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”Näet Isä taivaan lapsen sen,
joka kääntyy puolees
rukoillen.
Anna leipä
jokapäiväinen.
Siunaa koko
maailmaa.”
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Uskomme tulevaisuuteen
Kevät on saapunut monivivahteisesti ja vahvasti. Perinteiset
kevätaskareet kutsuvat puutarhaan. Liikkumisen mahdollisuudet moninkertaistuvat. Aurinko hellii entistä useammin valolla ja lämmöllä. Nuput pullistelevat puissa ja kukissa. On Kasvun juhla.
Pääsiäisen jälkeen alkaa uusi aika. Ylösnousemuksen ”kaikki
voittava rakkaus” avaa oven iloon ja kasvuun Kristuksen seuraajana. Hyvä voittaa. Jumalan voima kukistaa pahan. Tästä vallankumouksesta viriää kristityn usko hyvään tulevaisuuteen. Tämä usko ei riipu maailmanpoliittisista uhkakuvista tai ulkoisista olosuhteista.
Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen laulussa Uskomme tulevaisuuteen annetaan tulevaisuuden uskolle yksi vahva perusta:
”... sillä uskomme Vapahtajaan.” Kristuksen seurassa uskomme
vahvistuu: löytyy suunta ja tehtävä. Toivon omenapuita istutetaan lähimmäistä rakastaen. Seurakunta on Jumalan maailman

puutarhan hoitaja. Monin eri lahjoin ja mitä luovimmin tavoin
evankeliumi konkretisoituu seurakunnan elämässä, seurakuntalaisten elämässä.
Olen saanut kutsun palvella Jumalan maailmassa Merimaskun
seurakunnan paimenena. Uusi työ on pieni askel ihmiskunnalle,
mutta suuri askel minulle. Olen saanut jo lyhyen ajan sisällä kokea lämpimän vastaanoton. Yhteistyön kättä on paiskattu monen seurakuntalaisen ja työtoverin kanssa. On virinnyt kannustava ilmapiiri rohkaisevien sanojen ja tekojen kautta.
”Uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme Vapahtajaan.” Jonkun tehtävä on istuttaa taimia, toinen kylvää siemeniä. Pyhän
Hengen lempeässä valossa ja ilossa kasvu mahdollistuu.
Tule mukaan!
Markku Ahlstrand
Merimaskun kirkkoherra

Kirkko soikoon!
Tänä kesänä Naantalin seurakunnan kirkkokonserttien sarjan aloittaa 26. kesäkuuta yhteistyössä Paraisten Urkupäivien kanssa järjestettävä sopraano TiinaMaija Koskelan, pianisti Mikael Kemppaisen ja urkuri Kari Vuolan yhteiskonsertti.
3. heinäkuuta konsertissa esiintyvät sopraano Sanna Mansikkaniemi ja urkuri Ilpo Laspas.
Kesän uusi ”aluevaltaus” on 10. heinäkuuta järjestettävä Kauneimmat hengelliset laulut ja virret –yhteislaulutilaisuus.
Tilaisuudessa esiintyy Naantalin Kamarikuoro johtajanaan Antti Haapalainen.
Pianistina toimii Virpi Viljanen ja urkuri-

na Jari Jakoleff. Tilaisuuden juontaa pastori Piia Klemi.
Lisäksi yhteensä kahdeksan konserttia sisältävän sarjan esiintyjiin kuuluvat harpisti Lily-Marlene Puusepp sekä urkurit
Jörg Reddin (Saksa), Michelle Hradecka
(Tsekki) ja Matti Vaakainen.
7. elokuuta konsertissa esiintyvät Katja
Kolehmainen (barokkisello) ja Aino Laukola (cembalo).
Kirkkokonsertit järjestetään torstaisin
klo 19 Naantalin kirkossa. Sarjan viimeinen konsertti on 14. elokuuta. (ks. sivut
6-7) J

Markku Ahlstrandin virkaanasettamismessu helatorstaina 29.5. klo 10
Merimaskun kirkossa.

Kirkon ympäristö kutsuu
monen ikäisiä kesänviettoon
Rento ja kiireetön piknik hyvässä seurassa kuuluu kesään. Jo monena kesänä
lapsiperheet ovat voineet nauttia ohjelmoiduista piknik-päivistä Naantalin kirkon kupeessa Kirkkopuistossa. Niin myös
tulevana suvena.
Perheille suunnatut piknik-päivät järjestetään kesä- ja elokuussa. Ohjelmassa on
ulkoleikkejä ja –pelejä seurakunnan lastenohjaajien johdolla. Piknikillä syödään
omia eväitä.

säiset mölkkypelit jatkuvat Kirkkopuistossa keskiviikkoisin klo 12 koko kesän
ajan. Pelit alkavat pienellä hartaudella ja
pelaamisen lomassa on tarjolla kahvia.
Elämäntarinoista kiinnostuneelle oivallinen tilaisuus tutustua paikallishistoriaan ovat Leena Mattilan kolmena kesätiistaina vetämät hautausmaakierrokset. Kesäkuussa tutustutaan tarmokkaisiin naisiin, heinäkuussa nuorena kuolleisiin ja elokuun kierros koostuu erilaisista tarinoista. (ks. s.6-7) J

Aikaisempina kesinä perinteeksi muodostuneet diakoniatyön järjestämät ke-

Musiikin juhlaa lapsille!
Naantalin Musiikkijuhlat soi kesäkuussa jo 35. kerran ja
tarjoaa kauneinta kamarimusiikkia ja muita musiikkiherkkuja lähes 30 konsertissa.

Naantalin Lasten Musiikkijuhlat huipentuu Naantalin
kirkossa sunnuntaina 8.6. Koko perheen konsertissa
kuullaan monia sukupolvia ihastuttaneet teokset Eläinten karnevaali sekä Pekka ja susi.

Juhlavuotensa kunniaksi Musiikkijuhlat ja 60-vuotisjuhlaa viettävä Naantalin Pelastakaa Lapset ry toteuttavat yhteistyössä ensimmäiset Naantalin Lasten Musiikkijuhlat 6.–8.6.

Prokofjevin lastensadun kertojana nähdään Turun Kaupunginteatterin tuore taiteellinen johtaja Mikko Kouki ja teoksen johtaa viulisti-kapellimestari Jaakko Kuusisto.

