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Olemme lähellä jotakin suurta ja merkittävää
Suurta on ehdottomasti Suomen juhlapäivä joulukuussa,
jolloin maamme täyttää 100 vuotta. Toinen suuri on reformaation merkkipäivä 31.10., jolloin Martti Lutherin teesien
julkaisemisesta tulee kuluneeksi 500 vuotta. Kuluneen vuoden aikana onkin jo juhlittu Suomen ja Reformaation juhlavuotta erilaisin tapahtumin ja teemoin.
Kovin kaukaa ei tarvitse aasinsiltaa hakea näiden kahden
merkkivuoden välille. Reformaatiota on kutsuttu hengellisen ilmiön lisäksi myös kirkkopoliittiseksi, yhteiskunnalliseksi, aatehistorialliseksi sekä kulttuurilliseksikin ilmiöksi. Kun tarkastelen reformaatio -sanan suomennosta, näen
uudistuksen. Kyse on uskonpuhdistuksesta, mutta myös
uudistuksesta.
Sana uudistus on meille kaikille nykyään arkea niin työssämme kuin muillakin elämän eri osa-alueilla. Myös koko
reformaation merkkivuoden tarkoitus on uudistaa meitä
ihmisiä sekä yhteisöjä.
Elämme jatkuvassa muutoksessa monessakin mielessä.

Yksi meitä lähellä oleva muutos on ehdottomasti uuden
kirkkoherran valitseminen luotsaamaan Naantalin seurakuntaa. Seurakunnan hallinnon maallikkojäsenen näkökulmasta selvää on myös se, että seurakuntiemme toiminnassa tarvitaan uudistuksia ja muutoksia, jotta toiminta pysyy vireänä ja lähellä seurakuntalaisen
tarvetta. Vähenevät resurssit tuovat omat
haasteensa seurakunnissa ja väistämättä johtaa muutoksiin. Kirkkomme hallinto on myös muutosten ja uudistuksen kynnyksellä.

den tuomat positiiviset asiat ja sen tuomalla voimalla suunnata eteenpäin.
Reformaatio oli liike, joka pyrki oikaisemaan katolisen kirkon opetuksessa näkemiään epäkohtia ja käytäntöjä. Juuri tänään ei tarvitse olla näin suuren ja radikaalin äärellä. Ei tarvita ilmiötä tai liikettä. Meidän on kuitenkin hyvä tarkastella käytäntöjä ja mahdollisia epäkohtia kaikessa
mitä me teemme jokapäiväisessä elämässämme niin ihmisinä kuin yhteisöinäkin.

Uudistus voi olla suuri tai pieni, mutta
lähtökohtaisesti sen pitäisi olla sellainen, jolla on merkitystä. Muutos ei aina ole
helppo, mutta usein siinä piilee loistavia mahdollisuuksia. Uudistuksessa meidän tulisi yhä
useammin nähdä nii-

Muistakaamme olla kuitenkin armollisia itsellemme ja toisillemme. Armossa on valtava voima! J
Tiia Tavio
Yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja

Siunausta syksyyn!

Naantalin seurakunta saa uuden kirkkoherran
Naantalin seurakunnan uusi kirkkoherra
on valittu Naantalin seurakunnan seurakuntaneuvoston ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 3.10. Vesper-lehden mennessä painoon vaalin tulos ei ollut vielä
selvillä. Tulos on luettavissa seurakunnan
ja seurakuntayhtymän verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.
Naantalin kirkkoherran virkaan tuli Turun
tuomiokapituliin määräaikaan 18.5. men-

nessä kymmenen hakemusta, joista yksi vedettiin myöhemmin pois ja yksi hakija todettiin muodollisesti epäpäteväksi. Tuomiokapituli haastatteli hakijat kesäkuussa ja antoi niiden pohjalta lausuntonsa vaalin valmisteluryhmälle.
Lääninrovasti Pertti Ruotsalon johtama valmisteluryhmä haastatteli uudelleen neljää hakijaa. Näiden haastattelujen perusteella valmisteluryhmä teki

Naantalin seurakuntaneuvostolle oman
ehdotuksensa, jonka pohjalta seurakuntaneuvosto on toimittanut vaalin.
Valintaprosessin viimeisessä vaiheessa mukana olivat Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen Pasi Jaakkola,
Naantalin seurakunnan vs. kirkkoherra
Jani Kairavuo, Turun Martinseurakunnan kappalainen Lasse Mustonen sekä siirtolaispappina Etelä-Saksassa toimiva Matti Nikkanen.

Monissa seurakunnissa on päädytty välilliseen vaalitapaan siksi, että äänestysprosentti seurakuntalaisille avoimessa kirkkoherranvaalissa on jäänyt liian alhaiseksi.
Pyrkimyksenä on, että Naantalin uusi kirkkoherra voisi aloittaa virassaan
1.1.2018. J

Kohtaamispaikka 25 vuotta
”VAIN MINUN KUOLLEEN RUUMIINI YLI!”
Näin sanoi eräs henkilö kun diakoniatyöntekijät suunnittelivat kahvilaa seurakuntakeskukseen 25 vuotta sitten.
Ruumiita ei kuitenkaan tullut, mutta
kahvila tuli, ja kirpputori myös. Ovatkin
olleet suosittuja sillä vuonna 2016 kahvilassa oli käyntejä n. 9500 ja kirpparilla n. 6400.

Four sisters ja vs. kirkkoherra Jani Kairavuo.
Ohjelmassa on myös muisteloita vuosien
varrelta, kakkukahvit sekä kahvila Kohtaamispaikan uuden nimen julkistaminen.
Tervetuloa erityisesti kahvilassa ja kirpparilla nyt tai aiemmin toimineet vapaaehtoiset. Kolehti kerätään Tansanian Kimbilio-turvakodille naisten kurssien järjestämiseksi.

Tiistaina 28.11 klo 11 alkaen juhlistamme
Kohtaamispaikalla kahvilan ja kirpputorin
neljännesvuosisataista toimintaa. Mukana
ovat mm. Ruusunmarjat ja Leena Litzén,

Kahvilan ja ryhmähuoneiden nimikilpailu
Jotta kahvila olisi jatkossakin seurakuntalaisten käytössä ajanmukainen, trendikäs

ja toimiva, olisi nyt otollinen aika vaihtaa
kahvilan nimi.
Siksi julistammekin nimikilpailun, jolla haemme Kohtaamispaikan kahvilalle uutta nimeä. Voit ehdottaa uutta nimeä lisäksi myös
kolmelle ryhmähuoneelle. Voit myös ehdottaa millä tavalla saataisiin vielä enemmän
asiakkaita käymään kahvilassa ja kirpparilla. Sähköisesti voit laittaa ehdotuksia osoitteeseen anita.makila@evl.fi. Lomakkeita on
jaossa mm. seurakuntakeskuksen aulassa,
kahvilassa ja kirpparilla. Voittajaehdotukselle luvassa palkinto. J
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Reformaatio 500v –

”donata voi, mutt skämmääminen on leimii”
Reformaatio muovasi
voimakkaasti suomalaista
uskonelämää sekä koko
suomalaista yhteiskuntaa
jättämällä perinnöksi muun
muassa suomen kirjakielen.
Lehtori Sirkku Myllyntaustan
blogikirjoituksen ”Minun kieleni”
(www.reformaatio2017.fi) myötä
tuomme reformaation perinnön
tähän päivään.

