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Iloista pääsiäistä!
Sydämenasioina
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Jari kutsuu nuoria
mukaan ideoimaan
s. 4.

Pääsiäisen ajan
tilaisuudet
s. 8.
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Muistojen passio
Pääsiäinen on monesti uudistumisen aikaa, myös hengellisessä mielessä. Tuo rakkauden ja iankaikkisen elämän juhla antaa mahdollisuuden rauhoittua miettimään mennyttä ja tulevaa. Itse koen aina jollain lailla voimistuvani usein niin pimeän talven jälkeen.
Pääsiäinen tuo mieleeni nuoruusajan Tampereella. Kuorolaisena sain olla mukana, kun tuomiokirkossa esitettiin Matteus-passio. Se on Bachin kuoroteoksista minulle rakkain ja kuvaa kärsimyshistorian kulun aina Betanian ennustuksesta Jeesuksen
hautaamiseen asti.
Kirkko oli ääriään myöten täynnä. Astellessani jonossa alttaritaulun eteen pystyin heti aistimaan energian väreilyn. Alkukuoron vaikuttavat ensitahdit saivat minut siirtymään mielikuvissa parin tuhannen vuoden taakse. Aivan kuin olisin itse ollut mukana noissa dramaattisissa tapahtumissa osana vellovaa
kansanjoukkoa.
Kapellimestarina oli japanilainen Jun`ichi Hirokami. Muistan hä-

nen erikoisen tapansa tulkita kuoron laulamat koraalit siten, että toiseksi viimeinen nuotti sai aina loputtoman pitkältä tuntuvan fermaatin. Matteus-passio venyi melkein nelituntiseksi
draamaksi.
Kuulin myöhemmin, että Hirokamin japanilainen ystävä oli esityksen jälkeen sanonut ymmärtävänsä nyt, mitä pyhyys merkitsee. Tuo on mielestäni suurin kiitos, mitä voisi ajatella. Se on
myös osoitus musiikin valtavasta voimasta laajentaa tietoisuutta, avartaa kokemusmaailmaa ja tunkeutua sinne, minne sanojen vaikutus ei yllä.
Jäin pohtimaan pyhyyttä ja oivalsin, että se oli ollut läsnä koko
esityksen ajan. Minäkin aistin pyhyyden kosketuksen ja koin samalla laulaessani eräänlaisen hengellisen puhdistumisen.
Näiden muistojen myötä toivotan kaikille siunattua pääsiäisen
aikaa! J
Tiina Lustig
Merimaskun seurakunnan kanttori

Hiljaista musiikkia
Merimaskun kirkossa
Hiljaisen viikon keskiviikkona järjestetään Merimaskun kirkossa jazzvaikutteinen virsikonsertti. MAT-trio laulusolisteineen johdattaa kirkkoväen erivärisiin
tunnelmiin. Musikanttien ohjelmisto sisältää tuoreiden ja vanhojen virsien jazzvaikutteisia sovituksia. Sana-sävelkeitok-

Tule pääsiäisenä Crosspointiin!

sen mausteena on myös muutama kirkkoherra Markku Ahlstrandin gospelsävellys uunituoreelta äänitteeltä poimittuna.
Musiikki herkistää laulamaan tai hyräilemään mukana. Merimaskun kirkon holvit
resonoivat. Puinen, akustisesti oivallinen
Herran huone tarjoaa miellyttävän kokemuksen. Yhteinen veisuu tai vain kuuntelemaan pysähtyminen herättää tuntoja.
Jokaiselle on tilaa. Uskonpuhdistaja Martti Luther on todennut: se ken veisaa, se
kahdesti rukoilee. J
Hiljaista musiikkia
12.4. klo 18 Merimaskun kirkko.
MAT-trio: Markku Ahlstrand,
kosketinsoittimet, lulu, musiikin johto,
Anssi Airas, basso ja
Tommi Aaltonen, rummut.
Kolehti Yhteisvastuun hyväksi.

Pääsiäisen ajan Crosspoint-iltaa vietetään
poikkeuksellisesti maanantaina 17.4. mutta tuttuun aikaan ja tutussa paikassa seurakuntakeskuksessa iltaviideltä. Illan puhuja,
Jopi Pietiläinen, on turkulaisen Hope-yhteisön pastori, joka pääsiäismaanantain aiheessaan haastaa meitä kristittyjä miettimään uudelleen millaisia esimerkkejä meidän tulisi olla.
Jopi on tunnettu kristittyjen yhteyttä rakentavana miehenä, jolle työ erilaisten kristillisten suuntausten parissa on luontevaa.
– Silloin kun seisomme yhdessä rintamassa, ilmennämme erilaisuutta, rikkautta ja
todistusvoimaa, Jopi pohtii.
– Ja kristittyjen pääsiäisaarre on yhteinen:
Se on täytetty! Synnit on sovitettu, kuolema
voitettu ja tie Jumalan yhteyteen on auki.
Jeesuksen tuntemisen Jopi nostaa myös
yhteisöllisyyden ytimeen. Se johtaa yhtey-

teen ja ruokkii ja ylläpitää sitä. Ja kun kristityt pitävät yhtä, voi maailma myös ymmärtää ja uskoa miksi Jumala lähetti Jeesuksen.
Klo 17 alkavassa pääsiäismaanantain Crosspointissa on tuttuun tapaan Jopin puheenvuoron lisäksi myös musiikkia, rukousta ja
mukavaa yhdessäoloa iltapalan merkeissä
tilaisuuden jälkeen. Tällä kertaa vietetään
myös ehtoollista. Lapsille on omaa ohjelmaa. Huom! Kirkossa ei ole toisena pääsiäispäivänä aamumessua. J
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Laajalan perheen sydämenasiat

Rukous ja Crosspoint
Lämmin kevätaurinko paistaa Naantalin vanhan pappilan pihaan, kun soitamme Laajalan perheen
ovikelloa. Vastassa ovat iloisesti hymyilevät Anne-Maria ja Petri sekä perheen nuorimmainen,
Eerika 11v., joka tekee vieraan olon heti tervetulleeksi lämpimällä halauksellaan.

– Olemme asuneet tässä nyt vuoden päivät, ja hyvin olemme kotiutuneet, AnneMaria kertoo.
Petrin, Anne-Marian ja Eerikan lisäksi Laajalan perheeseen kuuluvat myös Matias 19v.
ja Eveliina 17v.
Laajalan perheessä kuljetaan jo kohti pääsiäistä, mutta Jumalan kohtaaminen rukouksessa on luonnollinen osa perheen jokapäiväistä elämää ympäri vuoden.