Lasten Musiikkijuhlat alkaa Voi vietävä! –lastenoopperalla perjantaina 6.6. Kristoffer-salissa. Metsän eläimistä kertovan lastenoopperan on säveltänyt Kirmo Lintinen.
Lauantaina 7.6. kuullaan lastenmusiikkia, tehdään tai-

Naantalin Lasten Musiikkijuhlista suunnitellaan vuosittain toistuvaa koko perheen tapahtumaa.
detta, pelataan ja vietetään iloista Naantalin Lastenjuhlaa Kaivopuistossa kirkon kupeessa.

Musiikkijuhlien koko ohjelma löytyy osoitteesta
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.
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Pieni on arvokas!
Meno Soiniemen leirikeskuksessa on iloisen villi: pieniä piipertäjiä vilisee
jaloissa. Meneillään on Naantalin seurakunnan lapsityön avointen perhekerhojen ja vauvaryhmän keväinen retkipäivä.

3-vuotias Lionel-poika riemastuu rannassa lojuvista kaisloista ja alkaa heitellä niitä
veteen.
- Kivaa!, hän kiljuu kahlaten melkein polviaan myöten rantavedessä.
Lionel on jo rutinoitunut kerholainen, sillä hän on käynyt Naantalin seurakunnan
kerhoissa äitinsä Isabella Hautalan kanssa ihan vauvasta asti.
- Neuvolan perhevalmennuksen kanssa käytiin seurakunnassa tutustumassa, ja
päätin sitten lähteä mukaan Lionelin kanssa
ensimmäisen lapsensa saaneiden ryhmään,
Isabella juttelee huudellen välillä poikaansa
pois vedestä makaamasta.
- Tällä hetkellä käydään yhdessä maanantain avoimessa perhekerhossa Naantalin
seurakuntakeskuksessa ja lisäksi Lionel on
aloittanut 3-vuotiaiden päiväkerhossa, hän
jatkaa.

- Nykyään kun ei oikein voi luottaa siihenkään, että koulussa annettaisiin mahdollisuus tutustua omaan uskontoon. Kohta ei
saa enää Suvivirttäkään laulaa, hän tuhahtaa.

Lapsi kohdataan yksilönä
Isabella kannustaa muitakin vanhempia kokeilemaan seurakunnan kerhoja ennakkoluulottomasti ja rohkeasti.
- Täällä saa vertaistukea ja tutustuu muihin
vanhempiin ja lapsiin, ja kotihoidossa oleva lapsi saa kokea kuuluvansa johonkin ryhmään, hän summaa.
- Tuntuu hyvältä, kun seurakunnan kerhoissa lastenohjaajat jaksavat ja ehtivät kohdata jokaisen lapsen yksilöllisesti, kiittelee Isabella.
- Välillä ihmettelen miten he jaksavat aina
hymyillä ja olla iloisia, keksiä uusia juttuja ja
kehittää toimintaa niin innokkaasti.

Työtä suurella sydämellä
”Kerhossa
heilutetaan huiveja”
Lionel harppoo äitinsä luokse ja käy valokuvausta varten syliin istumaan kuraisine
housuineen.
- Kerhossa askarrellaan, leikitään kotileikkejä, piirretään, heilutetaan huiveja, syödään
eväät ja sitten lähdetään, vilkas poika malttaa kertoa.
Seurakunnan aktivoituneina rivijäseninä,
kuten Isabella asian ilmaisee, Lionelin vanhemmat haluavat poikansa jo pienestä pitäen tietävän mihin hän kuuluu ja oppivan
tuntemaan oman uskontonsa.
- Tulevaisuudessa hän saa sitten päättää itse, mutta me haluamme antaa hänelle pohjan, josta lähteä, Isabella tähdentää.

- Lapset ovat niin ihanan aitoja ja tekevät
hyväntuuliseksi, hymyilee Naantalin seurakuntakeskuksen kerhoissa työskentelevä
lastenohjaaja Tarja Lehto.
Hän ja toinen Naantalin seurakuntakeskuksessa työtään tekevä lastenohjaaja Jaana
Härmä ovat ehtineet olla työparina jo 15
vuoden ajan.
- Tätä työtä on ilo tehdä, ja teemme sitä suurella sydämellä, naiset toteavat kuin yhdestä suusta.
Molemmat ovat suorittaneet lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, joka antaa valmiudet työskennellä niin kirkon kuin yhteiskunnankin varhaiskasvatuksessa.
- Yhteistyössä perheiden ja muun muassa
kaupungin varhaiskasvatuksen, päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävämme on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja antaa hänelle eväitä arvomaailmansa rakentamiseen.
Tarja ja Jaana pitävät ammattitaitoaan yllä
käymällä erityiskoulutuksissa ja lukemalla
alan kirjallisuutta.
- Muutama vuosi sitten meidän aloitteestamme järjestettiin uraauurtava vauvojen
värikylpyohjaajan koulutus, Jaana hymyilee
tyytyväisenä.

Toimintaan helppo
tulla mukaan
- Pyrimme siihen, että kristilliset arvot ja ihmiskäsitys välittyvät kaikessa mitä teemme,
Tarja kiteyttää.
- Laulun ja leikin avulla opetamme lapsille
lähimmäisenrakkautta, suvaitsevaisuutta ja
toisten huomioonottamista.
Soiniemen rannassa oli mukava leikkiä
makkaranpaiston jälkeen.

- Meille ei kukaan ole liian pieni ollakseen
arvokas, naiset summaavat.

Lionel otti ilon irti Soiniemen retkipäivästä äitinsä Isabellan kanssa.

- Järjestämme niin sanottua matalankynnyksen toimintaa, johon on helppoa ja turvallista tulla mukaan, muotoilee Tarja.
- Esimerkiksi avoimiin perhekerhoihin voi
osallistua ilman erillistä ilmoitusta silloin
kun se vaan parhaiten perheen kuvioihin
sopii.

Jokaiselle
päivälle jotakin

- Olemme täällä heitä varten.
Retkipäivä Soiniemessä on päätöksessä, ja
vaikka aurinko ei erityisemmin paistanutkaan, olo on lämmin ja hyvä.
Lionel puhaltelee vielä lopuksi muutaman
saippuakuplan, ja sitten ollaan valmiita kotimatkalle. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Hanne Tuulos

Seurakunnan kerhot ovat varteenotettava
vaihtoehto esimerkiksi kotihoidossa oleville lapsille.

Kesätoimintaan ehtii
vielä mainiosti mukaan!

- Jokaiselle viikonpäivälle löytyy erilaista
toimintaa, josta voi valita lapselleen sopivimmat muodot, innostaa Jaana.