Reformaatio muovasi Suomea. Se avasi
koulutien kaikille ja synnytti suomen kirjakielen. Mikael Agricolan kieli on suomalaisten oma kieli, vaikkakin Agricolan
ajoista muuttunut ja uudistunut.
Viidesluokkalainen oppilaani innostui
selittämään tietokonepeliasiaa: ”Sit siinä pelissä kerätään blockeja maasta ja
rakennetaan huseja. Ja sitten voi myydä
WL:liä ja donata tavaroita. Mutt skämmääminen on leimii.” Tunsin itseni agricolanaikaiseksi, kun jouduin pyytämään sananselitystä ennen kuin ymmärsin. Mutta hyvä näin. Kieli on vuorovaikutusta ja uusia sanoja syntyy tarpeeseen. Vasta pari kesää sitten ymmärsin, mitä on suppaaminen ja jo tänä syksynä luin lehdestä, että sana on hyväksytty suomen kieleen.

Minun kieleni
Viidesluokkalaisten oppilaitteni lempileikki oppitunneilla on sanabongaus. Jokaisella on pulpetissaan sanakirjavihko,
johon kirjoitetaan sanoja, joiden merkitystä oppilaat eivät tiedä. Aina kun joku
bongaa uuden sanan, hän viittaa ja pyytää sanalle selitystä. Kaikki muu toiminta keskeytyy ja etsimme yhdessä sanalle
selityksen, ja oppilaat kirjoittavat sanan
selityksineen vihkoonsa.
Aloitimme sanojen keräämisen jo kolmannella luokalla ja yhä vain bongaus
innostaa. Välillä niin, että opettaja on uupua. Olemme tässä sananselityspuuhassa päässeet oppilaiden kanssa sanojen
selityksen ohella pohtimaan sitä, miten
kieli muuttuu ajasta, paikasta ja kontekstista riippuen, ihastelemaan suomen kielen rikkautta ja monimuotoisuutta ja ihmettelemään sitä, miten kieli ja kulttuuri kietoutuvat toisiinsa.
Olemme keränneet myös luokan seinällä
olevaan tunnepurkkiin tunteita ilmaisevia sanoja. Mistähän syystä kielteisiä tunteita ilmaisevia sanoja on löytynyt helpommin kuin myönteisiä tunteita ilmaisevia?

Raili Malmberg kirjoittaa runossaan Rakkaudentunnustus isänmaalle: Minun isänmaahani kuuluu kaikki se, missä ihmisen
henkiset juuret ovat, kulttuuri, kieli, tämä murteista rikas, vivahteikas ja sointuva suomen kieli, jota niin monet runoilijat
ovat käyttäneet kuin jaloa instrumenttia:
” Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden
päällä täysi kuu; kesäyön on onni omanani, kaskisavuun laaksot verhouu”.
Olen saanut olla mukana Kirkkohallituksen kouluyhteistyön työryhmässä, jossa

laadimme reformaation merkkivuodeksi
mm. monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin soveltuvaa verkkomateriaalia kouluille käytettäväksi (http://koulujakirkko.
evl.fi/reformaatio). Yksi näkökulma, jonka valitsimme, oli reformaation merkitys kielelle ja kulttuurille. Kieli ja kulttuuri -osion tehtävien tavoitteena on Mikael Agricolan jalanjäljissä tarkastella kieltä ja sen muuttumista, pohtia viestintää,
rikastaa sanavarastoa ja ennen kaikkea
leikitellä kielellä yhdessä toisten kanssa toimien.

Ennen reformaatiota viestittiin kuvin.
Reformaatio toi kirjoitetun kielen ja luku- ja kirjoitustaidon. Mikä niiden asema on tulevaisuudessa? Mennäänkö
nyt toiseen suuntaan? Palataanko kuvaviestintään? Oppilaitteni WhatsAppviestit lyhenevät lyhenemistään omituisiksi kirjainyhdistelmiksi. Niissä näkyy yhä enemmän erilaisia kuvasymboleita ilmaisemaan tapahtumia ja tuntemuksia. Häviääkö meiltä kirjoitettu
kieli? Eriytyykö eri ikä- tai sosiaaliryhmien kieli? Mikä on tulevaisuudessa lukutaidon asema? Entä kirjojen? Valtaavatko englannin sanat suomen kielen?
Monet kysymykset mietityttävät, mutta haluan uskoa kauniin kielemme tulevaisuuteen. Kieli on isänmaa ja koti.
Tunteiden ilmaisun väline. Pitäkäämme
siitä huolta. J
Sirkku Myllyntausta, lehtori
Helsingin yliopiston
Viikin normaalikoulu

Reformaatioviikon juhlaa Naantalissa
Reformaation merkkivuosi
huipentuu reformaatioviikkoon
30.10.–5.11.2017. Naantalin
seurakunnassa reformaatioviikkoa
juhlistetaan viettämällä messua
viikon jokaisena päivänä.
Maanantaina 30.10. klo 10 pidetään lastenkirkko Naantalin seurakuntakeskuksen
kappelissa. Lastenkirkko on suunnattu erityisesti lapsiperheille, mutta myös kaikki
muut ovat tervetulleita. Tiistaina 31.10.
seurakunta jalkautuu pitämään pop up
-messun ruokajaossa Tuulensuunkadulla.
Tapahtuman tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin. Keskiviikkona 1.11. klo 12 viete-

tään arkiehtoollista seurakuntakeskuksen
kappelissa.
Reformaatioviikon lopulla siirrytään Naantalin kirkkoon, jossa torstaina 2.11. klo 18 vietetään hiljaisuuden messua. Luvassa on Taizélauluja, hiljaisuutta, ehtoollinen ja iltatee.
Perjantaina 3.11. klo 18 on vuorossa Tuomasmessu. Lauantaina 4.11. hiljennytään viettämään pyhäinpäivää, jolloin on perinteinen
klo 10 messu sekä omaisten ilta klo 18.
Sunnuntai 5.11., uskonpuhdistuksen muistopäivä, huipentaa reformaatioviikon ja päättää
samalla koko reformaation merkkivuoden.
Reformaation merkkivuoden päätösmes-

sussa klo 10 saarnaa teologian tohtori, tuomiorovasti emeritus Rauno Heikola. Messun
jälkeen on kirkkokahvit kirkkosalin takaosassa. Kirkkokahvien jälkeen professori emeritus
Reijo E. Heinonen pitää kirkossa juhlaesitelmän aiheesta ”Agricolan ekumeeninen linja”.
Yhtä matkaa –
merkkivuoden pääjuhla Turussa
Reformaation merkkivuosi päättyy valtakunnalliseen pääjuhlaan Turussa 5.11. Juhla alkaa juhlajumalanpalveluksella klo 10
Turun tuomiokirkossa ja jatkuu klo 15 alkavalla Yhtä matkaa -juhlalla Logomossa, jossa Mikael Agricolan perhe tempaistaan aikamatkalle nykypäivään. He saavat kuulla,

millä tavoin satojen
vuosien takaiset teot ja sanat yhä vaikuttavat suomalaiseen elämään.
Musiikin, tanssin, kuvien ja tarinoiden siivittämässä juhlassa Logomon lavalla nähdään
mm. Anna-Mari Kaskinen, Pekka Simojoki, Jaakko Löytty ja Marzi Nyman. Juhlaan
on vapaa pääsy, mutta paikan voi myös varata etukäteen osoitteessa www.reformaatio2017.fi. J
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Siunausta!