”Jos ei olisi sovitusta,
meillä ei olisi mitään”
Laajaloitten pääsiäiseen kuuluu tänä vuonna ehtoollisen kera vietettävä pääsiäismaanantain Crosspoint-ilta.
– Lisäksi pääsiäisateria on se mihin meidän
perheessä aina panostetaan, Petri kertoo, se
oli Jeesuksellekin tärkeä.
Petri miettii kuinka monesti pohditaan sitä, että kumpi on tärkeämpi joulu vai pääsiäinen.
– Pääsiäinen on tärkeä siksi, että jos ei olisi sovitusta, meillä ei olisi mitään. Mutta jos
ei olisi Jeesuksen syntymää, niin ei olisi sovitustakaan. Vapahtajan sovitustyö on pääsiäisen ydin. Ilman sitä meillä ei ole mitään
ja sen kautta meillä on kaikki, Petri toteaa.
Se on myös syy miksi Crosspoint-iltoja vietetään.
Anne-Maria ja Petri ovat molemmat aktiivisia Crosspoint-vapaaehtoisia. Iltoja on järjestetty Naantalissa vuodesta 2011 lähtien
ja Laajalat ovat olleet mukana lähes alusta asti.

– Siellä on tilaa kaikille taustoihin katsomatta. Saa vaan istua ja kuunnella, laulaa mukana tai lähteä poiskin, jos tuntuu siltä, he
lupaavat.
– Illoissa on musiikkia ja rukousta, ja jokaisessa illassa on myös joku mielenkiintoinen
vieras, joka puhuu valitsemastaan aiheesta. Lapsille on illan aikana omaa ohjelmaa
seurakuntakeskuksen lastentiloissa lastenohjaajien vetämänä, kuvailee Anne-Maria.
Musiikki kuuluu usein uudempaan genreen.
– Laulut ovat melodioiltaan helppoja. Aika
vähän laulamme perinteisiä virsiä, hän toteaa.

Jumala kohdataan yhdessä tehden
Ilta päättyy yhteiseen iltapalaan, joka on
Laajaloitten mielestä hyvin olennainen osa
Crosspointia.
– Sen sijaan, että hajaannuttaisiin kukin
omille tahoilleen, jäädäänkin juttelemaan
ja tutustumaan muihin illassa mukana olleisiin. Se luo yhteisöllisyyttä. Uudet kasvot pyritään ottamaan aina erityisesti huomioon.

– Me olemme viime aikoina kantaneet mm.
esirukousvastuuta ja Anne-Maria on lisäksi vastannut illan juonnoista, Petri kertoo.
– Eerikakin on ilmaissut halunsa juontaa
joskus, Anne-Maria paljastaa.
– Ja hänestä varmasti on siihen, mutta ehkä kuitenkin ensin vähän ikää lisää, isä-Petri hymähtää hyväntahtoisesti.
– Crosspointissa parasta on tunnelma, toteaa Anne-Maria. – Ja se, että saa olla mukana järjestämässä tällaista iltaa. Sekin on hienoa, että illan tyyli vaihtelee aina puhujavieraan mukaan.
Petri nostaa tärkeimmäksi asiaksi yhdessä tekemisen, ja Jumalan ja ihmisten kohtaamisen.
Eerikan mielestä taas parasta on kun iltapalalla ollaan kaikki yhdessä ja ihmiset tulevat juttelemaan.
– Mulle tulee aina välillä sellainen olo, että pääsispä taas pian Crosspointiin, hän hymyilee.

Rukous on aarre
Crosspoint-illat ovat yksi hyvä tapa aktivoitua seurakunnassa, sillä iltojen järjestäminen
perustuu vapaaehtoisuuteen. Lähtökohtana
on, että kaikki voivat tehdä kaikkea.
– Joukkoomme mahtuu aina mukaan. Jos
siis Crosspoint alkaa tuntua omalta paikalta, ja tuntuu siltä että, olisi jotain annettavaa, niin rohkeasti vaan kertomaan meille,
Anne-Maria vinkkaa.

Rukous – myös muiden puolesta – vilahtelee Petrin puheissa tuon tuosta. Se on hänelle kutsumusasia. Ja Jumala vastaa aina,
tavalla tai toisella. On niitäkin hetkiä kun voi
ihan selvästi tuntea Jumalan puhuvan.

– Ja on Crosspointeissa tapahtunut parantumisen ihmeitäkin, kun jonkun puolesta on rukoiltu, Petri innostuu. – Rukouksen
äärelle tulemme aina kohtaamaan Jumalaa
eikä ihmistä. Rukoilija ei voi luvata parantumista Jumalan puolesta, mutta Raamattu
lupaa, että kaikki rukoukset kuullaan. Ja kun
rukoillaan, aina tulee hoidetuksi.
– Crosspointissa rukouspyyntöjä tulee paljon. Ihmisillä on suuri hätä. – On ollut koskettavaa kuinka ihmiset uskaltavat laittaa
esirukouspyyntöihin hyvinkin arkoja ja henkilökohtaisia asioita, Anne-Maria miettii.
Esirukoilija on Jumalan varassa, hänen
työvälineensä. Petri kuvailee saavansa siihen tehtävään sanat Taivaan Isältä.
Anne-Maria lisää, että hän itse etsii välillä
myös valmiiksi jonkun sopivan rukouksen,
jota voi osana esirukousta käyttää. – Aika
hyvin ne yleensä sopivat yhteen illan rukousaiheiden kanssa. Johdatusta sekin.
Myös Eerikalle rukous on aarre. – Siitä tulee
turvallinen olo. Jos on jotain huolia, niin kun
rukoilee, niin helpottaa. Jos ei ole koskaan
rukoillut, voi sanoa vaikka että ”Mä pyytäisin rakas Jeesus että tekisit jotakin tälle mun
asialle.” Se ei ole sen vaikeampaa, tietää Eerika neuvoa.
Mitä sitten voi pyytää. Jumalaa kiinnostavat kaikki elämäämme liittyvät pienetkin
huolet. Eerika kertoo kuinka on välillä kärsimätön. – Vähän aikaa sitten tein itse suklaata koulun myyjäisiin ja rukoilin Jeesukselta, että osaisin olla kärsivällinen. Rukoukseen vastattiin ja suklaat onnistuivat hyvin ja kaikki menivät kaupaksi.
– Rukous on kantanut tätä perhettä, se on
melkeinpä meidän perheen elinehto, AnneMaria ja Petri huokaavat, emme olisi tässä ilman Jumalan rukousihmeitä. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
ja Hanne Tuulos
Kuvat: Hanne Tuulos
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Nuoret, tulkaa rohkeasti
heittämään ideoita!

Naantalin seurakunnan
nuorten tilassa, Dipolissa,
on voinut viime syksystä
lähtien törmätä uuteen
nuorisotyönohjaajaan,
Jari Hiitolaan. Hän haluaa
kannustaa nuoria tulemaan
rohkeasti mukaan ideoimaan
yhteistä toimintaa.

– Me järjestetään Dipolissa nuorille monenlaista toimintaa, nuorten iltoja, raamiksia, rippikoulutoimintaa ja isoskoulutuksia,
mutta kaikkein tärkeintä olisi, että toiminta, jota me tarjotaan lähtisi nuorista itsestään, Jari miettii.
– Unelmani on, että porukat uskaltautuisivat itse ideoimaan. Haluan tehdä nuorten
kanssa yhdessä heidän näköistään toimintaa. Joten tulkaa nuoret rohkeasti ehdottamaan juttuja!