Luvassa on mm. retkiä Korkeasaareen
ja Särkänniemeen sekä piknik-tapahtumia. (ks. sivut 6-7)

- Tarkoitus on, että lapset perheineen saavat
tehdä, kokea ja jakaa asioita yhdessä.

Päiväkerhot ja pyhäkoulut jäävät kesätauolle, mutta ilmoittautumiset
syksyn päiväkerhoihin ovat jo meneillään. Ota rohkeasti yhteyttä, kysele lisää ja ilmoita lapsesi mukaan!
(ks. s. 6-7)

- Haluamme perheiden myös tietävän, että
kaivatessaan tukea tai halutessaan jutella,
meidän puoleen voi aina kääntyä, Tarja ja
Jaana tähdentävät.
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Rumpurytmejä

ja elämän ääniä

– Tom to tom to tom to tom…
Tansanialaiset rumpurytmit kaikuvat Nuhjalan kerhohuoneella.
Suomalaisten äitien ja lasten kieli
taipuu kuin taipuukin swahililaiseen
muottiin.
Musakattien tapaamiseen saapuneet lapset
kuuntelevat ja ihmettelevät rumpuja pastori Hery Jangan käsissä. Jotkut uskaltautuvat itse kokeilemaan millainen ääni soittimesta lähtee ja matkivat kaukaista vierasta.
-Hyvä hyvä, muutaman viikon Naantalin
seurakunnassa ollut pastori Janga kiittelee ja kannustaa lapsia hyväntuulisesti suomenkielellä. Lämmin hymy viipyy hänen
kasvoillaan.
Rytmi on tärkeää musiikissa erityisesti jos
olet tansanialainen. Rummut ja lyömäsoittimet soivat Tansanian kansallisinstrumentteina ja rytmitaju on sisäsyntyinen lahja.
- Kotona jokainen osaa rummuttaa, Hery
hymyilee kaihoisasti jatkaen jutustelumme
lomassa rummun leppeää takomista. Musiikkia, tanssia ja rummutusta ei voi Tansaniassa välttää. Ne ovat osa jokapäiväistä elämää ja niihin kasvaa sisälle jo lapsena.
Hery kasvoi rummuttavassa seurakunnassa, jossa hän roikkui pastori-isänsä lahkeissa koko lapsuutensa. Niiltä ajoilta on peräisin myös Heryn lapsuuden unelma pastorin
ammatista. Unelma täyttyi 10 vuotta sitten,
kun hänet vihittiin evankelis-luterilaisen kirkon papin virkaan. Ennen papin virkaan johtavia teologisia jatko-opintojaan hän työskenteli seitsemän vuotta evankelistana.

Pappi tuntee jokaisen
Työ pienen seurakunnan ainoana hengellisen työn tekijänä kuulostaa kiireiseltä,
mutta papista pidetään hyvää huolta. Hery Janga asuu 10 kilometrin päässä seurakunnastaan ja saa päivittäin kahteen kertaan edestakaisen kyydin töihin seurakuntalaisen moottoripyörällä.

tylle viikon kohokohta, jonne tullaan pitkänkin matkan takaa. Pastori Janga pohtii
luterilaisen jumalanpalveluksen olevan sisällöltään pitkälti suomalaisen kaltainen.
Suurin ero on musiikissa ja liikehdinnässä.
Äänimaailma on iloista. Jokaisessa jumalanpalveluksessa on kuoroja. Kuorot ja seurakuntalaiset tanssivat kappaleiden tahdissa
spontaanisti tai kuorot välillä myös kuorojohtajan suunnittelemien koreografioiden
muodossa.
Tansanialaisten seurakuntien kuorot harjoittelevat kaksi tai kolme kertaa viikossa.

– Kuorot osallistuvat jumalanpalveluksiin
neliäänisillä lauluilla, Hery kuvailee ja kertoo kuinka jokainen seurakunnan kuoro
on mukana kaikissa jumalanpalveluksissa
ainakin parilla-kolmella laululla. Urut ovat
sen sijaan harvassa. Vain yhdestä Morogoron alueen seurakunnasta sellaiset löytyvät.
Musiikki, rummut ja kuorot kaikuvat myös
pastori Jangan johtaman seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Pienessä 120 jäsenen Mzingan seurakunnassa harjoittelee
kolme eri-ikäisille suunnattua kuoroa, joista kukin avustaa viikoittain jumalanpalveluksessa.

- Ei se ole ollenkaan pelkästään huono asia,
pastori Hery vakuuttaa.
- Tämän päivän ihmiset pitävät niistä. Jos
yhteiskunta muuttuu, muuttuu tottakai
musiikkikin, myös seurakunnissa.

Silmiinpistävä ero on myös kirkkokansan ikäjakaumassa. Kirkonpenkistä löytyy aivan kaikenikäisiä, ihan pieniäkin lapsia. Musiikkipainotteiset pyhäkoulut, joihin jokainen alle rippikouluikäisen seurakunnan jäsen osallistuu,
kokoontuvat jo ennen jumalanpalvelusta aamukahdeksalta, jolloin jokainen voi osallistua sen jälkeen alkavaan koko seurakunnan
yhteiseen jumalanpalvelukseen.

Kotikäyntejä on joka viikko vähintään viisi.
Pastori Hery tuntee jokaisen seurakuntalaisensa ja jokaisen perhetilanteen. Jos joku on
muutaman viikon poissa jumalanpalveluksista, perään aletaan jo kysellä. Ison osan viikosta vie myös tulevan sunnuntain saarnan
valmistelu, sillä Hery saarnaa joka viikko.

- Tottakai lapset ovat aina mukana jokaisessa jumalanpalveluksessa alusta loppuun, ihan vauvasta alkaen. Elämän äänet
ovat osa jumalanpalvelustamme, Hery toteaa napaten 11-kuukautisen Joel-vauvan syliinsä iloisesti nauraen. J

Viikon yhteinen kohokohta
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Sähköiset soittimet ja uusi hengellinen musiikki kasvattavat suosiotaan erityisesti kaupunkien isoissa seurakunnissa ja sähkörummut syrjäyttävät perinteisiä rumpuja.

Tilaa elämän äänille

Työpäiviä on viikossa kuusi, joista yksi on jumalanpalveluspäivä ja loput toimistopäiviä.
Pappi päivystää joka päivä kahteen otteeseen – ensin aamuyhdeksästä noin kahteenkolmeen iltapäivällä ja uudelleen iltaruuan
jälkeen iltaseitsemästä eteenpäin, jolloin
monet seurakuntalaiset vasta ehtivät tulla
hakemaan apua ja neuvoja ongelmiinsa.