Uuden Testamentin alkuperäiskielellä kreikaksi siunaaminen, eulogeoo, tarkoittaa puhua hyvää, puhua kauniisti ja
ylistävästi. Mutta kun toivotamme tai pyydämme siunausta tai kun joku siunaa toista, mitä se oikeastaan merkitsee?
Siunaus on
Jumalan läsnäoloa
Usein, kun puhutaan siunauksesta,
tarkoitetaan sillä elämän hyviä asioita: lapsen syntymää ja kasvamista yhdessä hänen kanssaan, elämänkumppanin löytämistä, vakituisen työpaikan
saamista, kotia ja terveyttä. Jollekulle
siunaus on hyvät yöunet, toiselle rakas harrastus, kolmas kokee siunausta
luonnon keskellä ollessaan.
Kun siunausta toivotetaan toisille tai
sitä rukoillaan itselle ja läheisilleen, rukoillaan, että Jumalan hyvä tahto toteutuisi ihmisen elämässä.
Siunaus ei ole kuitenkaan yksiulotteista
onnea ja hyvinvointia vaan se on Jumalan läsnäoloa kaikissa elämän vaiheissa,
myös tuskassa ja kärsimysten keskellä.
Siunaus ja jumalallinen rakkaus kohdataan myös siellä, missä niitä ei osata odottaa.
Kun siis rukoilee elämäänsä siunausta,
on samalla uskallettava jättää ovi avoimeksi ja odottaa, miten Jumala pyyntöön vastaa.

Siunaus
tuntuu hyvältä
– Siunauksen saaminen tuntuu hyvältä, ja se koituu aina saajalleen hyväksi,
kuvailee Riitta Rintala, aktiivinen Naantalin lähetyspiiriläinen. – Minä otan siunauksen aina ilomielin vastaan, hän hymyilee.
– Uskoville ystävilleni toivon siunauksen kautta Herran armoa ja niille ihmisille, jotka eivät ole uskossa, toivon,
että Jumala heitä siunauksen kautta
koskettaisi. Postikortteihinkin lisään
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usein ”Siunaavin terveisin, Riitta”.
Anna Ojala, monille naantalilaisille tuttu diakoniatyöntekijä ja Naantalin seurakuntalainen, kokee myös siunauksen
hyvin tärkeänä asiana elämässään.
– Koska kristillisessä siunauksessa toivotetaan ja pyydetään ”kaikkea sitä hyvää mitä Jumala voi antaa”, niin onko
mitään parempaa, mitä voisi esimerkiksi lapsilleen toivottaa, Anna pohtii.
– Kotona huutelenkin siunaukset yleensä aina aamuisin, kun perheen jäsenet lähtevät kouluun tai töihin. Töissä saatan siunata luonani käyvän tai kotikäynnillä tapaamani ihmisen. Tämä
vaatii tietysti erityistä herkkyyttä, sillä kaikille se ei ole tuttua, eivätkä kaikki luonani käyvät ihmiset koe olevansa uskossakaan. Tarve tai toive lähtee
ihmisestä itsestään. En muista kuitenkaan, että kukaan olisi koskaan kieltäytynyt, hän kertoo.
– Erityisesti siunaan silloin, kun tiedän
toisella olevan vaikeaa tai edessä olevan vaikkapa jotain uutta ja jännittävää. Itse toivon toki siunauksen toivotuksia muilta vastaavanlaisissa tilanteissa, Anna summaa.

jättää aina vaikutuksen sen ylle jota
siunaamme.
– Siksi en koskaan kieltäydykään, jos
joku haluaa siunata minua esimerkiksi
Herran siunauksella. Vaikka olo olisi kiireinen, niin muistutan itseäni siitä, että
siunaus ei vie kauan ja se myös rauhoittaa kiireistä mieltä, Anna miettii.
– Joskus siunauksen mukana saa kokea
Pyhän Hengen kosketuksen ja se on aina erittäin rohkaisevaa, hän kertoo. –
Uskon kuitenkin, että ilman voimakasta
kokemustakin Jumalan Pyhä Henki kyllä vaikuttaa. Siunaus ei koskaan mene
hukkaan. Se on ihana lahja!
Piispa Eero Huovinen on todennut, että ”samoin kuin kädet koskettavat, samoin siunaus koskettaa ja tulee omaksi. Kädet ovat Pyhän hengen vuodattamisen vertauskuva. Kädet kuvaavat sitä,
että siunaus annetaan, sitä ei oteta.” Jumala käyttääkin ihmiskäsiä välittämään
siunaustaan maailmaan, siksi siunatessamme laskemme usein kätemme siunattavan päälle.

”Siunatkaa
vainoojianne…”

Siunaus ei ole
pelkkiä sanoja

Raamatussa kehotetaan: ”Siunatkaa
vainoojianne, siunatkaa, älkää kirotko.”
(Room. 12)

Siunaus on paljon enemmän kuin pelkkiä sanoja, pelkkä hyvän toivotus, se

– Usein riidan jälkeen tai jos on ollut erimielisyyttä jonkun kanssa, mu-

”Siunaus ei mene koskaan hukkaan.
Se on ihana lahja!”

rehdin ensin ja ryven ehkä itsesäälissäkin, kunnes yhtäkkiä muistan, että voisin rukoilla asian puolesta. Tällöin myös muistan siunata henkilöä,
jonka kanssa on erimielisyyksiä. Olen
monesti huomannut tämän auttavan
asian ratkeamisessa ja myös siinä, että on helpompi itse pyytää anteeksi,
Anna muotoilee.
- Myös silloin, kun yhteiskunnassamme tapahtuu ikäviä ja kauheitakin
asioita, haluan rukoilla myös niiden
puolesta, jotka ovat syyllistyneet kauheuksiin, hän toteaa.
Riitta kertoo kokeneensa Turun elokuisen puukotusiskun jälkeen hyvin
vahvasti, että myös puukottajan puolesta pitää pyytää siunausta. – Se oli
käsittämätön tunne, hyvin voimakas,
mutta sain sydämelleni, että häntä
tulisi siunata, ja rukoilla että hän tulisi
tuntemaan Jeesuksen, hän kuvailee.
– Toivoisin myös, että tässäkin seurakunnassa siunattaisiin toisia enemmän. Silloin kaikki olisivat yhtä, eikä
puhuttaisi pahaa. Siunauksella on nimittäin vahvasti yhdistävä voima. Ei
sitä tiedä kuinka paljon se rönsyilisi
hyvää ympärilleen. Sitä jota on juuri siunannut, siitä on nimittäin vaikea
puhua heti perään pahaa, Riitta vetoaa.
– Kunpa mahdollisimman moni muistaisi siunata läheisiään, tuttujaan ja
myös ”vainoojiaan”, sillä siunaukset
kantavat pitkälle. J
Merttu-Mari Huoponen
Lähde: www.evl.fi/sanasto

KOLUMNI

Kristityllä on vastuu ympäristöstä
Osana luontoa ihminen on vastuussa Jumalalle siitä, miten hän luontoa kohtelee. Kirkko huomioi toimintansa kehittämisessä ympäristölle ja ilmastolle koituvat seuraukset.

sa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa
käydään läpi muun muassa jätehuolto,
kiinteistöt, hautausmaat, metsänhoito ja
ympäristökasvatus.

