjelmassa on monipuolista kulttuuriohjelmaa koko perheelle neljän päivän ajan 8.–
11.6.
Festivaalin koko ohjelma löytyy osoitteesta
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi. Liput ovat
myynnissä Lippupisteessä ja Naantalin Matkailussa. J
Tiina Tunturi
Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja

Irmeli Vainio
Merimaskun seurakunta
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Seurakunnissa tapahtuu 30.3.–18.5.2017
Su 20.8. klo 10 messu. Saantola,
Kairavuo, Hartikainen.
Su 27.8. klo 10 messu. Klemi,
Lindberg, Hartikainen.
JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 21.5. klo 10 messu. Kaatuneitten muistopäivä. Seppelten lasku
klo 9 Meriristillä ja messun jälkeen
sankarihaudoilla. Saantola, Lindberg, Hartikainen. Päivärippikoululaiset avustavat.
Su 21.5 klo 15 Lastenkirkko.
Päiväkerhojen ja pyhäkouluväen kevätkirkko.
To 25.5. klo 13 Tuomasmessu.
Jani Kairavuo, Markku Ahlstrand,
Yhtymän laulajat & bändi Elisa
Murtoperän ja Miika Hartikaisen
johdolla. Messun jälkeen koko
perheen Helahulinat kirkonmäellä
ja Kirkkopuistossa. Bussikuljetus
Rymättylä-Merimasku-Naantali.
Ks. tarkemmat tiedot s. 3.
Su 28.5. klo 10 Veneilijöiden
messu Cafe Santalassa (huom
paikka!). Merikapteeni, pastori
Mikko Laurén Turusta (saarna),
Kairavuo, Räty, Hartikainen,
Jari Koivisto, laulu, VG-Brass
johtajanaan Jari Virta.Kirkkokahvit Café Santalassa.
Su 4.6. klo 10 messu. Lindberg,
Saantola, Elisa Murtoperä.
Su 11.6. klo 10 musiikkijuhlien
juhlajumalanpalvelus.
Piispa
Kaarlo Kalliala (saarna), Kairavuo,
Hartikainen, Samuli Takkula, baritoni.
Su 18.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 1). Saantola, Räty,
Murtoperä.
La 24.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Lindberg, Murtoperä.
Su 25.6. klo 10 messu. Räty, Nuotio-Niemi, Murtoperä.
Su 2.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kairavuo. Mukana nimikkolähetit Kolkat (Thaimaa, SLS) ja
Siparit (Kreikka, KL). Jumalanpalveluksen jälkeen lähetystilaisuus
Café Amandiksessa.
Su 2.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 2). Lindberg, Kairavuo.
Su 9.7. klo 10 messu. Nuotio-Niemi, Murtoperä.
Su 16.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kairavuo, Hartikainen.
Su 16.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 3). Räty, Kairavuo, Hartikainen.
Su 23.7. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 4). Kairavuo,
Saantola, Hartikainen.
Su 30.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Lindberg, Joni Vikki.
Su 30.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 5). Räty, Lindberg, Joni Vikki.
Su 6.8. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 6). Nuotio-Niemi,
Saantola, Joni Vikki.
Su 13.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Nuotio-Niemi, Hartikainen.
Su 13.8. klo 13 konfirmaatiomessu (päivärippikoulu). Lindberg, Klemi, Murtoperä.
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Velkuan kirkossa
su 21.5 klo 16.30 messu. Saantola, Hartikainen. Kaatuneitten muistopäivä. Seppeleen lasku messun
jälkeen sankarihaudoilla.
la 24.6. klo 16.30 messu. Sakari
Ojanen, Murtoperä.
su 6.8. klo 16.30 messu. Sakari
Ojanen, Murtoperä.
ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa
24.5. Saantola, Murtoperä.
31.5. Kairavuo, Hartikainen.
Arkiehtoolliset jatkuvat syyskuussa.
MUSIIKKIA
(ks. erillinen ilmoitus kesäkonserttisarjasta s. 2)
Suvilinnun lauluja –yhteislaulutilaisuudet ti 4.7. klo
11 (HHN, Murtoperä) ja ti 9.8.
klo 18 seurakuntakeskuksessa
(Hartikainen, Saantola)
LAPSILLE
JA PERHEILLE
Lastenkirkko su 21.5 klo 15.
Päiväkerhojen ja pyhäkouluväen
kevätkirkko, jonka jälkeen toiminnallista ohjelmaa ja tarjoilua Kirkkopuistossa. Tilaisuus on kaikille
avoin.
Pienille koululaisille ja koulualokkaille (v. 2008–2010 synt.)
5.6.–22.6. seurakuntakeskuksen
lasten tiloissa ma–pe klo 8–16
(22.6. klo 8–13)
Ilmoittautuminen on jo alkanut,
kerhopaikkoja on 20. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu nettisivuilla osoitteessa: www.naantalinseurakunta.fi/
ilmoittautuminen. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätietoihin
”kesän koululaiskerho”. Hinta 25€/
viikko. Lisätiedot Jaanalta tai Tarjalta: 040 130 8321 tai Tuulikilta:
040 130 8320 / tuulikki.palonenpoikkeus@evl.fi
Isotalontien toimipisteessä ja
puistossa (Isotalontie 9).
Ma 5.6. Laululeikkikerho perhepäivähoitajille ja lapsille klo 9-11.
Puuhakerho 4-7 v. lapsille klo 1214.30 Kerhohuoneella. 2€/kerta/
lapsi.
Ti 7.6. Perhemuskari lapsille yhdessä aikuisen kanssa klo 9-11.
Puistotoimintaa 4-7 v. lapsille Isotalontien puistossa klo 12-14.30.
2€/kerta/lapsi.
Ke 7.6. Lapsiparkki yli 10 kk:n
ikäisille lapsille klo 9-11.30. 2€/perhe/kerta.
Ma 12.6. Laululeikkikerho perhepäivähoitajille ja lapsille klo 9-11.
Puuhakerho 4-7 v. lapsille klo 1214.30 Kerhohuoneella. 2€/kerta/
lapsi.
Ti 13.6. Perhemuskari lapsille yhdessä aikuisen kanssa klo 9-11.