Jumalanpalvelus on tansanialaiselle kristi-

Kaikki kuorot käyttävät rumpuja, nuortenkuoro rumpujen lisäksi paljon myös kosketinsoittimia. Kitara ja kosketinsoittimet alkavat löytyä jo lähes jokaisesta tansanialaisesta seurakunnasta.

Joel, 11 kk, nauttii olostaan pastori Hery Jangan sylissä.

Teksti ja kuvat: Hanne Tuulos

Ystävyysseurakuntamatka 5.-7.9. Inkeriin, Skuoritsaan
Järjestämme 5.-7.9. viikonlopun hotellimatkan Naantalin
seurakunnan ystävyysseurakuntaan Skuoritsaan. Matkalla tutustutaan mm. Hatsinan linnaan ja kaupunkiin, Mariakotiin ja Skuoritsan jälleen rakennettuun Pyhän Katariinan
kirkkoon, jossa osallistumme jumalanpalvelukseen sunnuntaina. Yöpyminen tapahtuu hotelliolosuhteissa Hatsinassa.
Matkanjohtajina toimivat diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet
ja lähetyssihteeri Hanne Tuulos. Matka toteutetaan yhteistyössä Vantaankosken seurakunnan kanssa. Matkan hinta
on 320 – 360€. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 19.6. mennessä Marille 040 130 8342 (mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi)
tai Hannelle 040 130 8309 (hanne.tuulos@evl.fi). J

Pieni Pyhän Jaakobin pyhiinvaellus
Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitillä (www.
jaakontie.fi) kuljetaan pe 25.7. kaikille
avoin pieni pyhiinvaellus Kollolan kotiseututalolta (Kollolantie 2, 21160 Merimasku)
Naantalin kirkolle.
Lähtö on Kollolasta klo 12 pienellä hartaushetkellä ja vaellus päättyy Naantalin
kirkolla pidettävään rukoushetkeen n. klo

14.45-15. Siellä on myös mehutarjoilu osallistujille. Matkan varrella on pieni hiljentymishetki Kultaranta golfin viereisessä kappelissa.
Osallistumisen helpottamiseksi on järjestetty bussikuljetus lähtöpaikalle. Bussi lähtee Naantalin kirkolta klo 11.30.
Matkan pituus on noin 9,7 km. Matkalle on
hyvä varustautua sään mukaisella pukeutumisella, jolloin pikkureppuun voi pakata
mm. sadeasun, omat matkajuomat ja mahdolliset välipalat.
Lisäinfo: Jyrki Aaltonen, gsm 050 4329143
tai s-posti jyrki.aaltonen@dnainternet.net
Järjestäjinä Merimaskun ja Naantalin seurakunnat, Jaakontien Ystävät ry sekä Armonlaakson Vaeltajat ry. J

Kelton kuoro vierailee Rymättylässä
Inkeriläisen Kelton seurakunnan kuoro
vierailee Rymättylässä 6.-8.6. Kuoro käy
tervehtimässä Rymättylän vanhainkodin
asukkaita lauantaina sekä esiintyy sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa Rymättylän kirkossa, minkä jälkeen kuorovierailu jatkuu Inkeri-juhlan merkeissä
seurakuntakodilla.
Kun Kelton seurakunta perustettiin uudelleen ja uusi kirkko vihittiin käyttöön vuon-

na 1992, aloitti toimintansa kaksi kuoroa:
aikuisten kuoro ja nuorten kuoro. Vuonna 2002 kun seurakunta täytti 10 vuotta,
kuorot yhdistettiin ja Marina Väisästä tuli kuoron johtaja. Marraskuussa 2013 kuoron johtajana aloitti Maria Skipper.
Kuoro on tuottanut useita levytyksiä, mm.
Joulujuhla -levyn. Kelton seurakunnan
kuoro on konsertoinut Suomessa lukuisissa ystävyysseurakunnissa. J

Rajanpiirtäjän kynä
saisi jo levätä
Iso joukko selvitysmiehiä piirtelee
viivoja kuntaryppäiden ympärille.
Samaan aikaan rakennetaan sotea,
kuntalaki muuttuu ja kuntien valtionosuudet menevät uusiksi. Liikkeellä on myös kirkko. Esityksen mukaan jokaisen seurakunnan pitäisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään.

Hyödyttömät
hyödyksi myös
hautausmailla
Sanomalehtipaperia, vaahtolasia, multaa, metalliesineitä, biokaasua, fleecepuseroita, kartonkihylsyjä ja noin viisi
prosenttia seudun kaukolämmöstä. Tätä kaikkea ja paljon muuta saadaan valmistettua erikseen lajitelluista jätteistä.
Vaikka kotona lajittelu olisi totuttu tapa,
muualla käytännöt voivat tuntua vierailta
ja hankalilta. Esimerkiksi hautausmaalla oikeaan jäteastiaan ei aina osuta; kaatopaikalle kuuluvat, lasiset kynttilälyhdyt eksyvät väärään paikkaan, kompostiin päätyy
kukkien mukana muoveja, ja metallihupun
irrottaminen kynttilästä meinaa unohtua.
Lajittelun merkitystä ei kannata väheksyä
– väärään astiaan laitettu jäte aiheuttaa
käsittelyssä hankaluuksia, ja moni arvokas
raaka-aine haaskaantuu. Kaunis luontomme ei ole kertakäyttötavaraa. Materiaalit
on hyvä pitää kierrossa tuottamassa työtä ja tuotteita mahdollisimman pitkään.
Seuraavan kerran vieraillessasi omaisen
haudalla tarkista tunnetko oikeat käytännöt? Keräyssäiliöiden kyljestä löytyvät ohjeet oikeaan lajitteluun. Neuvoja
saa myös seurakunnasta tai Turun seudun jätehuollosta. Vaiva on meille pieni,
mutta yhteinen hyöty suuri! J
Miia Jylhä, neuvoja
Turun Seudun Jätehuolto Oy

Taloudessa valon pilkahdus
Naantalin seurakuntayhtymän talous- ja hallinto-organisaatio on tällä hetkellä melko
selväpiirteinen ja toimiva. Kokonaisuus on
rakennettu neljän erillisen yksikön, kolmen
seurakunnan ja seurakuntayhtymän, varaan.
Toimieliminä seurakuntayhtymässä ovat
yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja viranhaltijapäätösten tekijänä sekä seurakunnissa seurakuntaneuvostot ja kirkkoherrat viranhaltijapäätösten tekijöinä.