Kirkon ympäristödiplomi on seurakunnille mahdollisuus suunnitella toimintaan-

Naantalin seurakuntayhtymällä on voimassa oleva ympäristödiplomi vuoden

2018 loppuun asti. Diplomi on voimassa
neljä vuotta kerrallaan, minkä jälkeen tavoitteiden toteutuminen ja kehittämiskohteet arvioidaan uudelleen. Naantalin seurakuntayhtymässä on aloitettu
uuden diplomin hakuprosessi vuosiksi
2019–2023. Hakuprosessi valmistuu ensi vuoden lopulla. J

Aarnikotka ja riikinkukko – Maskun villaintarsia
Maskun kirkon kellotapulista löydetty villakangasmytty toimitettiin Kansallismuseoon 1800-luvun lopulla. Räsyinä museoon
tuoduista villakankaista paljastui, mitä vaikuttavin teos.

Tekstiili on ollut oman aikansa ylellisyystuote. Maskun villaintarsia on luultavasti
ollut varakkaan kartanon sisustustekstiili,
joka on isännän hautajaisten yhteydessä
lahjoitettu kirkkoon paarivaatteeksi.

Villaintarsiatekstiili on valmistettu tekniikoilla, joissa yhdistyy mosaiikki ja päällikeompelu kullatuilla ja hopeoiduilla kapeilla nahkanauhoilla tehostettuna. Työ
on todennäköisesti Naantalin birgittalaisnunnien aikaisintaan 1440-luvulla tekemä.

Kansallismuseo toteutti yhdessä historiallisten tekstiilien harrastajien kanssa 1400-luvun tekstiilin rekonstruktion syksyn 2016
aikana. Ennallistamisprojektia vetivät Elina
Sojonen ja Mervi Pasanen. Yhdessä 16 vapaaehtoisen käsityön taitajan kanssa heiltä
kului työhön noin 1600 tuntia. J

Meriteatteri:
Lähtökäsky
– Lux Gratiae
Rymättylässä
Aina joku lähtee ja toinen jää. Rakastetun
Meriteatterin kauniit laulut soivat Rymättylän kirkossa sunnuntaina 29.10. klo 19.
Röölän sataman tarinoista ja saaristoluonnosta inspiroituneissa kappaleissa
soivat riemu ja murhe, ilo ja suru – ihmisen koko elämä. Ainutlaatuiseen konserttiin on kudottu myös monologeja seurueen kiitellystä Lähtö-trilogiasta.
Esityksen on ohjannut ja käsikirjoittanut
Anni Mikkelsson. Esiintyjinä ovat Antti
Autio, Laura Halonen, Ella Mettänen ja
Jaakko Ohtonen. Lippuja (15 €/8 €) konserttiin saa lippu.fi.-palvelusta sekä Rymättylän seurakunnan kirkkoherranvirastosta (ti ja pe klo 9–12, ke klo 12–15).
Konsertin tuotto kohdennetaan Rymättylän seurakunnan lähetystyöhön.
Meriteatteri-konsertti on osa tämän vuotista Lux Gratiae-tapahtumaa, joka järjestetään 27.–29.10.
Lisätietoja muista Lux Gratiae-tapahtumista www.visitnaantali.com J

Palvelun toteuttaa Puutarha Jaanto, jonne kukkien ja kynttilöiden tilaukset tulee tehdä lokakuun loppuun mennessä
p. 040 578 6323 tai (02) 252 1275, s-posti:
martti.jaanto@pp.inet.fi. J

Sallikaa lasten tulla
Vuoden 2016 uskonpuhdistuksen muistopäivästä alkaneen ja 5.11.2017 päättyvän merkkivuoden aikana reformaatiota on lähestytty monesta eri näkökulmasta. Yksi näkökulma on kuitenkin
harmillisesti jäänyt vähemmälle huomiolle: lapset ja reformaatio.

raan viihtymistä lisäämään.
Kirkossa käymistä voi oppia vain käymällä kirkossa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että lapset saavat osallistua jumalanpalveluksiin yhdessä aikuisten kanssa. Mistä muuten he saisivat kirkossa
käymisen mallin?

Lutherin perusajatus oli, että jokaisen on saatava kokea jumalanpalvelus
omalla äidinkielellään. Nykyajan kielellä
voisi ilmaista, että jumalanpalveluksen
pitää olla saavutettava kaikille. Pedagoginen lähestymistapa on ollut mukana
luterilaisuudessa alusta alkaen. Uskon
asioita ei voi oppia, jollei niitä saa kokea itselle sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Aivan erityisellä tavalla tämä
liittyy lapsiin.

”Sallikaa lasten tulla” on velvoittava kehotus meille vanhemmille, isovanhemmille, kummeille ja muille aikuisille. Vaikka itsestä tuntuisikin siltä, että lapsen
kanssa on työlästä olla kirkossa, lapsi on
kirkkoon aina äärimmäisen tervetullut.

Reformaation merkkivuoden hengessä
Naantalin kirkon kirkkosalin takaosaan,
lähelle infotiskiä on avattu lasten nurkka. Lasten nurkasta löytyy pieni pöytä, jonka ääressä voi piirtää, värittää tai
vaikkapa lukea kirkosta löytyviä lasten
kirjoja. Suntiolta pyytämällä saa myös
lainaan puuhapussin pienen kirkkovie-

Seurakunnan
vapaaehtoinen?
Ihan totta, seurakunnan vapaaehtoisena on tosi kiva olla. Saa olla mukana siinä mitä itse arvostaa ja pitää
tärkeänä. Saa olla mukana porukassa, se on työelämän taakseen jättäneelle tärkeää. Saa kuulua johonkin,
vaikka vaan höllästikin.

Haudoille voi tilata kukan ja kynttilän
pyhäinpäiväksi, jouluksi ja pääsiäiseksi
Naantalin seurakuntayhtymän hautausmailla otetaan vuosiksi 2017–2019 käyttöön palvelu, jossa haudoille voi tilata vuodenajan mukaisen kukan ja kynttilän pyhäinpäiväksi, jouluksi ja pääsiäiseksi.

Vapaaehtoiset ovat nykyään kurssissa, ainakin juhlapuheiden tasolla. Yhteiskunnan vähenevät resurssit eli palkatut ihmiset halutaan korvata lisääntyvällä vapaaehtoistyöllä. Niin se on
seurakunnissakin. Ja ihan syystä, sillä
seurakunnissa vapaaehtoisuus on jo
kirjattu Jeesuksen opetuksiin. Ollaan
kaikki yhden ja saman ruumiin osia.

”Sallikaa lasten tulla” on pohdinnan
paikka myös muille seurakuntalaisille.
Lasten mukana kun kirkkoon saapuu
väistämättä myös elämän ääniä. Mutta
jos emme salli lasten osallistumista jumalanpalvelukseen, ketkä käyvät jumalanpalveluksessa 50 vuoden kuluttua
reformaation merkkivuodesta 2017?