Dipoli on nuorten oma olkkari
Dipolia voisi kuvailla nuorten omaksi olohuoneeksi: iso ”olkkari” on jaettu kahteen
osaan, jossa on mm. biljardipöytä, tilaa läksyjen tekoon ja rentoon oleskeluun sekä
päädyssä pieni keittiö.
– Dipolin ovet ovat tiistaista torstaihin auki kolmesta lähtien. Ja muulloinkin sisään
pääsee, jos vaan ollaan paikalla. Kannattaa
laittaa viestiä ja kysyä missä me mennään.

Dipoliin saa siis tulla viettämään aikaa, tekemään läksyjä tai ihan vaan olemaan, pelaamaan, juttelemaan ym. Keittiötäkin saa
käyttää ihan vapaasti, Jari summaa.

Nykymaailma heittää seurakunnan nuorisotyölle kovia haasteita: sosiaalisen median lisäksi nuorten huomiosta ”taistelee”
mm. laaja harrastusten kirjo. Jari onkin lyhyessä ajassa jo pannut merkille, että naantalilaisnuorten elämä on kovin harrastepainotteista ja hän kantaa huolta nuorten jaksamisesta.
– Jos kouluiltana harrastusten parissa menee klo 23 asti, niin se tuntuu jo aika hurjalta, hän pohtii.
Haasteellista on myös se, että seurakunnan
toiminnan ”mainostaminen” on kouluissa
sallittua enää vain aamunavausten yhteydessä ja koulujen ilmoitustauluilla.
– Harva koululainen muistaa enää kotona
mitä aamunavauksessa kerrottiin tai mitä
on koulupäivän aikana lukenut ilmoitustaululta, Jari pahoittelee.

Nuorten tukena
eläminen on tärkeintä
Jari ei kuitenkaan aio jäädä voivottelemaan
tilannetta vaan toimintaideoita riittää elokuvakerhosta geokätköilyyn.
– Tarkoitus on myös viritellä uudestaan
nuorten oma Instagram-tili. Nähtäväksi jää

minkälainen toiminta lopulta sitten ottaa ilmaa siipiensä alle.
– Isoskoulutuksessa on tänä vuonna 32 motivoitunutta nuorta ja ISKO-leirit ovat olleet
suosittuja, Jari iloitsee ja toivoo, että nämä
innokkaat nuoret pysyisivät mukana seurakunnan toiminnassa myös jatkossa.
– Nuoret ovat tämän työn suola, se on sa-

nomattakin selvää. Se, että saa olla heidän
tukenaan ja apunaan silloin, kun he eivät
oikein tiedä mitä elämältä haluavat, ja olla
ohjaamassa oikeaan suuntaan ja selkiyttämässä heidän ajatuksiaan omilla kokemuksillaan, tuntuu vaan tosi hyvältä, Jari kuittaa lopuksi. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuva: Hanne Tuulos

Reformaatio 500v. – lukutaitoa ja lähimmäisenrakkautta
Reformaation merkkivuotena on kysytty eikö sana uskonpuhdistus ole enää käytössä.
Tähän voisi vastata, että sana reformaatio
vastaa paremmin Martti Lutherin ajatuksia
kuin sana uskonpuhdistus. Sanapari re-forma tarkoitta kirjaimellisesti ”takaisin muotoon”. Reformaattoreiden tarkoituksena ei
siis ollut ”puhdistaa uskoa” ja perustaa uutta kirkkokuntaa vaan palata takaisin juurille, takaisin uskon kirkkaille alkulähteille, takaisin Jumalan Sanaan. Martti Luther edusti
sekä perinnettä että uudistusta. Reformaatio merkitsee jatkuvaa uudistusta mutta
samalla myös paluuta alkuperäiseen. Tästä
lähtökohdasta reformaatio ammensi aineksia aiempien vuosisatojen perinnöstä sekä
aikansa aatevirtausten uudesta ajattelusta.
Reformaatio rantautui Suomeen hitaasti ja
loivasti. Kirkko ei jakaantunut eikä uskonsotia käyty. Paitsi että papit saivat mennä
naimisiin luvan kanssa, yhden sukupolven aikana ei juuri huomattu, että jotain
järisyttävää olisi tapahtunut kirkon opissa
ja elämässä. Arkisissa murheissa oli kylliksi.
Pääasia oli, että kirkko kohosi edelleen keskellä kylää ja tarjosi turvaa ja jatkuvuutta.
500 vuotta kestäneessä kehityksessä luterilaisuus on kuitenkin muodostunut osaksi
suomalaisuutta. Arkkipiispa Kari Mäkinen
onkin todennut, että paatuneinkin ateis-

4

ti Suomessa on edelleen oikeastaan umpiluterilainen.
Yleisesti on tiedossa, että reformaatio loi
Suomen kirjakielen. Professori Kaisa Häkkinen on todennut, miten Suomen kielen
pitkässä historiassa ei ole mitään toista niin
dramaattista käännekohtaa kuin oli kirjakielen syntyminen reformaatioaikana. Itseasiassa edes yhtenäistä Suomen puhekieltä ei ennen reformaatiota ollut olemassa vaan vain
vahvasti erilaisia murteita. Näistä Mikael
Agricola loi yhtenäisen kielen. Näin kansankielestä, siitä mitä puhuttiin turuilla ja toreilla, synnytettiin kirja- ja kirkkokelpoinen kieli.
Oman kielen luomisen merkitys on vahvasti
hengellinen. Kun Uusi Testamentti suomennettiin, ihmiset saattoivat kuulla, miten Jeesus puhuu heidän omalla kielellään.
Keskiajalla Suomessa oli yksi koulu, Turun
Katedraalikoulu; sittemmin myös luostareiden yhteydessä oli koulut Raumalla ja Viipurissa. Niissä opetettiin varakkaiden perheiden lahjakkaita poikia kirkon tarpeisiin,
latinankielistä liturgiaa varten. Reformaation ajatus oli, että kaikki saisivat lukea Jumalan Sanaa omalla äidinkielellään. Tämä
loi tarpeen opettaa uuden kielen lukutaito kaikille. Syntyi kinkerijärjestelmä, lukuset, jonka tarkoitus oli opettaa kansa luke-

maan. Tehtävä kuului kirkoille mutta myös
perheiden vanhemmille. Lukutaito tuli periaatteelliseksi vaatimukseksi Suomessa jo
1600-luvun lopulla. Vuoden 1686 kirkkolaki
sääti: ”Wanhemita pitä uscollisest manattaman / että he andawat Lapsens heidän Christilisen Oppins Cappalis hywin ja ahkerast opetetta ; ja käskettämän nijtä / joiden se murhe
Seuracunnas pitä tule / Cappalaisen eli Luckarin / että he caikella wireydel Lasten opettamisen päälle pitäwät / ja opettawat Lapset lukeman Kirja”. Näin koteihin ja kinkeripiireihin syntyi tuhansia kouluja. Lukutaitoisten
osuus kehittyi mm. Rymättylässä seuraavasti: v. 1722 23 %, v. 1726 31 % ja v. 1730 41 %
1700-luvun lopussa käytännössä kaikki osasivat Varsinais-Suomen alueella lukea.
Reformaatio korosti lähimmäisistä huolehtimisen tärkeyttä. Reformaation oivalluksen mukaan lähimmäisenrakkaus ei ole
hyväntekeväisyyttä vaan se kuuluu uskon
ytimeen. Jeesuksen sanaa ”Kaikki, minkä
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te
heille”, alettiin kutsua kultaiseksi säännöksi. Tähän yleisuskonnolliseen periaatteeseen
reformaatio toi uuden näkökulman. Yksityisen ihmisen antamien almujen sijaan
reformaatio näki kultaisen säännön toteuttamisen erityisesti yhteisön tehtäväksi. Heikoimmista huolehtimisesta tu-

li kirkkojen tehtävä. Sittemmin luterilaisuuden
hengessä se siirtyi koko
yhteiskunnan tehtäväksi. Reformaatio on siis
pohjoismaisen hyvinvointivaltioksi kutsutun yhteiskunnan yksi pääjuurista.
Reformaatiolle usko ei ollut yksityisasia. Se,
että ihminen tekee arjen tehtävänsä niin
hyvin kuin taitaa, on arjen jumalanpalvelusta. Kaikkein vähien usko liittyy suorittamiseen. Lutherin perusoivallus oli, että ihminen pelastuu ”yksin armosta, yksin uskosta,
yksin Kristuksen tähden”. Näin reformaatio
liittyi 400-luvulla eläneen kirkkoisä Augustinuksen opetukseen ja korosti armon ensisijaisuutta. Luther pyrki torjumaan kaikki
sellaiset ajatukset, joiden mukaan pelastuminen olisi jollain tavalla riippuvainen ihmisen teoista tai ominaisuuksista. 1500-luvulla helvetinpelko kiirastulineen vallitsi ihmisten mieliä, myös Lutherin mieltä toisin kuin
tänään. Helvetinpelko ei kuitenkaan synnytä uskoa. Reformaation perusajatus ”yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen
tähden”, on kestänyt aikaa vastaan ihmeen
hyvin. Niinpä reformaation merkkivuoden
teema onkin Armoa 2017! J
Teksti: Petri Sirén

Hakapellon kappelin korjaustyöt alkavat huhtikuussa

Iloa, valoa
ja kohtaamisia

Hakapellon kappelin korjaustyöt alkavat huhtikuun alussa ja ne on tarkoitus
saattaa valmiiksi lokakuun 2017 loppuun
mennessä. Korjaustyöt toteutetaan siten,
että kappelissa pystytään järjestämään
siunaustilaisuuksia myös remontin aikana. Sisäänkäynti järjestetään korjaustöiden aikana hautausmaan puoleisista lasiovista.

Tuttu harmaa rakennus nököttää suurten tammenoksien alla Kirkonkylällä.
Viimeinen käännös ja auto parkkiin.
Reppu selkään ja muutama askel ovelle. Eteisen naulakossa pieniä kenkiä, lapasia, pipoja. Ensimmäiset pienet kasvot kurkkaavat kerhohuoneen ovelta.
Käännös ja kerholainen vilahtaa takaisin. Huomaan hymyileväni. Olen perillä.

Hakapellon kappelin peruskorjauksen pääurakoitsijana toimii Varpe Oy sekä LVISurakoitsijana TRP Group Oy.

Kappeli peruskorjataan
vanhaa kunnioittaen
Hakapellon kappeli on rakennettu vuonna
1984. Rakennuksen kerrosala on 635 m² ja
tilavuus 2.995 m³. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera. Kiinteistössä ei ole suoritettu peruskorjausluonteisia toimenpiteitä sen rakentamisen jälkeen. Nyt tehtävässä peruskorjauksessa kunnioitetaan rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin työtä sekä materiaalivalintoja ja tehdään vain vähäisiä muutoksia.

Korjaustöiden aikana sisäänkäynti kappeliin on hautausmaan puoleisista lasiovista.
Teknisen käyttöikänsä ohittaneet vesikatteet uusitaan lämpöeristeineen. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan lisäksi uusimalla ikkunoita ja lämpöpattereita
sekä varustamalla uusittavat ilmastointikoneet lämmön talteenottojärjestelmällä. Rakennuksen sisäpuoliset vesi- ja viemärijohdot uusitaan. Valaistus uusitaan led-valoik-

si. Tiilijulkisivut puhdistetaan ja salaojat tarkastetaan. Tilojen käyttöä tehostetaan nykyistä käyttötarvetta vastaaviksi.
Hankkeen kustannusarvio on 1.050.000
euroa. Varat kappelin korjaukseen on saatu seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomia kiinteistöjä myymällä. J

Kristuspäivä 2017 kokoaa Suomen kristikansan Turkuun
Kristuspäivä 2017 on kutsu jokaiselle kristitylle jokaisesta kristillisestä kirkkokunnasta, herätysliikkeestä ja suuntauksesta ympäri Suomea saapua 2.12.2017 Suomen Turkuun rukoilemaan yhdessä Suomen puolesta.
Kristittyjä yhdistävä rukouspäivä kuuluu
reformaation ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kristillisiin päätapahtumiin ja
on saanut Suomi 100-juhlavuoden virallisen tunnuksen. Päivän ytimessä on rukous ja nimensä mukaisesti tapahtumassa keskitytään siihen, mikä kaikkia kristittyjä yhdistää: Kristukseen ja ristiin, jo-

J Tillukkapiirissä
kudotaan keskiviikkoisin Suomisukkia Suomi100juhlavuoden
kunniaksi. (ks. s.6)

KOLUMNI

ka myös maamme lipusta löytyy.
Tapahtuma on jatkoa vuonna 2008 järjestetylle Kristuspäivälle. Tälläkin kertaa
odotetaan Turkuhalliin (nykyään Gatorade center) noin 10 000 kristittyä rukoilemaan Suomen puolesta. Yksi päivän kohokohtia on, kun jokaisen Suomen kunnan vaakunaviirit kannetaan ristinmuotoon Gatorade centerin areenalle. Voisiko olla näyttävämpää tapaa juhlistaa satavuotiasta Suomea? Kristuspäivän pääjärjestäjiä ovat Hengen uudistus kirkossamme, Kansan Raamattuseura ja Turun seudun seurakunnat.

J 90 vuotta täyttänyt Naantalin Maa- ja
kotitalousnaiset lahjoitti Naantalin kirkkoon
vihkiryijyn vuonna 1966. Ryijyn on suunnitellut
tekstiilitaiteilija Ritva Puotila ja sen on kutonut
Mirja Pusa. Puotila antoi ryijylle nimen ”On
rakkaus, on meri, on iäisyys”.