Puistotoimintaa 4-7 v. lapsille Isotalontien puistossa klo 12-14.30.
2€/kerta/lapsi.
Ke 14.6. Lapsiparkki yli 10 kk:n
ikäisille lapsille klo 9-11.30. 2€/perhe/kerta.
Ma 19.6. Laululeikkikerho perhepäivähoitajille ja lapsille klo 9-11.
Puuhakerho 4-7 v. lapsille klo 1214.30 Kerhohuoneella. 2€/kerta/
lapsi.
Ti 20.6. Perhemuskari lapsille yhdessä aikuisen kanssa klo 9-11.
Puistotoimintaa 4-7 v. lapsille Isotalontien puistossa klo 12-14.30.
2€/kerta/lapsi.
Maksuttomat
piknik-päivät
Isotalontien puistossa
Pe 9.6. klo 10-14
Pe 16.6. klo 10-14
Omat eväät mukaan puuhakerhoon, piknikille, puistoon ja parkkiin. Ilmoittautumiset puuhakerhoon, puistoon ja parkkiin: Kirsti
Koskenoja 040 1308324 tai Tellervo Lehtonen 040 130 8325.
Retkiä
To 8.6. Perheretki Korkeasaareen. Lähtö seurakuntakeskuksen
parkkipaikalta klo 9. Paluu n. klo
20. Bussimatkan hinta 13€/hlö.
Korkeasaaressa jokainen ostaa lipun itse. Ei ryhmäalennuksia.
Ke 14.6. Aikuisten piristysretki
sisustustehtaalle Saloon.
Lähtö seurakuntakeskuksen parkkipaikalta klo 17. Paluu n. klo 21.
Matkan hinta 10€ (sis. kahvitarjoilun paikan päällä).
To 15.6. perheretki Pelle Hermannin puistoon Porin Kirjurinluotoon. Monipuoliselta alueelta
löytyy leikkipuiston lisäksi mm.
merirosvolaiva,
liikennepuisto,
Lilliputin maa, 3 karhun puisto ja
Angry birds puisto. Lähtö seurakuntakeskuksen
parkkipaikalta
klo 9, paluu Kivikylän palvaamon
kautta. Naantalissa ollaan n. klo 18.
Matkan hinta 12€.
Tiedustelut retkistä: kirsti.koskenoja@evl.fi tai tellervo.lehtonen@
evl.fi.
Koko perheen Piknik-päivä to
10.8. klo 10-14 Kirkkopuistossa.
Mukavaa ohjelmaa ja grillausta.
Kouluun lähtevien lasten
siunaamiskirkko su 13.8. klo
16 Naantalin kirkossa. Tilaisuus
kestää n. puoli tuntia. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kouluunlähtijän koko perhe sekä
isovanhemmat ja kummit.
Syksyn toimintaa
Päiväkerhot, perhekerhot sekä
pienten koululaisten puuhapajatoiminta käynnistyvät
kesätauon jälkeen 14.8. viikolla 33.
Varaa päiväkerhopaikkasi ajoissa
nettisivuillamme: www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Uutta muskaritoimintaa alkamassa! Seuraa paikallislehtia ja
verkkosivuja. Tied. Tuulikki Palonen-Poikkeus.