Entä onko siinä joku ero, jos on vapaaehtoisena seurakunnassa tai vapaaehtoisena jossain muussa yhteisössä? Mielestäni on. Seurakunnan
toimintakenttä on tietenkin laaja,
kuoroista kirpputoriin, tilaisuuksien
järkkäämisestä perinteiseen kahvittamiseen. On sitä monenlaista tehtävää tietysti erilaisissa järjestöissäkin.
Ja varmasti tuntee tekevänsä tärkeää
työtä koko yhteiskunnan parhaaksi.
Kuitenkin se jokin ero on ja se on seurakunnan ydin.
Hommia tehdään toisten iloksi ja hyväksi, mutta se käyttövoima on jotain muuta kuin oma halu tehdä hyvää, auttaa muita, ansaita arvostusta jonkun silmissä tms. Se käyttövoima on tietoisuus seurakunnan jäsenyydestä. Ollaan niitä ruumiin osia,
jotka toimivat ihan vaan koska ovat
ruumiin osia. Vai pitäisikö tässä puhua kehon osista, koska kyseessä on
elävä ruumis.
Olen aina jotenkin vierastanut termiä vapaaehtoinen seurakunnan yhteydessä juuri sen tähden, että kyse niissä hommissa ei ole minkäänlaisista ehdoista, ei edes vapaudesta kaikista ehdoista. Paitsi että toimitaan ruumiin omilla ehdoilla. Ja kenen ruumis se onkaan? Sen ruumiin
pää on kuvattuna esimerkiksi alttarin yläpuolella Naantalin kirkossa.
Se on se ydin, joka pitää kiinni seurakunnassa, vaikka olosuhteet, ihmiset, töiden järjestelyt ja tiedonkulku
tökkisivät. J

Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Mark.10:14) J

Henkilöstöuutisia
Piia Klemi palasi elokuussa parin vuoden pituiselta opintovapaaltaan takaisin
Naantalin seurakunnan kappalaiseksi. Hänen vastuualueenaan ovat jumalanpalveluselämä ja yhteiskunnallinen työ.

Jari Jakoleff toimii Naantalin seurakunnan
vs. kanttorina 31.8.2017–31.8.2018 Miika
Hartikaisen ollessa virkavapaalla. Edellisen
kerran Jakoleff oli Naantalin seurakunnan
palveluksessa v. 2013–2014. J

Maija Karinkanta
Naantalin seurakunnan jäsen
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Seurakunnissa tapahtuu 5.10.–23.11.2017
rakuntakeskuksessa. Tiedustelut
Minna Pykälämaa p. 040 130 8343.

LAPSILLE JA PERHEILLE

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Reformaatioviikon 30.10.–5.11.
tilaisuudet ks. lisää s.3.
Su 8.10. klo 10 vanhustenviikon
messu. Saantola, Klemi, Murtoperä, Ruusunmarjat.
Su 15.10. klo 10 messu. Yrittäjien kirkkopyhä. Klemi, Lindberg,
Murtoperä. Aatos Tapala, laulu.
Su 22.10. klo 10 messu. Marttojen kirkkopyhä. Kairavuo, Klemi,
Jakoleff. Kirkkokahvit.
Su 29.10. klo 10 messu. Lähetysyhdistys Betel ry:n kirkkopyhä.
Liisa Purho (saarna), Saantola, Jakoleff.
To 2.11. klo 18 Hiljaisuuden
messu. Taizé-lauluja, ehtoollinen,
iltatee.
Pe 3.11. klo 18 Tuomasmessu.
Klemi, av. Saantola, Jakoleff.
La 4.11. klo 10 pyhäinpäivän
messu. Saantola, Jakoleff.
La 4.11. klo 18 pyhäinpäivän iltakirkko (omaisten ilta). Lindberg, Ojala, Pykälämaa, Murtoperä. Luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakunnan jäsenten nimet.
Su 5.11. klo 10 reformaation merkkivuoden päätösmessu. Rauno Heikola (saarna), Klemi,
Murtoperä, Jakoleff. Messun jälkeen kirkkokahvit ja juhlaesitelmä.
Valtakunnallinen pääjuhla klo 15
Logomossa (ks. s. 3)
Su 12.11. klo 10 messu. Kairavuo,
Lindberg, Murtoperä.
Su 19.11. klo 10 messu. Herättäjä-yhdistyksen kirkkopyhä.
Jaakko Löytty (saarna), Kairavuo,
Jakoleff. Messun jälkeen seurakuntakeskuksessa keittolounas ja seurat, jossa puhujina Löytty, Kairavuo, Tapani Rantala ja Esko Laine.
Su 26.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Rippikoulujen aloituskirkko. Klemi, Lindberg, Jakoleff.
Velkuan kirkossa
Su 8.10. klo 16.30 musiikkihartaus. Saantola, Lustig, Koraalikuoro.
La 4.11. klo 19 pyhäinpäivän iltakirkko.
ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa
11.10. Saantola, Jakoleff.
18.10. Lindberg, Murtoperä.
25.10. Kairavuo, Jakoleff.
1.11. Kairavuo, Murtoperä.
8.11. Klemi, Jakoleff.
15.11. Lindberg, Murtoperä.
22.11. Saantola, Jakoleff.
MUSIIKKIA
”Kuule lauluni helkkää” – Ruusunmarjat 15-vuotiskonsertti
Su 22.10. klo 14 Naantalin seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10€, tuotto Naantalin
seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Konsertin jälkeen kahvitarjoilu.
Konsertti
Su 5.11. klo 18 Naantalin kirkossa.
Anna Rainio barokkiviulu, Tomi Satomaa urut. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10€.
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UUTTA TOIMINTAA!
Iltisklubi 6–8 -vuotiaille
torstaisin klo 13.30–15.30
Naantalin seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2.
Leikitään, pelataan, askarrellaan, leivotaan, syödään välipalaa. Vetäjinä lastenohjaajat Tarja Lehto ja Jaana Härmä. Toiminta on maksutonta. Ilmoittautumiset www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
15 ensimmäistä mahtuu mukaan! Lisätietoa: Tuulikki Palonen-Poikkeus p. 040 130 8320.
Puuhapaja
Nuhjalan kerhotiloissa (Isotalontie 9):
5–8-vuotiaille: ti klo 13.30–16 kädentaitoja, askartelua, leikkiä ja välipalaa.
1.–3. luokkalaisille: ke klo 12.30–
15 kokkailua ja herkullisten välipalojen valmistamista.
Puuhapajoissa tehdään kaikenlaista mukavaa lastenohjaajien Tellervon ja Kirstin seurassa.
Puuhapajat maksavat 2€ / kerta ja
sisältävät välipalan. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Kirkkomuskari lapsille ja vohvelibaari vanhemmille seurakuntakeskuksen lasten tiloissa (Piispantie 2).
Lauletaan kirkkomuskarilauluja ja
muita mukavia lastenlauluja. Musisoidaan monella tavalla käyttäen
mm. rytmisoittimia. Vetäjinä musiikin maisteri, kanttori Elisa Murtoperä ja lastenohjaaja Kirsti Koskenoja. Muskarin aikana vohvelibaari vanhemmille. 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.)
Ilmoittautumiset www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Tiedustelut: Tuulikki PalonenPoikkeus p. 040 130 8320.
Legopyhis yli 3-vuotiaille
ma klo 17–18 seurakuntakeskuksen lastentiloissa. Rakennellaan legoista Raamatun kertomuksia.
Päiväkerhot ja perhekerhot
ks. www.naantalinseurakunta.fi/
ilmoittautuminen
Lapsiparkki
seurakuntakeskuksen lasten tiloissa. Tilapäistä lastenhoitoapua on
tilattavissa etukäteen 1–3 tunniksi
kerrallaan.
Hinta on 2€ kerralta/ perhe. Ohjaajina toimivat Jaana Härmä ja Tarja
Lehto p. 040 1308 321.
Parkit seuraavasti: 3.11. klo 12–15,
10.11. klo 9–12, 17.11. klo 9–12 ja
24.11. klo 9–12.

Tule mukaan
vapaaehtoistyöhön!

www.vapaaehtoistyo.fi/
naantali

Mukana Naantalin seurakunta,
kaupunki ja järjestöt.