2012 päättyessä ylijäämää oli jäljellä noin
miljoona euroa.
Säästötavoite toteutui
Vuonna 2013 käyttötalouden toimintatuotot, jotka muodostuvat mm. tilavuokrista
ja leirimaksuista, olivat 395 544 euroa. Toimintakulut olivat sen sijaan 3 660 604 euroa. Noin 90 % toimintakuluista katettiin
verotuloilla. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 90,4 %. Säästöä syntyi siis n. 9 %,
kun yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto oli
asettanut säästötavoitteeksi 3 %.

Tilinpäätös 2013 plus-merkkinen
Tilikauden 2013 tulos on 262 032 euroa ja
ylijäämää 429 311. Seurakuntayhtymän
aikana vuosina 2009-2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1 7850 000 euroa.
Alijäämä on katettu aikaisempina vuosina
syntyneistä ylijäämistä.

Säästöjä jatkettava
Kirkollisveroprosentti on ollut 1,35 vuoden
2014 alusta. Lisäksi säästöjä on jatkettava
edelleen vuoden 2014 aikana: nettomäärärahoista tuleekin käyttötalouden osalta
vähentää 5 %.

Seurakuntayhtymän aloittaessa vuonna
2009 ylijäämää oli 2,8 milj. euroa. Vuoden

Kaikkia seurakuntayhtymän määrärahojen
käyttäjiä on kehotettu pidättäytymään tois-

KOLUMNI

taiseksi avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisestä kunnes talouden tasapaino on saavutettu. Poikkeuksena ovat kirkkolain edellyttämät virat. Investoinnit rahoitetaan toistaiseksi omaisuutta myymällä.
Yhteistyö tärkeää
Toimintaan ja kiinteistöihin kohdennettuja määrärahoja ei voida enää vähentää, joten tulevina vuosina joudutaan edelleen
rajoittamaan henkilöstömenoja. Yhtymän
seurakuntien välisen yhteistyön merkitys
korostuu erityisesti tässä taloudellisessa
tilanteessa. Seurakuntayhtymä tukee seurakuntien strategioita taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Liikkuvaan maaliin on hankala osua.
Tämän huomaa kirkon rakenneuudistuksen arvioissa. Rakenneuudistuksesta oli määrä päättää marraskuun alussa eli juuri ennen kirkollisvaaleja. Päätös olisi ollut kirkolliskokouksen viimeisimpiä päätöksiä ennen miehistön vaihtoa.
Rakenneuudistuksen taakse pitää
saada ¾ äänistä, jotta se menisi läpi.
Nyt näyttää vahvasti siltä, että kuntapuolen rakenneuudistuksen tavoin
tämäkin lykkääntyy. Kuntapuolen rajanpiirtelyn lopputuloksen odottelu
ei liene huono syy lykätä kirkon uudistusta.

Hallinto yhteen,
seurakunnat lähelle ihmistä
Hallinnon uudistuksessa on pyöritelty useita malleja, mutta eniten esillä
on ollut malli, jossa seurakuntien pitää kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Seurakunnilla olisi oma kirkko ja kirkkoherra. Seurakunnat päättäisivät itsenäisesti hengellisen työn
järjestämisestä. Yhtymä hoitaisi mm.
talouteen, hallintoon sekä kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvät asiat. Malli olisi hyvin samanlainen, kuin
on Naantalissa nyt.
Riittääkö Naantalissa nykyinen yhtymämalli, vai pitääkö yhtymän noudattaa rovastikunnan rajoja? Kolmas
vaihtoehto voisi noudattaa sitä kuntarajaa, mihin mahdollisesti kasvava
Naantali yltää. Näitä kysymyksiä nyt
pyöritellään keskusteluissa.
Yhteisen kirkkovaltuuston mielestä
Naantalin nykyinen seurakuntayhtymä on taloudellisesti toimiva kokonaisuus.
Seurakuntaneuvostot eivät asiaa
päätä, mutta jatkosuunnittelua varten näiltä on pyydetty lausuntoa asiasta. Naantalin seurakunta on tiukimmin nykyisen mallin kannalla.
Naantalissa katsotaan, että nykyinen
yhtymämalli on toiminut suunnitellulla tavalla.
Rymättylä pitäisi portit auki eri vaihtoehdoille: nykyinen rakenne on
toimiva, mutta rovastikunnallisessa mallissa sijaisuudet olisi helpompi järjestää.

Naantalin seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on kaikesta huolimatta edelleen hyvät
mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia. J

Merimaskussa rovastikuntamallia pidetään luonnollisena, jos kunta-alue
nykyisestään kasvaa. J

Jorma Koivula
talousjohtaja

Lassi Lähteenmäki
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Seurakunnissa tapahtuu 28.5.–5.9.2014

Jumalanpalveluksia
Naantalin kirkossa
To 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Helatorstai. Jyrki Rautiainen, Jari Jakoleff.
Su 1.6. klo 10 messu. Piia Klemi, Marja Saantola, Jari Jakoleff.
Su 8.6. klo 10 musiikkijuhlien
messu. Piispa Kaarlo Kalliala, Jyrki Rautiainen, Kari Vuola, kamarikuoro Gloria, joht. Edward Ananian-Cooper. Jyrki Linjama: Helluntain introitus; heijastuksia hymnistä Veni Creator Spiritus (2014, kantaesitys).
Su 15.6. klo 10 messu. Marja Saantola, Jyrki Rautiainen, Jari
Jakoleff, päivärippikoulun konfirmaatio.

La 21.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Annukka Lindberg, Kari Vuola.
Su 22.6. klo 10 messu. Marja Saantola. Jyrki Rautiainen, Kari Vuola.
Su 29.6. klo 10 messu. Jyrki Rautiainen, Marja Saantola, Kari Vuola.
Su 29.6. klo 13 konfirmaatiomessu. Soiniemi I. Annukka Lindberg, Kari Vuola.
Su 6.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ensio Klemi, Jyrki Rautiainen, Jari Jakoleff.
Su 6.7. klo 13 konfirmaatiomessu. Soiniemi 2. Päivi Nuotio-Niemi,
Jari Jakoleff.
Su 13.7. klo 10 messu. Konfirmaatio, Soiniemi 3. Jyrki Rautiainen, Päivi Nuotio-Niemi, Jari Jakoleff.
Su 20.7. klo 10 messu. Päivi Nuo-