Käymme jo nyt yhteistä matkaa kohti
Kristuspäivää yhdessä oman alueemme
eri seurakuntien kanssa. Kokoonnuimme
maaliskuussa Naantalin seurakunnassa,
huhtikuun ilta pidetään 5.4. klo 19 Naantalin helluntaiseurakunnassa (Soinistentie 5) ja toukokuun ilta 17.5. klo 19 Raision vapaaseurakunnassa (Frälsintie 20).
Tervetuloa mukaan virittäytymään Kristuspäivä-vuoteen ja rukoilemaan Suomen puolesta!
Ilmoittautuminen joulukuun valtakunnalliseen Kristuspäivään on jo alkanut. Ilmoittaudu osoitteessa: www.kristuspaiva.fi J

Vapaaehtoistyö seurakunnassa on minulle lauluhetkiä perhekerhossa, tekstinlukua jumalanpalveluksessa tai kotikirkon Kauneimpien joululaulujen
järjestelyissä apuna olemista. Tuttujen
seurakunnan työntekijöiden kanssa tämä ei tunnu työltä. Se on iloa, valoa ja
kohtaamisia. Arjen asioita, joissa saan
kohdata lapsia, vanhempia ja pitäjäläisiä. Tuottaa iloa toisille ja ennen kaikkea kokea pyyteetöntä iloa siitä, miten
pienellä avulla voi antaa toiselle hyvän
mielen.
Erityisesti muistan hetket lasten joukossa. Miten hurmaavia hymyjä ja vilkutuksia saan nähdä! Kirkonkylän kaupalla käydessäni voin tavata kerhossa laulaneita lapsia, ja yllätän itseni hymyilemästä samoin kuin kerholle mennessäni. Laulu- tai soittotaitoni eivät ole kummoisia. Mutta ne riittävät luomaan sillan välillemme. Tähän ikään mennessä
turha itsekritiikki on karissut. Niin kauan kuin sormet taipuvat koskettimille
ja ääntä lähtee, me laulamme. Ääni ei
ole särötön, mutta eipä ole elämäkään.
Elämän säröisinä aikoina vapaaehtoistyö seurakunnassa saa uuden merkityksen. Silloin koen suurta lohdutusta
tuttujen seurakunnan työntekijöiden
seurasta. Tämä ei vaadi syväluotaavia
keskusteluja säröjen syistä. Pelkkä läsnäolo riittää. Heidän lämpönsä, inhimillisyytensä ja rauhansa tekee hyvää.
Kotimatkalla askeleeni on keveämpi ja
mieleni tyyni. Tämän sielunhoidon arvoa ei voi mitata rahassa, enkä siitä mistään hinnasta luopuisikaan.
Seurakunnassa tehtävä vapaaehtoistyö on minulle kanava opettaa itselleni ja lapselleni arvoja, joita emme saa
unohtaa. Kaiken arvoa ei mitata rahassa tai palkassa. Ihminen oppii valtavasti erilaisten ihmisten seurassa. Kuuntelemalla ja seuraamalla toisten puhetta ja toimintaa, opimme ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja perustelemaan mielipiteitämme. Opettelemme
inhimillisyyttä ja avartamaan maailmankuvaamme. Kuljemme askel kerrallaan kohti
sitä tunnetta,
että olemme
perillä. J
Kevätauringon kirkkaassa valossa,
Annika Urpolahti
Rymättylän seurakunta
Vuoden 2017 kolumnistit ovat seurakuntiemme vapaaehtoistyöntekijöitä.
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Seurakunnissa tapahtuu 30.3.–18.5.2017
Pääsiäisen tilaisuudet s. 8.

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 2.4. klo 10 messu. Lindberg,
Räty, Murtoperä.
(ks. pääsiäisen tilaisuudet s. 8)
Su 23.4. klo 10 messu. Saantola,
Kairavuo, Murtoperä, Koraalikuoro.
Su 30.4. klo 10 messu. Räty, Saantola, Hartikainen, Helianthus, joht.
Johanna Järvinen.
Su 7.5. klo 10 messu. Lindberg,
Räty, Murtoperä. Soi 6 avustaa. Kesän 2017 isosten siunaaminen.
Su 14.5. klo 10 messu. Kairavuo,
Saantola, Murtoperä.
Su 21.5. klo 10 messu. Saantola,
Lindberg, Hartikainen. Päivärippikoululaiset avustavat.
Velkuan kirkossa
Su 16.4. klo 16.30 messu. Kairavuo, Murtoperä.
Su 21.5. klo 16.30 messu. Räty,
Hartikainen.
ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa
5.4. Lindberg, Murtoperä.
12.4. Räty, Hartikainen.
19.4. Kairavuo, Murtoperä.
26.4. Saantola, Hartikainen.
3.5. Lindberg, Murtoperä.
10.5. Vähäpassi.
17.5. Räty, Hartikainen.
MUSIIKKIA
Puhallinsoittimien konsertti
ke 5.4. klo 18. Seurakuntakeskus.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€ Yhteisvastuun hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
”O gloriosa Domina” konsertti
la 8.4. klo 17. Naantalin kirkko. Helianthus, joht. Johanna Järvinen.
Käsiohjelma 10€.
Pianisten konsertti ke 12.4.
klo 18. Seurakuntakeskus. Vapaa
pääsy, ohjelma 5€ Yhteisvastuun
hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
Kitaristien konsertti to 13.4.
klo 18. Seurakuntakeskus. Vapaa
pääsy, ohjelma 5€ Yhteisvastuun
hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
Kanteleiden ja Aino-tyttöjen
konsertti ti 18.4. klo 18. Seurakuntakeskus. Vapaa pääsy, ohjelma 5€
Yhteisvastuun hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
Laulajien konsertti ke 19.4.
klo 18. Seurakuntakeskus. Vapaa
pääsy, ohjelma 5€ Yhteisvastuun
hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
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Häämusiikkikonsertti pe 5.5.
klo 19. Naantalin kirkko.
Tule tunnelmoimaan vihkitilaisuuteen sopivan musiikin, virsien ja laulujen pariin. Paikalla
pappi, kanttori ja seurakuntamestari kertomassa kirkkohäiden käytännöistä. Naantalilaiset parit voivat tehdä avioliiton
esteiden tutkinnan (voim. 4kk)
illan aikana.

Nuorten solistien konsertti
ke 17.5. klo 18. Seurakuntakeskus.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€ Yhteisvastuun hyväksi. Yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerhot
Avoin perhekerho ma klo 9.30–
11.30. Seurakuntakeskus.
Vauvakerho ma klo 13.30–15.30.
Seurakuntakeskus. Ensimmäisen
lapsen saaneille vanhemmille
ja vauvoille. Ohjelmassa välillä
mm. vauvojen värikylpyä.
Musakatit – musiikkipainotteinen
perhekahvila ti klo 9–11. Nuhjalan
kerhotila.
Laululeikkikerhot perhepäivähoitajille lapsineen
ma klo 9–11, Nuhjalan kerhotila,
ja joka kolmas viikko ke klo 9–12,
Seurakuntakeskus.
Perhe- ja vauvakerhojen sekä perhekahviloiden toiminta on maksutonta ja mukaan voi tulla ilman
ennakkoilmoittautumista.

PUUHAPAJA
Nuhjalan kerhotiloissa
(Isotalont. 9)
5–8-vuotiaille: ti klo 13–16
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 euroa
/ kerta ja sisältävät välipalan.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Tule kun pääset! Tied.: Kirsti
Koskenoja 040 130 8324 ja Tellervo Lehtonen 040 130 8325.

Lapsiparkki
10kk–5v. lapsille pääsääntöisesti
pe klo 9–12. Seurakuntakeskus.
Huom! 17.3. ja 31.3. klo 12–15.
Hinta: 2€/kerta/perhe. Varaukset
numerosta 040 130 8321. Kevään
parkkiajankohdat www-sivuillamme.
Pyhäkoulu Crosspointin yhteydessä kerran kuussa sunnuntaina
klo 17–19. Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja verkkosivuilla.

Lasten
pääsiäinen
Lasten
pääsiäisvaellukset
päivähoidon väelle ja perheille
kirkossa ti–to 4.–6.4. klo 9.15–
11.30. Naantalin kirkko.
Lähdöt 15 minuutin välein. Ennakkoilmoittautumiset ryhmille, p. 040 130 8320. Yksittäisten
perheiden ei tarvitse ilmoittautua.
Lapsiperheiden pääsiäishartaudet Hakapellon kappelissa
(Soinistentie 260) ke 5.4. klo
9.15 ja 10.15. Nukketeatteri Saviruukku.
Lastenkirkko su 9.4. klo 15.
Naantalin kirkko. Mukana Ristopappi ja lastenohjaajat.
Kesäkerhotoimintaa pienille
koululaisille ja koulualokkaille
(v. 2008–2010 synt.) 5.6.–22.6.2017
seurakuntakeskuksen lasten tiloissa. Ryhmä kokoontuu ma–pe klo
8–16, paitsi 22.6. klo 9–13. Ilmoittautuminen ryhmään on alkanut.
Toimintaan otetaan lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kerhopaikkoja on 20. Ilmoittautua voit
http://www.naantalinseurakunta.
fi/toiminta/lapset ja perheet.
Merkitse ilmoittautumiskaavakkeen lisätietoihin ”kesän koululaiskerho”. Hinta 25€/viikko. Lisätiedot
lapsityönohjaaja p. 040 1308320.
Muu kesätoiminta www-sivuilla
sekä seuraavassa Vesperissä 18.5.
KOULULAISILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret

NUORILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
AIKUISILLE
Gospel-jumppa ma klo 17.15.
Seurakuntakeskus. Vetäjänä Heli
Gustafsson.
Äijä-jumppa ma klo 18.30. Seurakuntakeskus. Vetäjänä Heli Gustafsson.
Crosspoint
ma 17.4. klo 17. Seurakuntakeskus. Jopi Pietiläinen. Ehtoollishetki.
su 7.5. klo 17. Seurakuntakeskus.
Laura Kalaja.
Kohti Kristuspäivää –rukousillat
Osallistumme huhti- ja toukokuussa Naantali–Raisio-alueen kristittyjen yhteisiin rukousiltoihin:
ke 5.4. klo 19 Naantalin helluntaiseurakunnassa (Soinistentie 5)
ke 17.5. klo 19 Raision Vapaaseurakunnassa (Frälsintie 20).
DIAKONIAA
JA KOHTAAMISIA
Kohtaamispaikan kahvila ja
kirpputori avoinna arkisin ma–to
klo 10–14. Ke myös klo 14–18.
Hyvää huomenta naantalilaiset
-hartaus ti klo 11. Eri esiintyjiä.
Gospelkaraoke ke klo 14–18. Vetäjänä Reijo Kortelainen.
Hiljaisella viikolla (vko 15)
kahvila ja kirppari suljettu,
myös toiminta on tauolla.
Korttiaskartelua ma 3.4 ja 8.5 klo
10–13 Eila Puhakan, Eila Kosken ja
Ulla Kokon seurassa. Rh 3.
Keskustelua lukukokemuksista
ma 3.4 ja 15.5 Tutta Aittapellon
seurassa. Rh 2.

yli 3-vuotiaille

maanantaisin klo 17-18.15

seurakuntakeskuksen lastentiloissa
(Piispantie 2, Naantali)

Samaan aikaan aikuisille gospeljumppa
seurakuntasalissa. Vetäjänä fysioterapeutti
Heli Gustafsson. Tervetuloa!
Tiedustelut: Tuulikki Palonen-Poikkeus,
p. 040 130 8320

Pelimimmit parittomien viikkojen
ma klo 14. Vetäjinä Pirkko Nurmi,
Inkeri Ahlroth ja Susan Lehtonen.
Dipoli.
Virsilaulua parittomien viikkojen
ti klo 12. Rh 4.
Tillukkapiiri ke klo 17. Rh 2. Viimeisen kerran tänä keväänä 26.4.
Sauvakävelyä to klo 10. Lähtö Aurinkotien puolelta.
Äijäbiljardia pe klo 17. Dipoli.
Vetäjinä Reijo Kortelainen ja Niko
Leiklahti.
Ahkerat puikot ke klo 11. Kohtaamispaikka. Kudomme ja virkkaamme esim. hypistelymuhveja
muistisairaille sekä lapasia, sukkia, peittoja jne. Vastaanotamme
lahjoituslankoja. Langat voi tuoda
diakoniatoimistoon tai Kohtaamispaikalle.
Potero-veteraanimiesten keskustelupiiri to 6.4., 20.4., 4.5. ja
18.5. klo 13.30. Seurakuntakeskus.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 4.4. ja 2.5. klo 14–15.30.
Seurakuntakeskus.
Tiedustelut:
Minna Pykälämaa 040 130 8343.
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 11.4. ja 9.5. klo 15–16.15.
Aurinkosäätiön Palvelutalon alakerran kabinetti. Tiedustelut: Minna Pykälämaa 040 130 8343 tai
Anna Ojala 040 130 8340.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 27.4. ja 18.5. klo 13. Rh 4. Tervetuloa kaikki läheistään hoitavat!
Ryhmän vetäjinä toimivat Naantalin kaupungilta avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen ja seurakunnasta
diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri to 6.4., 20.4., 4.5. ja
18.5. klo 15. Rh 4. Piiri on avoin kaikille Raamatusta kiinnostuneille.
Käsittelemme Roomalaiskirjettä.
Vetäjänä toimii diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Ystäväpiiri ke 19.4. ja 31.5.
klo 12.30. Velkuan Kummeli.
Diakonian päivystysajat
Seurakuntakeskuksen diakoniatoimistossa ma ja to klo 10–12.
Diakoniatyöntekijä
tavattavissa
Kohtaamispaikalla keskiviikkoisin
klo 10–11. Ajanvaraukset muille
ajankohdille:
anna.ojala@evl.fi tai 040 130 8340,
anita.makila@evl.fi tai 040 130 8341,
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
040 130 8342,
minna.pykalamaa@evl.fi
tai 040 130 8343.
Yhteisvastuu 2017
Helmikuun alussa käynnistyi
vuosittainen Yhteisvastuukeräys. Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa lähellä ja kaukana.
Ihmisten liikkuvuuden myötä ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet
ja avuntarve on suuri. Ihmiskaupan taustalta löytyy köyhyyttä,
vaikeita elämäntilanteita sekä
suuria unelmia paremmasta tulevaisuudesta. Voisitko Sinä olla
mukana keräyksen toteuttamisessa? Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.