Lasten Kirjahyrräfestivaali Naantalissa
9.–11.11.2017
Torstaina 9.11. Kirjahyrräfestivaaliin liittyvä Pikku Kilin Talo Naantalin seurakuntakeskuksessa. Nukketeatteri Mukamaksen esitys ”Kolme kiliä” klo
9.15 ja klo 10.15. Lisäksi työpajoja alle kouluikäsille lapsille
klo 9–12.
Lisätiedot ja näytelmään ilmoittautumiset: Tuulikki Palonen-Poikkeus p. 040 1308320.
KOULULAISILLE
Kokkikerho ma klo 16.30–18.30
Maijamäen yläasteen kotitalousluokassa.
Minimasinistit – pienoismalli- ja
RC-kerho ma klo 17–18.30 Dipolilla, Piispantie 2. Tule yhdessä isän
tai äidin kanssa. Kerhot ovat ilmaisia. Ilmoittautumista ei tarvita.
Ks. muu toiminta: www.naantalinseurakunta.fi/varhaisnuoret
Tyttöjen ja poikien
adventtileiri
yli 7-vuotiaille Soiniemessä 11.–13.12. Tiedossa hauskaa ohjelmaa ja kavereita. Leirimaksu 20€. Ilm. 10.11. mennessä www.naantalinseurakunta.fi/varhaisnuoret.
NUORILLE
Ks. www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Kohtaamispaikalla
Kirpputori ja kahvila avoinna ma
–to klo 10–14, ke myös klo 14–18.
Huom! Suljettu kutsuntojen takia
ke ja to 18.–19.10.
Kohtaamispaikka
25v. –juhla
ti 28.11. klo 11. Lue juhlasta
lisää sivulta 2.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11. Eri esiintyjiä.
Ahkerat puikot ke klo 11. Kudomme ja virkkaamme esim. hypistelymuhveja muistisairaille ja peittoja tarvitseville. Piiri vastaanottaa
mielellään lahjoituslankoja, langat
voi tuoda diakoniatoimistoon tai
Kohtaamispaikalle, kiitos!
Gospelkaraoke ke klo 14–18. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Seurakuntakeskuksen
ryhmähuoneissa
Korttiaskartelua diakonian hyväksi ma 16.10., 6.11. ja 20.11. klo
10, rh 2, Eila Puhakan ja Ulla Kokon
kanssa.
Keskustelua hengellisistä kirjoista ma 9.10. ja 13.11.klo 12, rh
2. Vetäjänä Tutta Aittapelto.
Opetellaan virsiä ti klo 12, rh 4.
Parittomat vkot. Säestää Leena
Litzén.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 7.11. klo 14–15.30 seu-

Tillukkapiiri ke klo 17, rh 3. Kudotaan sukkia 90 vuotta täyttäneille
naantalilaisille sekä naantalilaisille
kastettaville vauvoille. Opastajina
Pirjo Laitala, Tuulikki Järvelä ja Ulla Kokko.
Potero-veteraanimiesten keskustelupiiri to 5.10., 2.11. ja 16.11.
klo 13.30 seurakuntakeskuksessa.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 12.10. ja 30.11. klo 13, rh 3.
Tervetuloa kaikki läheistään hoitavat! Ryhmän vetäjinä toimivat
Naantalin kaupungilta avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen ja seurakunnasta diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri to 12.10., 26.10.,
9.11. ja 23.11. klo 15, rh 4. Ryhmä
on avoin kaikille Raamatusta kiinnostuneille. Vetäjänä diakoniatyöntekijä.
Vanhustenviikon pääjuhla
su 8.10. klo 12 Naantalin seurakuntakeskuksessa. Keittoruokailu, kahvitarjoilu ja monipuolista ohjelmaa. Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry, Naantalin kaupunki ja Naantalin
seurakunta.
Dipolissa
Pelimimmit ma klo 14. Parittomat
vkot. Vetäjinä Pirkko Nurmi, Inkeri
Ahlroth ja Susan Lehtonen.
Äijäbiljardi pe klo 17. Mukana
Reijo Kortelainen ja Niko Leiklahti.
Muualla
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 17.10. ja 14.11. klo 1516.15 Aurinkosäätiön Palvelutalon
alakerran kabinetissa.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö Aurinkotien puolelta.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 11.10. ja 15.11. klo 12.30. Tied.
Minna Pykälämaa p. 040 130 8343.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa
seurakuntakeskuksen diakoniatoimistossa ma ja to klo 10–12
sekä keskiviikkoisin seurakuntakeskuksen kahvilassa klo 10–
11.
Tapaamiset muina aikoina
ajanvarauksella sähköpostitse
tai puhelimitse:
anna.ojala@evl.fi, 040 130 8340.
anita.makila@evl.fi, 040 130 8341.
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342.
minna.pykalamaa@evl.fi,
040 130 8343.

LÄHETYS
Lähetyspiiri to klo 13–14.30, rh
4. Parilliset vkot. 5.10. Lindberg,
19.10. Kairavuo, 2.11. Saantola,
16.11. Klemi. Huom! 19.10. kutsuntojen vuoksi poikkeuksellisesti srkkeskuksen kappelissa.
Merikirkkopiiri ti klo 12–13, rh 3.
Parittomat vkot. 10.10. Kairavuo,
24.10., 7.11. Klemi, 21.11.
MUUTA AIKUISILLE
Crosspoint-illat Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Musiikkia, ylistystä, opetusta, esirukousta ja rentoa yhdessäoloa.
Lapsille tarjolla omaa ohjelmaa.
Su 15.10. klo 17. Vieraana psykoterapeutti ja pappi Seppo Jokinen.
Aiheena rakkaus ja ihmissuhteet.
Su 12.11. klo 17. Vieraana Jari Mäkinen ja No Bad Band.
Gospel-jumppa ti klo 17.15–18.15
seurakuntakeskuksessa. Vetäjänä
fysioterapeutti Heli Gustafsson.
Äijä-jumppa ti klo 18.30-19.30
seurakuntakeskuksessa. Vetäjänä
fysioterapeutti Heli Gustafsson.
Herättäjä Yhdistyksen seurat su
19.11. klo 11.30 seurakuntakeskuksessa. Puhujina Jaakko Löytty,
Jani Kairavuo ja Esko Laine. Keittolounas.
Kohti Kristuspäivää –
kristittyjen yhteiset rukousillat
jatkuvat:
19.10. klo 19 Naantalin helluntaiseurakunnassa, Soinistentie 5, 21110 Naantali.
15.11. klo 19 Raisio vapaaseurakunnassa, Frälsintie 20,
21200 Raisio.
Valtakunnallista Kristuspäivää
– koko Suomen kristittyjen yhteistä rukouspäivää Suomen
puolesta vietetään Suomi100
-juhlavuoden kunniaksi 2.12.
Turkuhallissa. Kuljemme kohti Kristuspäivää yhdessä muiden alueen kristillisten seurakuntien kanssa ja tapaamme
kerran kuussa eri seurakunnissa. Ylistämme, rukoilemme ja
jaamme yhteistä uskoamme.

Hautausmaiden
haravointitalkoot
Naantalin kirkon hautausmaan
ja Hakapellon hautausmaan
haravointitalkoot maanantaina
23.10. klo 9–16. Talkoolaisille
tarjolla kahvia, teetä, voileipää
ja pullaa. Tervetuloa mukaan!

Velkua
Kirkossa
Su 8.10. klo 16.30 musiikkihartaus. Saantola, Lustig, Koraalikuoro.