tio-Niemi, Jyrki Rautiainen, Eeva
Paajanen.
Su 20.7. klo 13 konfirmaatiomessu. Soiniemi 4. Marja Saantola, Eeva Paajanen.
Su 27.7. klo 10 messu. Konfirmaatio, Soiniemi 5. Piia Klemi, Annukka Lindberg, Jari Jakoleff.
Su 3.8. klo 10 messu. Jyrki Rautiainen, Piia Klemi, Heikki Suokivi.
Su 10.8. klo 10 messu. Kristian
Willis, Jyrki Rautiainen, Kari Vuola.
Su 10.8. klo 13 messu. Konfirmaatio, purjehdusrippikoulu. Annukka Lindberg, Jyrki Rautiainen,
Kari Vuola.
Su 17.8. klo 10 messu. Päivi Nuotio-Niemi, Piia Klemi, Kari Vuola.
Su 24.8. klo 10 messu. Marja
Saantola, Piia Klemi, Miika Hartikainen.
Su 31.8. klo 10 messu. Piia Kle-

mi, Annukka Lindberg, Kari Vuola.
Arkiehtoolliset
ovat tauolla kesän ajan.
Kevään viimeistä arkiehtoollista vietetään ke 28.5. klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa ja syksyllä jatkamme ke 3.9.

Seurakuntaretki
Loimaan seudulle
ti 10.6.
Käymme mm. Kyösti Iitin enkelipuistossa, Kanta-Loimaan
kirkossa ja Loimaan Evankelisella opistolla. Matkan hinta 20e sis. ruoan ja matkan. Ilmoittautumiset 3.6. mennessä Annalle 040 130 8340 tai
Minnalle 040 130 8343.

Lapsille ja perheille
Kesäkuussa 2.-17.6.
Ma klo 9.30-11.30
Muskari lapselle aikuisen kanssa
(Isotalontie 9)
klo 12.30-15.30 puistotoimintaa
Isotalontien puistossa 3-6 –vuotiaille. (Sateella kerhotilassa)
Ti klo 9-12 puistotoimintaa Isotalontien puistossa 3-6 –vuotiaille.
(Sateella kerhotilassa)
klo 13-15 puuhakerho 3-6 –vuotiaille (Isotalontie 9)
Ke klo 10-14 (ei viikolla 25) pikniktapahtuma Kirkkopuistossa.
Pientä ohjelmaa päivän mittaan.
Omat eväät mukaan. Jokaisen toimintapäivän hinta on 3€/lapsi. Sisarukset yhteensä 5€.
Pienten koululaisten ja koulualokkaiden kesäkerho 2.6.-19.6.
klo 8-16 seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2). Ohjaajina Jaana
Härmä, Tarja Lehto ja Päivi Saarenpää. Ohjaajat tavoittaa numerosta 040 130 8321. Hinta:25€/viikko/
lapsi (sis. ruokailun ja välipalat).
Ilmoittautumiset www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Retkiä yhdessä
aikuisen kanssa
Korkeasaareen to 5.6. lähtö
seurakuntakeskuksesta klo 9.
Bussimatkan hinta 12€/henkilö.
Särkänniemeen to 12.6. lähtö seurakuntakeskuksesta klo
9. Bussimatkan hinta 12€/
henkilö.
Zoolandiaan ke 18.6. lähtö
seurakuntakeskuksesta klo 9.
Bussimatkan hinta 6€/henkilö.
Kaikilla retkillä jokainen
maksaa itse liput ja ruokailut
perillä.

Elokuussa
Piknikpäivät 6.8. ja 7.8. klo 10-14
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Kirkkopuistossa. Kivaa ulkoleikkitoimintaa. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautumiset kaikkiin toimintoihin (Kirkkopuiston piknikpäiviin ei tarvitse ilmoittautua): Henny 040 130 8322, Kirsti
040 130 8324, Telle 040 130 8325.

Kouluun lähtevien lasten
siunaamiskirkko ma 11.8.
klo 18 Naantalin kirkossa.

Ilmoittautumiset syksyn päiväkerhoihin on käynnissä osoitteessa www.naantalinseurakunta.
fi/ilmoittautuminen tai puhelimitse lapsityönohjaajalle, p. 040 130
8320.
Diakoniaa ja kohtaamisia
Kirpputori ja kahvila avoinna kesäkuun alusta alkaen tiistaisin klo
10-13. Syyskausi alkaa 1.9.
Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11 Kohtaamispaikalla.
Pelataan mölkkyä Kirkkopuistossa keskiviikkoisin alk. klo 12.
Huom. aika! Hartaus ja kahvitarjoilu. Säävaraus.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä kokoontuu Soiniemessä
nyyttikestien merkeissä maanantaina 2.6. klo 13-15.
Vanhemman väen leiripäivä Soiniemessä 4.6. klo 10-15. Hinta 10 e.
Lähtö seurakuntakeskukselta klo
9.30. Ilmoitathan mikäli tarvitset
kyytiä. Vielä on tilaa. Ota pikaisesti yhteyttä: Anna 040 130 8340 tai
Minna 040 130 8343.
Veteraanien leiripäivä Soiniemessä 4.9. klo 10-14. Ilmoittautumiset 29.8. mennessä Minna
Pykälä
maalle 040 130 8343 tai
Anna Ojalalle 040 130 8340.
Kesä-elokuussa ajanvaraukset
diakoniatyöntekijöille puhelimitse tai sähköpostitse. Ei päivystystä.
Anna Ojala: anna.ojala@evl.fi ,
p. 040 130 8340.
Anita Mäkilä:
anita.makila@evl.fi,
p. 040 130 8341.
Mari Syrjäkoski-Vuollet:
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
p. 040 130 8342.
Minna Pykälämaa:
minna.pykalamaa@evl.fi,
p. 040 130 8343.
Kiitos kaikille! Yhteisvastuun
tuotto 2014 oli 10 230€.

Juhannusjuhla
juhannusaattona 20.6. klo 1821 Soiniemen leirikeskuksessa. Jyrki Rautiainen. Bussi linja-autoasemalta klo 17.30.
Tuulensuunkatu-Maariankatu-Kaivokatu-KäsityöläiskatuMyllynkiventie-PalvelutaloAurinkotie-Kurkelankatu-Aurinkotie-Nuhjalantie-Soinistentie-Soiniemi. Paluukuljetus.

Seurakunnissa tapahtuu 28.5.–5.9.2014
klo 9. Petri Sirén, Esa Vähämäki.
Kesäkerho esikouluikäisille ja
ekaluokkalaisille tytöille ja pojille
3.6.-6.6. ja 9.6.-12.6. klo 9-15 seurakuntakodilla (ilmoittautuminen
päättynyt).