Seurakunnissa tapahtuu 30.3.–18.5.2017
Pääsiäisen tilaisuudet s. 8.
Oi Suomi, iloni – konsertti
su 2.4. klo 14 seurakuntakeskuksessa.
Ruusunmarjat ja Rusinat, joht.
Leena Litzen sekä Risto Lehtilä.
Ohjelma 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ohjelman voi
ostaa etukäteen diakoniatyöntekijöiltä. Kahvitarjoilu.

Keväinen retki
Turkuun Kirkkopäiville
pe 19.5. Minnan ja Annan
seurassa. Matka tehdään Fölillä ja kävellen pieniä matkoja. Lähtö Naantalin linja-autoasemalta klo 15.10 ja paluu n.
22.30
Ohjelma:
Klo 16–17 Raamatun vaiheet
Agricolasta tähän päivään
–näyttelyyn
tutustuminen
Turun pääkirjastossa (järj.
Suomen Pipliaseura). Näyttely
liittyy reformaation 500-vuotismerkkivuoteen ja on osa
Turun Kirkkopäivien ohjelmaa.
klo 17.15 ruokailu ravintola
Paninissa (Linnankatu 3).
klo 19–20 arkkipiispa Kari Mäkinen isännöimä keskustelutilaisuus Turun Tuomiokirossa
vieraanaan presidentti Tarja
Halonen.
Klo 20.30–21.30 Tulkoon tie,
Lähetysjuhlien avajaiset Turun Tuomiokirkossa. Omaa
tietään pohtivat Frans Hannula (näyttelijä Hannu Pajunen),
aidsin takia orvoksi jäänyt
Tesfaye Nigusu ja lähetystyöntekijä Ammi Kallio. Musiikissa Timo Lehtovaara Band ja
50-vuotista toimintaansa juhliva Safari-kuoro johtajanaan
Viivi Mäemets.
Ruokailun takia sitova ilmoittautuminen 5.5. mennessä
Minnalle 040 130 8343 tai Annalle 040 130 8340. Retki on
omakustanteinen (matka Fölillä 6€ + ruoka n.15–25€).

Äitienpäiväjuhla su 21.5. klo 12.
Naantalin seurakuntakeskus.
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry ja
Naantalin srk.
Vanhemman väen leiripäivä
ma 29.5. klo 10–14. Soiniemi.
Ilmoittautumiset 23.5. mennessä:
Anna 040 130 8340
tai Minna 040130 8343.

Adresseja
Kun haluat muistaa omaista adressilla ja samalla tukea Naantalin
seurakunnan diakoniatyötä, voit
ostaa adresseja kirkkoherranvirastosta ja kirpputorilta. Hinta 8–10 €.
LÄHETYS
Lähetyspiiri parittomien viikkojen to klo 13–14.30. Rh 4.
Merikirkkopiiri parillisten viikkojen ti klo 12–13. Rh 3.
Velkua
Jumalanpalvelukset
Velkuan kirkossa
Su 16.4. klo 16.30 messu. Kairavuo, Murtoperä
Su 21.5. klo 16.30 messu. Räty,
Hartikainen.
Hartaudet Kummelissa
To 13.4. klo 17. Ehtoollinen. Leena Flander, Riina Rautakorpi.
To 10.5. klo 17. Ehtoollinen. Riina
Rautakorpi.
Ystäväpiiri
Ke 19.4 klo 12.30. Velkuan Kummeli. Vetäjänä Minna Pykälämaa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 2.4. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki ja teologiharjoittelija Hanna
Viljanmaa.
(ks. pääsiäisen tilaisuudet s. 8)
Su 23.4. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen.
Su 30.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 7.5. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 14.5. klo 10 äitienpäivän
messu. Toimittajat ilmoitetaan
myöhemmin.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerho ke klo 10–12. Tervetuloa kotona oleva isä, äiti tai vaikka
isovanhempi lapsen kanssa. Jutellaan, leikitään, askarrellaan. Tarjolla kahvia ja mehua. Kuukauden
viimeisenä keskiviikkona keittolounas.
Lapsiparkki joka toinen perjantai
(parilliset viikot) klo 9–12. Seurakuntakoti. Huhtikuussa 7.4. ja 21.4.
Varaa lapsellesi paikka viimeistään
ko. viikon torstaina: Susanne Num-

:
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Helatorstaina 25.5.
Tuomasmessu klo 13 Naantalin kirkossa.
Koko perheen piknik-tapahtuma klo 14 alkaen
kirkkopuistossa.
Järj. Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat.

melin p. 040 130 8385 tai susanne.
nummelin@evl.fi.
Poikien pienoismallikerho
to 12.30. ja 13.30. Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita
ja yhdessä tekemistä. Vetäjänä Esa
Suhonen.

Kevätretki 22.4. Model Expo
2017 pienoismallimessuille Helsinkiin.
Matkan hinta 10€/lapsi, 20€/aikuinen, pienoismallikerholaiset
ilmaiseksi.
Matka alkaa Rymättylän kirkolta klo 9 Helsinkiin ja paluu n.
klo 18 mennessä. Matka sisältää
kuljetuksen bussilla sekä pääsyliput. Sitovat ilmoittautumiset
30.3.2017 mennessä Hannele
p. 0401308384 tai Esalle kerhoon. Messut sisältävät myös
lapsimessut ja eläinmessut. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Ps.
Vanhemmat/ huoltaja mukaan.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekerho ti klo 10. Seurakuntakoti.
Päiväkerhon kevätjuhla 15.5. klo
18. Seurakuntakoti.
Perhekerhon kevätretki
ti 16.5. Ruissaloon. Ensin vierailemme kasvitieteellisessä puutarhassa ja sen jälkeen menemme lounaalle Honkapirttiin.
Lähtö klo 10 seurakuntakodilta.
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä. Lisätiedot:
Tiina p. 040 130 8394 ja
Katja p. 040 130 8392.
KERHOT JA PIIRIT
seurakuntakodilla
Käsityöpiiri to 6.4. ja 4.5. klo 13.
Naantalin vanhusten tuki ry. ma
10.4. klo 12.30.
Kaffepaussi to 13.4. klo 13. Turun
filharmonisen orkesterin sellisti

Katja Kolehmainen vierailee ja
ilahduttaa meitä soitollaan.
Kultaisen iän kerho to 18.5.
klo 13.
Vanhustentalolla
Keskiviikon kahvihetki ke 12.4.
ja 10.5. klo 11.
MUUTA
Äitienpäiväjuhla
Ma 15.5. klo 12.30. Merimaskun
seurakuntakoti. Järj. Naantalin
vanhusten tuki ry.
MUSIIKKIA
Kansallisen veteraanipäivän konsertti
To 27.4. klo 19.30. Merimaskun kirkko. Chorus Gratiae,
joht Miika Hartikainen.
Elisa Murtoperä, urut.
Ohjelma 5€.