Seurakunnissa tapahtuu 5.10.–23.11.2017
La 4.11. klo 19 pyhäinpäivän iltakirkko.
Kummelissa
Ke 11.10. klo 12.30 Ystäväpiiri.
Minna Pykälämaa.
Ke 18.10. klo 17 Hartaus. Saantola.
Ke 15.11. klo 12.30 Ystäväpiiri.
Minna Pykälämaa.  

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 8.10. klo 10 messu. Vanhusten viikon kirkkopyhä. Sirén, Vähämäki. Mukana Rymättylän eläkeliitto. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 15.10. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 22.10. klo 10 messu. Ilkka
Pärssinen, Aleksanteri Wallius.
Su 29.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki. Huom!
Kesäaika päättyy.
La 4.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
La 4.11. klo 18 pyhäinpäivän iltakirkko. Sirén, Vähämäki. Mukana diakoni Hannele Keskitalo ja
kirkkokuoro. Sytytetään kynttilät
vuoden aikana pois nukkuneiden
muistolle.
Su 5.11. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 12.11. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 19.11. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerho
ke klo 10–12 seurakuntakodilla. Tervetuloa kotona oleva isä, äiti tai vaikka isovanhempi lapsen
kanssa. Jutellaan, leikitään, askarrellaan. Tarjolla kahvia ja mehua.
Joka kuukauden viim. ke tarjolla
keittolounas.
Lapsiparkki
lokakuussa 13.10. ja poikkeuksellisesti tiistaina 24.10. seurakuntakodilla klo 9–12. Jos sinulla
on sellaista menoa ettet voi ottaa
lastasi mukaan tai tarvitset muuten pienen hengähdyshetken, varaa lapsellesi paikka viim. ed. to p.
0401308385 Susanne Nummelin
tai susanne.nummelin@evl.fi.
Tyttökerho
kakkos- ja kolmosluokkalaisille tytöille keskiviikkoisin klo
12.30–14.30 seurakuntakodin
kerhotiloissa. Ota mukaan pienet eväät ja tule mukaan toimintaan! Lisätiedot Susanne
Nummelin p. 040 130 8385 tai
susanne.nummelin@evl.fi.
Poikien pienoismallikerho
torstaisin seurakuntakodin kerhohuoneessa. Kerhoa pidetään klo
12.30–16 välisenä aikana (n. tunti/
ryhmä). Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä
tekemistä. Vetäjänä Esa Suhonen.
Tule suoraan koulusta. Lisätietoja Hannele Keskitalo p. 040 130
8384. Syyslomalla ei kerhoja.

Kokkikerho
seurakuntakodin
keittiöllä maanantaisin. Yhteistyössä 4H:n kanssa. Ensimmäinen
ryhmä klo 17 ja toinen ryhmä
klo 18.30 (uusi aika!).
10-synttärit
10.10. klo 13.30 Rymättylän koululla. Juhlimme tänä vuonna 10v.
täyttäviä jäätelön ja pienen ohjelman merkeissä. Rymättylän MLL
ja Rymättylän seurakunta. Lisätiedot Hannele Keskitalo p. 040 130
8384.
AIKUISILLE
seurakuntakodilla
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
ke 4.10. klo 13.
Kultaiseniänkerho ti 10.10. klo
13.
Äiti Teresa -piiri torstaisin klo 12.
MUSIIKKIA
Kirkkokuoro
To klo 18.30 seurakuntakodilla. Vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa uudet ja entiset laulajat.
Uutta toimintaa!
Lapsikuoro
Kuoro alakouluikäisille joka toinen torstai seurakuntakodilla klo 17.30–18.15.
Huom! parittomat viikot. Jos
olet kiinnostunut laulamisesta ja musiikista, tule rohkeasti mukaan aloittamaan yhdessä meidän kanssamme uutta
toimintaa! Kuoron johtajana
kanttori Esa Vähämäki ja mukana myös Susanne Nummelin. Lisätiedot Susanne p. 040
130 8385 tai susanne.nummelin@evl.fi
Meriteatteri –konsertti:
Lähtökäsky
Rymättylän kirkossa sunnuntaina
29.10. klo 19.
Liput 15/8€, lippu.fi. Lisätietoa s. 5.
MUUTA
Katavakotihartaus to 12.10. ja
9.11. klo 14. Sirén, Vähämäki.
Kanttorin virsitunti to 26.10. klo
14 Katavakodissa.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna 70 ja 75 vuotta täyttäville keskiviikkona 11.10. klo 14
seurakuntakodilla.
Jaakobin kävely lauantaina
28.10. klo 10. Kävely Pyhän Jaakobin reittiä Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle. Reitti n. 25 km. Lähtö Naantalin kirkolta klo 10. Perillä Rymättylän kirkolla noin klo 15.
Kahvitus seurakuntakodilla (vap.
eht. maksu). Paluukuljetus Naantaliin lähtee n. klo 16.30. Ilmoittautumiset 23.10. mennessä p. 040 765
3252 / Armonlaakson vaeltajat ry.
Osallistumismaksu 10 €.
Elojuhlat lauantaina 28.10. klo 13
seurakuntakodilla. Huutokauppa
ja kahvit.
Diakoni tavattavissa tiistaisin klo
9–11 seurakuntakodilla.

Muulloin voit ottaa yhteyttä puhelimitse, mieluiten aamupäivisin,
niin sovitaan tapaamisaika.
Hannele Keskitalo p. 040 130
8384.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 8.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 15.10. klo 10 messu. Piispanmessu ja yleinen piispantarkastus sekä Iloiset kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 22.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 29.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Riina Rautakoski.
La 4.11. klo 10 pyhäinpäivän
messu. Ahlstrand, Lustig. Pyhäinpäivän kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 5.11. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 12.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 19.11. klo 10 messu. Ahlstrand, Lustig.
LAPSILLE JA PERHEILLE

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

Ekumeeninen vastuuviikko 22.–29.10.

Avoin perhekerho ti klo 10
seurakuntakodilla.
Tiina Paavola, Katja Zidbeck.
AIKUISILLE
seurakuntakodilla
Merimaskun seurakunnan ja
Naantalin vanhusten tuki ry:n
kerho
ma 9.10. ja 13.11. klo 12.30.
Keskiviikon kahvihetki ke 11.10.
ja 8.11. klo 11. Huom! Vanhustentalolla.
Käsityöpiiri to 12.10. ja 9.11. klo
13.
Kultaisen iän kerho to 19.10. ja
16.11. klo 13. Turun lausuntakerho
vieraana 16.11.
Kaffepaussi to 26.10. ja 23.11. klo
13.
MUSIIKKIA
Urkukonsertti - Merimaskun
kirkon urut 20 vuotta
Su 22.10. kello 15 Merimaskun
kirossa. Urkuri Marko Hakanpää. Konsertin jälkeen urkujen esittely. Vapaa pääsy. Ohjelma 5€.
MUUTA
Syntymäpäiväjuhla
tänä
vuonna 70, 75, 80 ja 85 vuotta täyttäville perjantaina 6.10.
klo 12 seurakuntakodilla. Kutsut on lähetetty syyskuussa. Ilmoittautumiset tarjoilua varten viimeistään edellisellä viikolla diakoni Katja Zidbeck
p. 040 1308392.