Legopyhäkoulu jatkuu maanantaisin, alk. 4.9. klo 17.15-18.15.
KOULULAISILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret
NUORILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
Rippikouluun ilmoittautuminen
vuodelle 2018 on 1.–30.9.2017.
Ilmoittautumislinkki avautuu
1.9.2017 osoitteessa: www.naantalinseurakunta.fi/rippikoulu
AIKUISILLE
Gospel-jumppa ja äijäjumppa
jatkavat tiistaisin 5.9. alkaen
(Huom! viikonpäivä vaihtuu). Gospel-jumppa klo 17.15. ja Äijäjumppa
klo 18.30. Vetäjänä Heli Gustafsson.
Raamattuilta seurakuntakeskuksen Kohtaamispaikalla su
28.5. klo 18 ”Pyhän Hengen
johdatus” -teeman ympärillä.
Illan puhujina ovat kirkkoherra Jani Kairavuo ja rovasti Iikka
Silvola. Mukana miesten lauluryhmä. Tähän kaikille suunnattuun iltaan kutsutaan erityisesti
mukaan kaikkia paikkakunnalla
toimivia raamattu- ja rukouspiirejä. Ilta päättyy rukouspalveluun ja iltapalaan.

Juhannusjuhla
juhannusaattona 23.6.
klo 18 Soiniemen leirikeskuksessa (Soinimentie 111).
Räty, Nuotio-Niemi, Murtoperä,
Ojala. Ohjelmaa, pelejä, hartaus,
grillimakkaraa ja kakkukahvit.
Bussikuljetus: Lähtö linja-autoasemalta klo 17.30 – Tuulensuunkatu – Maariankatu – Kaivokatu –
Käsityöläiskatu – Myllynkiventie
Palvelutalon kulmalta – Aurinkotie – Kurkelankatu – Aurinkotie
– Maskuntie – Isotalontie – Nuhjalantie – Soinistentie. Paluukuljetus tilaisuuden päätyttyä.
Perinteiset pihaseurat ti 27.6.
klo 18 Tuula ja Teuvo Aittokallion
kotona, Pirttiluodontie 101. Jani
Kairavuo, Iikka Silvola, Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen. Mehu- ja
pullatarjoilu. Parkkitilaa rajoitetusti. Enemmän parkkitilaa Taimon
venerannassa, josta pihaseuroihin
10 min kävelymatka.
Crosspoint-illat jatkuvat syksyllä seurakuntakeskuksessa:
su 3.9. klo 17 puhujavieraana Ville Auvinen ja musiikissa
Aino-pojat.
su 17.10. klo 17 puhujavieraana terapeutti ja pastori Seppo
Jokinen.

DIAKONIAA
JA KOHTAAMISIA
Diakonian kirppari, kahvila ja
ryhmät viimeisen kerran 23.5. ennen kesätaukoa.
Syyskausi alkaa 4.9.
Vapaaehtoisten siunaaminen
3.9. kirkossa.
Kirpputori ja kahvila avoinna kesäkuun alusta alkaen tiistaisin klo
10–13. Huom. aika!
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11.
Mölkkyä keskiviikkoisin, alk. 7.6.
klo 14 Kirkkopuistossa. Säävaraus.
Omaishoitajien ryhmä to 18.5.
klo 13 ryhmähuoneessa 4. Musisoimme yhdessä kanttori Elisa
Murtoperän kanssa.
Raamattupiirin kevään viimeinen
tapaaminen to 18.5. klo 15, rh 4.
Mukana Jani Kairavuo. Roomalaiskirjeen 10. luku.
Ystäväpiirin kevätjuhla Velkuan
Kummelissa 31.5. klo 12.30. Tuo
oma runo tai tarina mukanasi.
Vanhemman väen leiripäivä ma
29.5. klo 12-15.30 Soiniemessä.
Huom. muuttunut kellonaika.
Aloitamme leiripäivän lounaalla. Päivän hinta 10€, saapuminen
omilla kyydeillä. Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 23.5. mennessä: Minna 040 130 8343 tai
Anna 040 130 8340.
Diakonian päivystysajat
kesäkuussa seurakuntakeskuksen
diakoniatoimistossa ma ja to klo
10–12. Ajalla 1.7.–31.8. ei ole diakoniatyön päivystystä, vaan aika
varataan suoraan diakoniatyöntekijältä puhelimitse / sähköpostilla.
Ks. yhteystiedot s. 8
LÄHETYS
2.7. klo 10 sanajumalanpalveluksessa lähetysvieraita. Mukana Koillis-Thaimaassa Lua-kansan parissa
työtä tekevät Kolkat (Suomen Lähetysseura) ja turvapaikanhakijoiden
parissa työskentelevät Siparit Kreikasta (Kansanlähetys). Jumalanpalveluksen jälkeen lähetystilaisuus
Kolkkien ja Sipareiden seurassa Café
Amandiksessa. Kahvitarjoilu.
Lähetyspiiri parillisten viikkojen
torstaina klo 13 alk. 21.9., rh 4.
Merikirkkopiiri parittomien viikkojen tiistaina klo 12-13, alk. 12.9., rh 3.

Velkua
Jumalanpalvelukset
kirkossa
su 21.5 klo 16.30 messu. Saantola, Hartikainen. Seppeleen lasku
messun jälkeen sankarihaudoilla.
la 24.6. klo 16.30 sanajumalan-
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palvelus. Sakari Ojanen, Murtoperä.
su 6.8. klo 16.30 messu. Sakari
Ojanen, Murtoperä.
Hartaudet Kummelissa
ke 19.7. klo 17. Ehtoollinen. Veikko Aro-Heinilä.
to 16.8. klo 17. Ehtoollinen. Veikko Aro-Heinilä.
Musiikkia
Konsertti su 9.7 klo 16.30 kirkossa. Samuli Hyvärinen, sello
ja laulu. Elisa Murtoperä, piano
ja urut.
Kesälaulajaiset – virrestä voimaa la 23.7. klo 17 kirkossa.
Mukana Sirkka Ojanen, Tiina
Syksy, Leena Flander.
Konsertti su 30.7. klo 16.30
kirkossa. Juhani Listo, trumpetti. Pilvi Listo, cembalo ja
urut. Yhteistyössä Turun Urkujuhlien kanssa. Ohjelma 10€.
Ystäväpiiri
Ystäväpiirin kevätjuhla Velkuan
Kummelissa 31.5. klo 12.30. Tuo
oma runo tai tarina mukanasi.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 21.5. klo 10 kaatuneiden
muistopäivän
sanajumalanpalvelus. Petri Sirén. Kanttorina
Kristian Saarinen. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten lasku
sankarihaudoilla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Kahvitilaisuus klo 11.30 Aahollilla. Teemana
sotalapset.
To 25.5. klo 13 Tuomasmessu
Naantalin kirkossa. Ei Jumalanpalvelusta Rymättylässä.
Su 28.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén. Kanttorina
Kristian Saarinen. Rymättyläläiset
kaupunginvaltuutetut mukana eri
palvelutehtävissä.
Su 4.6. klo 10 messu. Markus
Kirla (saarna), Sirén, Vähämäki.
Kansanlähetyksen
kirkkopyhä.
Kirkkokahvit ja lähetystapahtuma
seurakuntakodilla. Mukana Esa
Mäkinen.
Su 11.6. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 18.6. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
La 24.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus. Ilkka Pärssinen, Esa Vähämäki.
Su 25.6. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Esa Vähämäki.
Su 2.7. klo 10 messu. Kari Salo,
Esa Vähämäki.
Su 9.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Teologiharjoittelija Hanna
Viljanmaa.

Su 16.7. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Esa Vähämäki.
Su 23.7. klo 11 kansanlaulumessu Aahollin pihalla. Kesäasukkaiden kirkkopyhä. Sirén, Vähämäki.
Su 30.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 6.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Sirén, Vähämäki ja diakoni
Hannele Keskitalo.
Su 13.8. klo 10 messu. Kari Salo.
Su 20.8 klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 27.8 klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
MUUTA
Katavakotihartaus to 18.5. klo
14. Sirén.
Perhekerhon kevätretki Majakalle ke 24.5. klo 10-12. Omat
eväät mukaan.
Rippikoululaisten ja vanhempien tapaaminen su 28.5. klo 14
seurakuntakodilla. Info-tilaisuus ja
passien kerääminen.
Esikouluun lähtevien puuhailta
ke 31.5. klo 17.30-19.30 seurakuntakodilla. Iltapalan vuoksi ilmoittautumiset pe 26.5. mennessä
Susanne p. 040 130 8385. Päätämme illan pieneen kirkkohetkeen n.
klo 19.30.
Koulun kevätkirkko la 3.6. klo 9.
Sirén, Vähämäki.
Kesäkerho
Kesäkerho Rymättylän seurakuntakodilla 5.-9.6. päivittäin
klo 9-15. V. 2009-2010 synt.
tytöille ja pojille.
Mukaan mahtuu 20 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hinta 40€ (sis. lounaan, välipalan ja askartelut).
Ilmoittautumiset 24.5. mennessä Susanne Nummelin
p. 040 130 8485 tai susanne.
nummelin@evl.fi
Majakan telttaleiri
12.-15.6. v. 2004-2006 synt. tytöille
ja pojille.
13.-15.6. v. 2007-2008 synt. tytöille
ja pojille.
(Leiri toteutuu jos osallistujia väh.
12).
Leiriltä teemme päiväretken Turkuun Superparkkiin.
Leirimaksu 50€ isommilta ja 40€
pienemmiltä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
29.5. mennessä Hannele Keskitalo p. 0401308384 tai hannele.keskitalo@evl.fi
Rippikoulu
Päiväleiri Majakassa 26.7.-28.7.
ja yöleiri Naantalin Soiniemessä
31.7.-4.8.
Konfirmaatiomessu Rymättylän
kirkossa su 6.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 13.8. klo 18.

Tule mukaan vapaaehtoistyöhön!

www.vapaaehtoistyo.fi/naantali
Mukana Naantalin seurakunta, kaupunki ja järjestöt.

Arto Noras
Grigori Sokolov
Soile Isokoski
Ju-Young Baek
Ville Rusanen
Sinfonia Lahti
Patrick Gallois
Jaakko Kuusisto
Frans Helmerson
Total Cello Ensemble
Krzysztof Penderecki
Johanna Rusanen-Kartano
Turun filharmoninen orkesteri
Hamburger Camerata
Radovan Vlatković
Tuomas Katajala
Ivan Monighetti
Cho-Liang Lin
Osmo Vänskä
Naantalin
Elina Vähälä
Musiikkijuhlat Ralf
Gothóni
Okko Kamu
6.-17.6.2017
naantalinmusiikkijuhlat.fi
Mari Palo

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 21.5. klo 10 messu. Kivekäs,
Lustig. Messun jälkeen seppeltenlasku hautausmaalla.
Su 28.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 4.6. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 11.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 18.6. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 25.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 2.7. klo 10 konfirmaatiomessu. Ahlstrand, Lustig.
Su 9.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs.
Su 16.7. klo 10 messu. Kivekäs.
Su 23.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs.
Su 30.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs.
Su 6.8. klo 10 messu. Kivekäs.
Su 13.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand.
Su 20.8. klo 10 messu. Kivekäs.
Su 27.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand.
Musiikkia
VirsiJazzia -yhteislaulutilaisuus la 20.5. klo 22. Merimaskun kirkko.
Tule laulamaan ja kuuntelemaan virsiä Strand Bandjazztrion säestyksellä. Tommi
Aaltonen, rummut, Anssi Airas, basso, Markku Ahlstrand,
piano, laulu.
Laulusolistivieraana Kirsimari Pohjanheimo. Kevätillassa
kuullaan uusia virsiä ja ennen
kuulemattomia sovituksia. Kolehti Merimaskun seurakunnan lähetystyölle.

Kerhot ja piirit
seurakuntakodilla
Syyskauden 2017 aloitus:
Keskiviikon kahvihetki
ke 16.8. klo 11.
Käsityöpiiri to 17.8. klo 13.
Kaffepaussi to 31.8. klo 13.
Päiväkerho ma 28.8. klo 10.
Perhekerho ti 29.8. klo 10.
Muuta
Kirkon kesäpäivystäjien infotilaisuus to 1.6. klo 18. Merimaskun
kirkko.
Seurakuntaretki ti 23.5.
Lähtö klo 9.30 Merimaskun
seurakuntakodin parkkipaikalta. Raision kirkko klo 10.
Raision matkailuoppaat opastavat. Alppiruusupuisto n. klo
11 sekä lounas n. klo 12 Krookilan kotiseutukeskuksessa.
Retken hinta 20€.
Ilmoittautumiset
Katja p. 040 130 8392.

Liput:

Naantalin Matkailu (02) 435 9800
Ars Musica

Yhtymän talous tasapainossa
Tilikauden 2016 tulos oli 154 196
euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy Rymättylän seurakunnan
saama lahjoitus 129 000 euroa.
Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 309 676 euroa.
Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785
000 euroa. Alijäämä on katettu
aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2016 päättyessä ylijäämää on 2 957 158 euroa. Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna 2009 ylijäämää oli
noin 2,8 milj. euroa. Investointivarauksia ei ole tehty seurakuntayhtymän aikana. Käyttötalouden toimintatuotot ovat 489 926
euroa ja toimintakulut 3 736 356
euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 95,0 %. Omavaraisuusaste on 97,6 %.
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut 1,35 vuosina 2014- 2017. Seurakuntayhtymän talous on saatu tasapainoon vuosina 2013–2015, mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä
koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa. Talouden strategiaksi on kirjattu, että taloutta on suunniteltava niin,
että tilikausien tulosten tulee olla positiivisia valtuustokaudella
2015–2018.
Vuoden 2016 aikana on tehty välttämättömät kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset mm.
Naantalin ja Merimaskun pappiloihin kohdistuvat kunnossapito-

korjaukset vuokralaisten vaihtuessa. Hakapellon kappelin noin
miljoonan euron peruskorjaus
toteutetaan vuonna 2017. Muut
investoinnit pyritään toteuttamaan yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti.
Yhtymän kahdeksan vuoden aikana seurakuntien jäsenmäärä
on vähentynyt 821:lla. Vuonna
2016 jäsenmäärä on vähentynyt
86:lla. Yhteisöverotulot on korvattu vuoden 2016 alusta lähtien valtion avustuksella, joka on
noin 85 000 euroa pienempi kuin
aikaisempina vuosina saatu yhteisöverotulo. Yhtymän seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä
taloudellisessa tilanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten
mahdollisuuksien mukaan.
Kirkkohallitus on myöntänyt seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosille 2014–2018, joka
velvoittaa kantamaan vastuuta
luomakunnasta ja kehittämään
toimintaa ympäristöystävälliseksi. Ympäristödiplomin uusimista
valmistellaan vuosina 2017-2018.
Naantalin seurakuntayhtymällä
ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia vaikka käyttötalouden määrärahoja ei voida lisätä. J
Jorma Koivula
seurakuntayhtymän
talousjohtaja
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Laulumatka luostarikirkossa kurkistaa sisarten maailmaan
Klaaraa heikottaa. Hän seisoo nyt avarassa kirkossa sisarten lehterin alapuolella, mutta pian
hän katselisi kirkkoa toisesta suunnasta, ylhäältä. Pian muuttuisi kaikki: hänen ulkoinen
olemuksensa, hänen yhteisönsä ja kotinsa, hänen elämänsä tarkoitus. Pian hän ei olisi enää
rälssiperheen tytär Klaara, vaan yksi noista salatuista naisista, yksi äänistä, jotka soivat luostarin valkeissa ristiholveissa.

Odottaessani puolitoista vuotta sitten unta eräänä joulukuisena yönä sain idean. Mielikuvassani olin Naantalin
luostarikirkossa ja sen holveissa soivat birgittalaislaulut.
Olin pohtinut sopivaa aihetta opaskurssin kirjallista työtä
varten. Tuona yönä oivalsin, että voisin suunnitella Naantaliin uudenlaisen opastetun kierroksen, jonka kantava ajatus olisi yhdessä ryhmän kanssa luotu tunnelma.

Näin sai alkunsa kulttuurimatkailutuote Sisarten laulu, jota
voisi luonnehtia laulumatkaksi Naantalin keskiaikaiseen birgittalaisluostariin. Sisarten laulu kietoo yhteen kolme elementtiä: asiakerrontaa luostarin elämästä, fiktiivisen tarinan nuoresta Klaarasta, jonka perhe lähettää nunnaksi luostariin, sekä autenttisen birgittalaislaulun, jonka osallistujat
voivat halutessaan oppia itse laulamaan kierroksen aikana.
Musiikilla on voima viedä toisiin maailmoihin. Sisarten laulu -kierroksella jokainen saa laulaa, vaikka ei osaisikaan. Tärkeintä ei ole laulaa oikein vaan luoda ainutlaatuinen hetki
yhdessä. Jos laulaminen tuntuu vieraalta, voi antautua tunnelmalle ja laulaa sisäisesti. Myös tarinan Klaaralla on alussa
epävarma olo, mutta sopeutuessaan hän rohkaistuu. Kierroksella arka laulaja voi eläytyä Klaaran tunnetiloihin.
On mahdotonta tietää, miltä keskiajan naisesta tuntui elää
Armonlaakson luostarissa. Uskon kuitenkin, että jotkin inhimilliset kokemukset ovat samoja ajasta ja paikasta riippumatta. Tällaisen pohdinnan kautta olen yrittänyt tavoitella Klaaran mielenmaisemaa.
Kirjoittamisen taustalla on ehkä vaikuttanut sekin, että
lapsuudessani perheeni tuttavapiiriin kuului oikeita sisaria, jotka olivat anglikaanisen luostarin nunnia ja isoäitini
ystäviä. Erityisesti yksi heistä tuli meille läheiseksi. Hän piti yhteyttä äitiini ja olen itsekin kirjoittanut hänelle kirjeitä. Muistan, että olen nähnyt elokuvan Sound of Music en-

simmäisen kerran noin 12-vuotiaana vieraillessamme näiden sisarten ylläpitämässä vanhainkodissa Philadelphiassa. Vaikka se tuntuu nyt melkein absurdilta, lapsena elokuvailta nunnan seurassa oli maailman luonnollisin asia.
Näiden muistojen siivittämänä olen kuvitellut myös Armonlaakson sisaret lopulta tavallisina naisina, jotka iloitsivat, surivat, toivoivat, auttoivat kaupunkilaisia ja tekivät
työtä pienessä yhteisössään.
Olen iloinen, että Sisarten laulu on saanut käynnistyä juuri juhlavuonna 2017, jonka tunnussana on yhdessä. Kiitän
sydämellisesti seurakuntaa siitä, että olen saanut käyttää
kirkkoa tähän tarkoitukseen.
Kevät on tullut ja sen mukana valo. Ankaran talven väistyessä hitaasti alkaa luostarin elämänrytmi helpottua. Vaikka joka ainoa aamu on herättävä varhain, aivan kohta ei enää tarvitsisi nousta pimeässä ja kylmässä. Päivän askareillekin on
jo enemmän valoisaa aikaa, eikä käsitöitä tarvitse tehdä kohmeisin sormin. Pieneen kaupunkiin saapuu jäiden lähtiessä
yhä enemmän purjeveneitä, ja vaikka sisaret elävätkin muurien sisäpuolella omassa maailmassaan, he aistivat, kuinka koko kaupunkiyhteisö herää luonnon mukana eloon. Sisar Klaarasta tuntuu kuin lumen ja jään mukana sulaisi pois suuri osa
hänen epävarmuudestaan, väsymyksestään ja ikävästään. J
Larissa Riihihuhta
Sisarten laulun yleisökierros Birgitan yönä 20.7.2017
klo 21 Naantalin kirkossa (paikkoja rajoitetusti). Lisätietoja: Naantalin Matkailu, puh. 02 435 9800, info@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
Luostarin lauluista voit lukea lisää esimerkiksi Hilkka-Liisa
Vuoren artikkelista Laulava luostari kirjassa Pyhä Birgitta –
Euroopan suojeluspyhimys (toim. Setälä & Ahl).