Tule mukaan vapaaehtoistyöhön!

www.vapaaehtoistyo.fi/naantali.
KERHOT JA PIIRIT
seurakuntakodilla

Mukana Naantalin seurakunta, kaupunki ja järjestöt.

Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13. Huhtikuussa 5.4. Mukana teologiharjoittelija Hanna Viljanmaa,
Senegalin matkakertomus.
Kultaiseniänkerho joka kuukauden 2. tiistai klo 13. Huhtikuussa
11.4. Mukana teologiharjoittelija
Hanna Viljanmaa.
Kirkkokuoro to klo 18.30.
Äiti Teresa -piiri to klo 12.
MUUTA
Kanttorin virsitunti torstaina 6.4.
klo 14. Katavakoti.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 2.4. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
(ks. pääsiäisen tilaisuudet s. 8)
Su 23.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Rautakoski.
Su 30.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 7.5. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 14.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.

Henkilöstöuutisia
Arkkipiispa Kari Mäkinen on
myöntänyt
14.12.2016
Rymättylän
seurakunnan
kirkkoherra Petri Sirénille rovastin nimen ja arvon.
Turun tuomiokapituli on lisäksi nimennyt hänet Naantalin
seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018.

Jaana Salo
toimii seurakuntamestarina pääasiallisesti Naantalin kirkossa
sekä Hakapellon kappelissa. Hän aloitti
tehtävässään viime vuoden lopulla Marja-Leena Lennon jäätyä eläkkeelle. J

Seurakuntayhtymän
hautausmaat hoitaa jatkossa
Puutarhaliike Jaanto
Naantalin hautausmaiden hoitosopimushautojen hoitovastuu siirtyy tästä vuodesta alkaen puutarhaliike Martti Jaannolle. Jaanto hoitaa myös Rymättylän ja Merimaskun hoitosopimushautojen kukkatilojen hoidon sekä hautausmaiden yleishoidon. Naantalin hautausmaiden yleishoidosta huolehtivat
yhtymän kausityöntekijät.

Hautausmaiden kevätsiivoustalkoot järjestetään perinteiseen
tapaan huhtikuussa. Talkoista
ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa. Seurakuntapuutarhuri Pekka Suominen (p. 040 130
8363) on jäänyt osa-aikaeläkkeelle tämän vuoden alusta ja
on tavoitettavissa maanantaista keskiviikkoon. J
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Palmusunnuntaista
pääsiäiseen
JUMALANPALVELUKSET

JUMALANPALVELUKSET

JUMALANPALVELUKSET

Naantalin kirkossa
Su 9.4. klo 10 palmusunnuntain messu.
Kairavuo, Saantola, Murtoperä. Sekakuoro
Kulkuset, joht. Heidi Gräsbeck.
Su 9.4. klo 15 lastenkirkko. Räty, Vähäpassi,
lastenohjaajat.
To 13.4. klo 19 kiirastorstain messu. Saantola,
Kairavuo, Hartikainen. Chorus Gratiae ja Sakari
Kivinen, sello.
Pe 14.4. klo 10 pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus. Räty, Hartikainen.
La 15.4. klo 22 pääsiäisyön messu. Kairavuo,
Hartikainen. Jari Virta, trumpetti.
Su 16.4. klo 10 1. pääsiäispäivän messu.
Lindberg, Räty, Murtoperä.

Rymättylän kirkossa
Su 9.4. klo 10 palmusunnuntain messu.
Pärssinen, Vähämäki.
Ma 10.4. klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko. Sirén,
Vähämäki.
Ti 11.4. klo 19 hiljaisen viikon nuortenkirkko.
Sirén, Vähämäki. Saarna: teologiharjoittelija Hanna
Viljanmaa.
Ke 12.4. klo 19 hiljaisen viikon iltakirkko. Sirén,
Vähämäki.
To 13.4. klo 19 kiirastorstain messu. Sirén,
Vähämäki, Keskitalo. Saarna: teologiharjoittelija
Hanna Viljanmaa.
Pe 14.4. klo 10 pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki ja Hanna
Viljanmaa. Kirkkokuoro.
Su 16.4. klo 10 pääsiäisaamun messu. Sirén,
Vähämäki. Kirkkokuoro.
Ma 17.4. klo 18 2. pääsiäispäivän iltakirkko ja
ehtoollinen. Sirén, Vähämäki ja Hanna Viljanmaa.

Merimaskun kirkossa
Su 9.4. klo 10 palmusunnuntain
sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig. Iloiset
kirkkokahvit seurakuntakodilla.
To 13.4. klo 19 kiirastorstain messu. Ahlstrand,
Zidbeck, Lustig.
Pe 14.4. klo 10 pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 16.4. klo 10 1. pääsiäispäivän messu.
Ahlstrand, Lustig. Koraalikuoro. Iloiset
kirkkokahvit.
Ma 17.4. klo 18 2. pääsiäispäivän iltamessu.
Ahlstrand, Lustig.

Seurakuntakeskuksessa
Ma 17.4. klo 17 2. pääsiäispäivän Crosspointilta. Puhujavieraana Jopi Pietiläinen. Musiikissa
Virpi Vähäpassi. Ehtoollinen. Huom! EI
jumalanpalvelusta kirkossa.
MUSIIKKIA
Pe 14.4. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken
musiikkihartaus.
Naantalin kirkko. Selloduo Varoset. Hartaus: Jani
Kairavuo. Käsiohjelma 10€.
VELKUA
To 13.4. klo 17 kiirastorstain ehtoollishartaus.
Kummeli. Leena Flander, Riina Rautakoski.
Su 16.4. klo 16.30 1. pääsiäispäivän messu.
Velkuan kirkko. Kairavuo, Murtoperä.

Katavakodilla
To 13.4. klo 17 kiirastorstain hartaus. Sirén,
Vähämäki ja teologiharjoittelija Hanna Viljanmaa.
MUSIIKKIA
Su 9.4. klo 18 Musiikkia renesanssista
nykypäivään. Rymättylän kirkko. Lahti Brass
Quintet ja Juha Ketola, tenori. Ohjelma 10€.

MUSIIKKIA
Ke 12.4. klo 18 Hiljaista musiikkia. Merimaskun
kirkko. Virsijazzsovituksia MAT-trion esittämänä ja
yhdessä laulettuna.