Kesäretki
la 7.6. Tuusulan järven rannalle. Lähtö Röölästä klo
8. Käymme Lotta-museossa, ruokailemme ja kahvittelemme. Opastettu kierros
Pekka Halosen museossa.
Paluu n. klo 18. Retken hinta
20€. Ilmoittautumiset Hannele Keskitalolle, p. 040 130
8384 30.5. mennessä. Järj. Ystäväryhmä.

Opastetut
hautausmaakierrokset
Ti 17.6. klo 18 Tarmokkaita naisia.
Ti 8.7. klo 18 Nuorena kuolleita.
Ti 19.8. klo 18 Erilaisia tarinoita.
Kaikilla kierroksilla oppaana Leena Mattila.
Andreas-rukous maanantaisin
klo 18 seurakuntakeskuksen kappelissa.
Tulossa syksyllä 2014
Navigointia
parisuhteessa –koulutus
Naantalin seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2)
Kouluttajina Helka ja Markku Silventoinen.
Su 28.9. klo 16 Samassa veneessä – tunteet ja tarpeet, tunnetko mua?
Su 26.10. klo 16 Aallokko paattia keinuttaa – Parisuhdetta
kuormittavat ulkoiset tekijät
Su 23.11. klo 16 Love boat –
seksuaalisuus parisuhteessa, yhteiset muistot. Lastenhoito järjestetty. Järj. Naantalin seurakunta ja
Naantalin kaupunki.

Velkua

Jumalanpalveluksia
La 31.5. klo 9 Velkuan koulun
kevätkirkko. Annukka Lindberg.
La 21.6. klo 16.30 sanajumalanpalvelus. Sakari Ojanen,
Tiina Lustig.
Su 13.7. klo 16.30 messu. Leena Flander, Reini Koivusalo.
Su 17.8. klo 16.30 messu. Maarit Viitala, Tiina Lustig.
Su 24.7. klo 18 Kesäinen laulu.
Jouko Nurmi, säestää Antero
Annala.

Kukkien kastelua
hautausmaalla kesällä 2014
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua.
Sari Mäkilä 040 515 0910.

Jumalanpalveluksia
Rymättylän kirkossa
To 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén, Esa Vähämäki ja
kirkkokuoro.
Su 1.6. klo 10 messu. Petri Sirén
ja Esa Vähämäki.
Su 8.6. klo 10 messu ja inkerijuhla. Piispa Aarre Kuukauppi,
Petri Sirén ja Esa Vähämäki.
Su 15.6. klo 10 messu Petri Sirén
ja Esa Vähämäki.
La 21.6. klo 10 juhannuspäivän sanajumalanpalvelus. Petri Sirén ja Esa Vähämäki.
Su 22.6. Klo 10 messu. Petri
Sirén ja Esa Vähämäki.
Su 29.6. Klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén ja Esa Vähämäki.
Su 6.7. Klo 10 messu. Kari Salo ja
Virpi Vähäpassi.
Su 13.7. Klo 10 messu. Kari Salo
ja Virpi Vähäpassi.
Su 20.7. Klo 10 messu. Ilkka ja
Ritva Pärssinen. Kesäasukkaiden
kirkkopyhä, kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla.
Su 27.7. Klo 10 sanajumalanpalvelus. Ilkka ja Ritva Pärssinen.
Su 3.8. Klo 10 messu. Petri Sirén
ja Esa Vähämäki.
Su 10.8. Klo 10 konfirmaatiomessu. Petri Sirén, Esa Vähämäki ja Hannele Keskitalo.
Muuta
Koulun kevätkirkko la 31.5.

Telttaleiri 16.6.-18.6. Majakalla
(ilmoittautuminen päättynyt)
Rippikoulun päiväleiri 30.7. –
1.8. Majakalla ja yöleiri 4.8. – 8.8.
Naantalin Soiniemessä.
Konfirmaatiomessu Rymättylän
kirkossa su 10.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 10.8. klo 18. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
Rymättylän kirkko avoinna
23.6. - 31.7. ke – su klo 12-16.

§

LAKITOIMISTO VARATUOMARI ANNE TEURI
• Riita ja rikosasiain oikeudenkäynnit, myös maksuttomat
• Perintö- ja perheasiain oikeudelliset ym. kauppakirjat ja
sopimukset, testamentit, avioehdot, avioeroasiat jne.
• Maksuton puhelintiedustelu
Tullikatu 11, 21100 Naantali
Puh. 02 435 1124, 040 072 0178
anne.teuri@nettikirje.fi
www.anneteuri.fi

HAUTAKIVET
Myös vanhojen kivien
kunnostus
Pyydä tarjous!
Henrikink. 2, Naantali

Puh. 435 3126
www.pietet.fi

HAUTAUSPALVELU

Kotimaa Oy ilmoitusmarkkinointi
toivottaa aurinkoista ja hyvää kesää.
Vaihde 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Jumalanpalveluksia
Merimaskun kirkossa joka
sunnuntai klo 10, messu joka
kuukauden 1. ja 3. sunnuntai.
Konfirmaatiomessu su 15.6.
klo 10.
Kerhotoiminta
alkaa kesän jälkeen maanantaina 18.8. Ilmoittautumisia kerhoon otetaan vastaan elokuun
alusta ma ja ke klo 10-12 p. 040
130 8392, kerhojen kokoontumisajat tarkentuvat elokuussa.
Kesälomat
kirkkoherra Markku Ahlstrand
lomalla 21.7.-27.7. diakoni Katja
Zidbeck lomalla 7.7.-31.7.

Kirkkoherran
virkaanasettaminen
Helatorstaina 29.5. 2014
klo 10 Merimaskun kirkossa. Toimittaa arkkipiispa Kari
Mäkinen, lääninrovasti Pertti
Ruotsalo, kirkkoherra Jari
Kemppainen ja rovasti Matti
Huovinen sekä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Reijo Ihalin. Tilaisuudessa esiintyy Koraalikuoro
Tiina Lustigin johdolla. Virkaanasettamisen jälkeen
nautitaan hyvässä seurassa
seurakuntakotoiset kirkkokahvit, jossa kuullaan MVTtrioa ja solisteja jazz –virsien
sävelin.”
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Mihin hyvään sinä uskot?
Kirkko tarvitsee juuri sinua juuri nyt!!
Syksyn 2014 seurakuntavaaleissa tarvitaan ehdokkaiksi kaikenikäisiä ja
eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään seurakuntien toimintaa vastaamaan
ihmisten tarpeita.

sa oman valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaaksi voit ilmoittautua myös jättämällä yhteydenottopyynnön www.seurakuntavaalit.fi –sivustolla. Pyyntö välittyy kotiseurakuntasi kirkkoherranviraston kautta
valitsijayhdistysten asiamiehille.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Naantalin seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö Elina Leino kertoo aikoinaan
asettuneensa ehdokkaaksi uteliaisuuttaan.