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIETOJA JA AUKIOLOAIKOJA
Kanttorit:
Miika Hartikainen ............................................................040 130 8317
Elisa Murtoperä .................................................................040 130 8318
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
Jorma Laine, toimistosihteeri 02 436 9654
Kesällä 2017:
Vk 28 suljettu.
Vk 29 avoinna ma klo 15–17.
Vk 30 suljettu.
Vk 31 avoinna ma klo 15–17.
Vk 32 avoinna ke klo 9–15.
Viraston ollessa suljettuna kirkollisista toimituksista voi
sopia: Heikki Kivekäs p. 040 849 4754.
Markku Ahlstrand, kirkkoherra ..............................040 130 8391
Tiina Lustig, kanttori ......................................................040 130 8393
Katja Zidbeck, diakoni ..................................................040 130 8392
Tiina Paavola, lastenohjaaja .....................................040 130 8394

Viestintä ja lähetystyö:
Hanne Tuulos ......................................................................040 130 8309
Lastenohjaajat:
Tuulikki Palonen-Poikkeus,
johtava lapsityönohjaaja ............................................040 130 8320
Jaana Härmä .......................................................................040 130 8321
Tarja Lehto ............................................................................040 130 8321
Kirsti Koskenoja .................................................................040 130 8324
Tellervo Lehtonen ...........................................................040 130 8325
Nuorisotyönohjaajat:
Timo Havukainen,
johtava nuorisotyöntekijä .........................................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

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
Outi Kattelus, toimistosihteeri ...............................040 130 8300
Jorma Laine, toimistosihteeri ..................................040 130 8301
26.6.–27.8. maanantaisin ja keskiviikkoisin suljettu.
Avoinna ti, to ja pe klo 9–13.
Papit:
Jani Kairavuo, vs. kirkkoherra ..................................040 130 8310
Marja Saantola ...................................................................040 130 8311
Risto Räty ...............................................................................040 130 8312
Annukka Lindberg ..........................................................040 130 8313

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakuntayhtyma.fi
Taloustoimisto
avoinna ma–pe 9–13 myös kesällä
Jorma Koivula, talousjohtaja....................................040 130 8350
Heli Kallio, hallintosihteeri..........................................040 130 8351
Merja Läksy, pääkirjanpitäjä......................................040 130 8352
Heli Ylikleemola, hautausasiat.................................040 130 8353
Jukka Nurmi, atk-tukihenkilö...................................040 130 8354

Viestintä:
Merttu-Mari Huoponen ..............................................040 130 8359
Kiinteistöt:
Pekka Airas, kiinteistönhoitaja ...............................040 130 8360
Päivi Hartikainen, emäntä .........................................040 130 8361
Hautausmaat:
Pekka Suominen, seurakuntapuutarhuri .......040 130 8363
(tavattavissa ma–ke)
Puutarhaliike Jaanto / Martti Jaanto ..................040 578 6323
Seurakuntamestarit (tavattavissa ke–su):
Ilkka Puonti ..........................................................................040 130 8370
Jaana Salo .............................................................................040 130 8371
Raija Mäki-Mantila ..........................................................040 130 8372
Markku Nieminen ............................................................040 130 8373

Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9–12, ke 12–15
Nina Lehtovirta,
seurakuntasihteeri........................... 02 252 1216, 040 130 8380
Avoinna 26.6.–21.7. keskiviikkoisin klo 12–15.
Petri Sirén, kirkkoherra ................................................040 130 8381
Esa Vähämäki, kanttori .................................................040 130 8383
Hannele Keskitalo, diakoni .......................................040 130 8384
Susanne Nummelin,
varhaiskasvatukset sihteeri ......................................040 130 8385
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
poikkeuksina jaana.k.salo@evl.fi,
markku.j.nieminen@evl.fi