Piispantarkastus
Merimaskun seurakunnassa
Merimaskun seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus 13.10.
ja 15.10. Piispantarkastuksen tulee suorittamaan piispa Kaarlo
Kalliala.
Perjantaina 13.10. piispa Kalliala seurueineen vierailee Merimaskun koululla ja Tammelinin maanviljelystilalla sekä tutustuu Merimaskun kirkkoon ja
sen korjaussuunnitelmiin. Myöhemmin illalla piispa keskustelee seurakunnan luottamushenkilöiden ja yhteistyötahojen sekä Naantalin kaupungin edustajien kanssa siitä, miten menee merimaskulaisilla perheillä.
Sunnuntaina 15.10. klo 10 vietetään kaikille avointa piispanmessua Merimaskun kirkossa. Piispa Kaarlo Kalliala saarnaa. Merimaskun seurakunnan työntekijät
ja luottamushenkilöt avustavat.
Messun jälkeen seurakuntalaisilla on mahdollisuus tuoda julki
ajatuksiaan Merimaskun seurakunnasta. Piispantarkastus päättyy yhteiseen keittolounaaseen
ja kirkkokahveihin. Keittolounaan valmistaa Merimaskun Viherlahden yrittäjä, Enkeligroup.

Vapaaehtoinen ruokamaksu kerätään seurakunnan lähettien tukemiseen.
Piispantarkastus tarkoittaa piispan vierailua seurakunnassa. Se
antaa seurakunnalle mahdollisuuden yhdessä piispan ja tarkastuksessa avustavien kanssa
arvioida seurakunnan tilannetta, haasteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita.
Piispantarkastuksesta on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 18:
4-8 §). Sen mukaan piispan tulee säännöllisin väliajoin toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Aloitteen tarkastuksen toimittamiseksi tekee
piispa. Hän määrää tarkastuksen
ajan, laajuuden ja ohjelman neuvoteltuaan seurakunnan kirkkoherran kanssa. J
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Lukkari odottaa verkossa
Naantalin seurakuntayhtymälle sekä Merimaskun ja Rymättylän
seurakunnille on rakennettu vuoden ajan uusia verkkosivuja, jotka
julkaistiin syyskuun alussa. Uudet
sivut on rakennettu kirkkohallituksen Lukkari-julkaisujärjestelmään,
jonka myötä seurakuntayhtymä,
Merimasku ja Rymättylä liittyvät
Suomen evankelisluterilaisten seurakuntatalouksien enemmistöön.

Rym
seura ättylän
verkk kunnan
os
etusi ivujen
vu.

Lukkari on ev.-lut. seurakuntien tarpeisiin
räätälöity verkkosivuston julkaisujärjestelmä, jossa on mukana noin 63 % kaikista
seurakuntatalouksista. Sen tarjoama yhtenäinen visuaalinen ilme tekee seurakunnista verkossa helpommin tunnistettavia,
vaikkakin jokainen seurakunta säilyttää
oman paikallisen leimansa.
Selkeitä kokonaisuuksia
Uudet verkkosivut koostuvat selkeistä kokonaisuuksista, jotka kuitenkin alkuun vaativat käyttäjältään totuttelua. Tule mukaan
-osiosta löytyy seurakunnan vakituinen viikkotoiminta kohderyhmittäin: lapsille, koululaisille, aikuisille jne. Tapahtumat -osiosta
puolestaan löytyy listaus kaikista seurakunnan tapahtumista, myös kohderyhmittäin.
Perhejuhlat on koottu omaksi kokonaisuudekseen, josta on helppoa ja nopeaa löytää ohjeita esim. hääkirkon varaamiseen
tai rippijuhlien järjestämiseen. Apua ja tukea -osiossa kerrotaan nyt entistä selkeäm-

min miten apua ja tukea tarvitseva ihminen voi lähestyä seurakuntaa. Osallistu- ja
Tutki uskoa -osioissa innostetaan ihmisiä
osallistumaan seurakuntansa toimintaan
ja myös tutkimaan uskoaan.
Toimivat myös mobiililaitteissa
Uusilla verkkosivuilla halutaan panostaa erityisesti selkeyteen ja tiedonsaannin helppouteen. Yhteystiedot ovat näkyvällä paikalla ja niihin on selvästi erottuvat linkitykset useilta sivuston muilta sivuilta. Info ja
asiointi -osioon on pyritty kokoamaan kaikki se tieto, jota seurakuntalainen tarvitsee
seurakunnassa asioidessaan sekä tietoa

seurakuntien ja yhtymän hallinnosta. Myös
seurakuntien tilat ja hautausmaat sijaintitietoineen on esitelty entistä selkeämmin.
Tärkeimpiä uudistuksia ovat sivustojen responsiivisuus ja sosiaalisen median näkyvyys. Verkkosivusto on responsiivinen silloin, kun se tunnistaa käytettävän laitteen
ja mukauttaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset
toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen mukaan. Uudet Lukkari-sivumme siis toimivat näppärästi myös älypuhelimessa ja tabletissa.
Oleellinen askel nykypäivään on myös se,
että sosiaalisen median hyödyntäminen

on tehty helpommaksi kun seurakuntien
facebook-sivut ovat paremmin näkyvillä ja
tapahtumat jaettavissa sosiaalisen median
eri sovelluksiin.
Myös Naantalin seurakunnalle tullaan rakentamaan uudet verkkosivut Lukkaripohjalle. Urakka on Naantalin osalta kuitenkin suurempi. Sivuja rakennetaan niin,
että ne valmistuvat kevään 2018 aikana.
Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien
verkkosivujen osoitteet säilyvät ennallaan.
Naantalin seurakuntayhtymän uudet sivut
avautuvat osoitteessa www.naantalinseurakunnat.fi. J

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIETOJA JA AUKIOLOAIKOJA

Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15-17 ja ke 9-12
Jorma Laine, toimistosihteeri 02 436 9654
Markku Ahlstrand, kirkkoherra ......................... 040 130 8391
Tiina Lustig, kanttori ............................................. 040 130 8393
Katja Zidbeck, diakoni ......................................... 040 130 8392
Tiina Paavola, lastenohjaaja ............................... 040 130 8394

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

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

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

Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
Huom! ti 7.11. suljettu, henkilökunta koulutuksessa.
Outi Kattelus, toimistosihteeri ...............................040 130 8300
Jorma Laine, toimistosihteeri ..................................040 130 8301

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9–12, ke 12–15
Nina Lehtovirta,
seurakuntasihteeri ......................02 252 1216, 040 130 8380

Papit:
Jani Kairavuo, vs. kirkkoherra ............................ 040 130 8310
Marja Saantola ........................................................ 040 130 8311
Piia Klemi .................................................................. 040 130 8312
Annukka Lindberg ................................................ 040 130 8313
Kanttorit:
Jari Jakoleff .............................................................. 040 130 8317
Elisa Murtoperä ...................................................... 040 130 8318

Piispantie 2, 21100 Naantali
www.www.naantalinseurakunnat.fi
Taloustoimisto
avoinna ma–pe 9–13
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 (ti-to) ................ 040 130 8354
Viestintä:
Merttu-Mari Huoponen, viestintäsihteeri .... 040 130 8359

Petri Sirén, kirkkoherra ........................................ 040 130 8381
Esa Vähämäki, kanttori ........................................ 040 130 8383
Hannele Keskitalo, diakoni ................................. 040 130 8384
Susanne Nummelin,
varhaiskasvatuksen sihteeri 040 130 8385
Työntekijöiden sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
poikkeukset:
jaana.k.salo@evl.fi
markku.j.nieminen@evl.fi