Apua sopivan ehdokaslistan löytämiseen
tai oman valitsijayhdistyksen perustamiseen saat seurakuntavaalien verkkosivuilta, www.seurakuntavaalit.fi, tai oman seurakuntasi kirkkoherranvirastosta. Myös Naantalin seurakuntayhtymän sivuille, www.
naantalinseurakuntayhtyma.fi, on koottu
tietoa vaaleista.

- Halusin tietää mitä kaikkea seurakunnan
luottamusjärjestelmä tuottaa ja mitä sen on
tuotettava tulevaisuudessa.
Tämän hetkisenä haasteena hän pitää mm.
seurakunnan toimintojen muuttamista nykyaikaisemmaksi, jotta myös nuoret aikuiset
saataisiin mukaan seurakunnan toimintaan.

Yllä mainitun seurakuntavaalien verkkosivuston lisäksi seurakuntavaalit ovat myös
Facebookissa ja Twitterissä: www.facebook.
com/uskohyvantekemiseen, twitter.com/
Vaalit2014.

Tule tekemään hyvää!
Kristillisen sanoman välittäminen on seurakuntien päätehtävä. Sen lisäksi seurakunnissa tehdään paljon muutakin hyvää niin
työntekijä- kuin vapaaehtoisvoimin.
Seurakuntien tekemä hyvä kohdentuu monipuolisesti eri ihmisryhmiin: lapsiin, nuoriin, vanhuksiin, työssäkäyviin, työttömiin,
yksineläjiin, perheisiin, aviopareihin…
Seurakunta tarjoaa meille kaikille turvallisen paikan olla osa suurempaa kokonaisuutta, kuulua yhteisöön.

Luottamushenkilönä sinä päätät mihin määrärahat kohdennetaan.

suus osaltasi varmistaa, että seurakunnat
pystyvät tulevaisuudessakin kohtaamaan
ihmisiä monipuolisesti.

muutamalta äidiltä minkälaista ehdokasta
he äänestäisivät, mutta vastauksen saaminen onkin yllättävän vaikeaa.

Päätä puolestamme!

Hetken kalasteltuani yksi asia kuitenkin
nousee esiin: ehdokkaan pitäisi olla samanhenkinen ja samassa elämäntilanteessa.

Syksyllä 2014 Naantalin seurakuntayhtymässä valitaan jäsenet Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntaneuvostoihin sekä koko yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Asettumalla ehdolle sinulla on mahdolliSeurakuntayhtymässä toimitetaan siis kahdet vaalit. Ehdolle voi asettua molemmissa
vaaleissa tai vain toisessa.
Valituiksi tulevat seurakuntaneuvostojen jäsenet päättävät mm. toiminnasta, viroista ja
määrärahojen kohdentamisesta.
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet puolestaan päättävät mm. talouden päälinjoista,
kirkollisverosta sekä kiinteistöjä koskevista
investoinneista.
Päättäjät valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nyt valittavien luottamushenkilöiden
toimikausi on 2015–2018.

Katso tulevaisuuteen!
Joukko äitejä ja lapsia on kokoontunut
viettämään Naantalin seurakunnan avointen perhekerhojen ja vauvaryhmän keväistä kerhopäivää Soiniemeen.
Maarit toivoo ehdokkaan katsovan tulevaisuuteen.

Yritän kysellä makkaranpaiston lomassa

Nuorten Keskus tuottaa nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua vaalimateriaalia,
www.nuortenseurakuntavaalit.blogspot.fi,
Kirkkohallituksen ylläpitämä sakasti.evl.fi –
sivusto tarjoaa myös runsaasti monipuolista tietoa. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Hanne Tuulos
Lähde: www.seurakuntavaalit.fi

- Ehdokkaan täytyy olla jämäkkä, että pystyy oikeasti viemään asioita eteenpäin, ja
tulevaisuuteen katsova, pohtii kahden
pienen lapsen äiti Maarit Laiho.

Tartu toimeen!
Tartu siis toimeen ja ryhdy ehdokkaaksi.
Ehdokkaaksi voit asettua, jos olet konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
viimeistään ehdokasasettelun päättyessä
15.9.2014 ja täytät 18 vuotta viimeistään
vaalipäivänä 9.11.2014.
Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Selvitä valitsemasi valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.
Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa Naantalin seurakuntayhtymässä valitsijayhdistyksiä olivat mm. Majakka- ja Ruusu-ryhmät
Naantalissa ja Merimaskussa, Askel-ryhmä
Naantalissa, Pro perhe Merimaskussa ja Pro
seurakunta sekä Ihmisten kanssa elävä seurakunta Rymättylässä.
Jos sopivaa ehdokaslistaa ei löydy, voit
myös perustaa esimerkiksi ystäviesi kans-

Äänestysliput

Äänestäminen
Äänestää saat, jos olet täyttänyt 16
vuotta vaalipäivään 9.11. mennessä
ja olet evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. 13.10. aukeaa vaalikone, joka toimii vaalipäivään asti. Vaalikone auttaa
sinua löytämään sopivan ehdokkaan.
27.–31.10. järjestetään ennakkoäänestys. Voit äänestää kaikissa ennakkoäänestyspisteissä valtakunnallisesti. 9.11.
on varsinainen vaalipäivä. Tuolloin voit
äänestää vain omassa seurakunnassasi. Kotiäänestys on tilattava erikseen.
Huomioi, että seurakuntayhtymässä annetaan kaksi ääntä!

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIETOJA
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän seurakunta
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi

Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
avoinna 2.6.-20.7. ma-pe klo 9-13, 21.7.-17.8.
ti, to, pe klo 9-13, 18.8. alk. ma-pe klo 9-13,
to lisäksi klo 15-17.
040 130 8300, 040 130 8301

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti ja pe 9-12, ke 12-15
02 252 1216, 040 130 8382

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15-17 ja ke 9-12
02 436 9654, 040 130 8303

Taloustoimisto
avoinna ma-pe 9-13
Piispantie 2, 21100 Naantali
Talousjohtaja 040 130 8350
Hautausasiat 040 130 8353
www.naantalinseurakuntayhtyma.fi
Sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi

