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”Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeistä julistaapi
se vuosi vuodelta.”

Mölkkyä
Kirkkopuistossa
s. 3

Rymättylän
kirkkopitäjä 680 vuotta
s. 4

Mwanzasta
Naantaliin
s. 8
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Ystävyyttä ja ystävällisyyttä
Kirkon toiminnan keskeinen sisältö liittyy Jeesuksen syntymään,
opetukseen ja kuolemaan. Jeesukseen henkilönä on usein liitetty
käsite ”syntisten ystävä”. Moni tuntee virren 492, joka alkaa sanoilla ”ystävä sä lapsien”.
Ystävyyden ja ystävällisyyden käsitteitä voidaan pohtia pitkään ja
hartaasti. Ystävällisen ihmisen tuntomerkkejä on helppo luetella:
hän kohtaa ja huomioi toisen ihmisen, katsoo silmiin, kuuntelee
ja hänellä on myös alttius palvella. Ystävyyden tuntomerkkejä voisi olla luottamus, ymmärtäminen, kenties yhteisen huumori sekä
rinnalla kulkeminen myös erimielisyyksissä.
Seurakuntamme kuoro Chorus Gratiae sai kokea sekä ystävyyttä että ystävällisyyttä matkallaan Viroon huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. Kuorossa solmitut ystävyyssuhteet saivat syventyä kun
aikaa yhdessäoloon ja keskustelemiseen oli eri tavalla kuin viikoittaisissa harjoituksissa.
Ystävällisyyttä saimme runsain mitoin kokea Tallinnassa birgittalaissisarten luostarimajoituksessa, vierailullamme Tarton Jaanin kirkossa ja lukuisissa muissa tilanteissa. Iloista ystävällisyyttä ja alttiutta
palvelemaan koimme myös ystävyysseurakuntamme Harju-Madisen jumalanpalveluksessa sunnuntaina. Koolla olleen kirkkoväen luku ei ollut suuri mutta seurakunnan prosentuaalinen osallistuminen

jumalanpalvelukseen huomattava. Eestinkielisen messun sisältöä oli
helppo seurata, koska runko on sama mihin omakin messujärjestyksemme pohjautuu. Sanan ja sakramentin äärellä oli hyvä hiljentyä.
Uskon, että yhteinen kokemus oli täälläkin se että yhteen kokoontuminen pyhäpäivän viettoon on tarpeellista ja juhlan paikka.
Virsikirjassa ystävyydestä ja ystävistä on monia mainintoja. Ihastu kanssani vaikkapa Jaakko Haavion mainioihin sanoihin virressä
543. Lue ne! Ystävyyden lisäksi ystävällisyys mainitaan myös Raamatussa, ja Galatalaiskirjeessä se on osa Hengen hedelmää.
Myös tämän kesän Vesper-lehdessä ystävyys on läsnä. Seurakuntalaiset ja seurakunnan työntekijät voivat solmia ystävyyssuhteita ja osoittaa ystävällisyyttä toinen toisilleen vaikkapa
mölkyn peluun lomassa tai rippileirillä tai ollessaan kaukana kotoa.
Toivon myös, että avatessasi tänä kesänä kirkkojemme ovia Merimaskussa, Rymättylässä, Velkualla ja
Naantalissa, saisit kokea hiljentymisen lomassa sekä
ystävyyttä että ystävällisyyttä.
Miika Hartikainen
Naantalin seurakunnan kanttori

Musiikkia kesäilloissa
Naantalin seurakunnan järjestämä perinteinen kesäkonserttien sarja jatkaa myös tänä kesänä Naantalin Musiikkijuhlien aloittamaa musiikkitarjontaa. Naantalin kesäilloissa kuullaan urkujen lisäksi laulua, huilua ja alttoviulua.
Kaikkiaan seitsemän konsertin sarjan aloittaa torstaina 25. kesäkuuta saksalaisen alttoviulisti Semjon Kalinowskyn konsertti.
Soittimensa intohimoisena edustajana Kalinowsky pyrkii esiintymällä ahkerasti sekä
solistina että kamarimuusikkona vapauttamaan alttoviulun ennakkoluulojen patinasta. Hänen soittimensa on Johann Baptist Schweitzerin alttoviulu vuodelta 1817.
Naantalin kirkossa järjestettävä konsertti sisältää kamarimusiikkia alttoviululle ja uruille. Kalinowskyn parina esiintyy saksalainen
urkutaiteilija Franz Danksagmüller. Konsertti järjestetään yhteistyössä Paraisten urkupäivien kanssa.
Aimo annoksen urkumusiikkia tarjoile-

vat omissa konserteissaan kotimaiset urkutaiteilijat Kari Vuola (9.7.) ja Olli Porthan (23.7.) sekä venäläinen Daniel Zaretsky (30.7.) ja israelilainen Alexander Gorin
(13.8.).
Turkulainen huilistiaviopari, Katariina ja
Ilari Lehtinen, konsertoi torstaina 16. heinäkuuta yhdessä Miika Hartikaisen (urut
ja piano) kanssa. Heidän ohjelmistonsa
koostuu J.S.Bachin, Heino Kasken ja Jean
Sibeliuksen teoksista.
Torstaina 6. elokuuta kuultava konsertti järjestetään yhteistyössä Cantor-seura ry:n
kanssa, joka tukee ja edistää klassista, solistista kirkkolaulutaidetta Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa sekä muissa suomalaisissa kristillisissä kirkkokunnissa. Konsertissa esiintyvät baritoni Risto Pulkamo ja
sopraano Sari Rautio sekä pianossa Sanna Vaarni.
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.
Ohjelma maksaa 10 euroa.
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”Ei ole totista meidän peli”
– mölkkyä Kirkkopuistossa jo kahdeksan vuotta
Noin kahdeksan vuotta sitten diakoniatyöntekijä Anita Mäkilä pohti äijäporukan kanssa kuinka miehille
saataisiin kesällä jotakin mukavaa tekemistä. Kaikilla kun ei ole mahdollisuutta lähteä Naantalista lomailemaan ja moni on yksin. Joku väläytti
mölkyn ja siitä se lähti.
– Se oli alun perin ajateltu miehille, mutta sinne tuli heti alusta alkaen kaikenlaista
kansaa. Vähitellen muodostui oma porukka, johon tuli aina välillä lisää pelaajia samalla kun jotkut jäivät pois. Mukana on ollut nuoria ja vanhoja, naisia ja miehiä. Anita muistaa yhtäkkiä, että joskus on ollut joku turistikin hetken aikaa pelaamassa.
Seitsemisen vuotta mölkkypeleissä uraa
tehnyt Reijo Kortelainen muistelee mölkkyhistorian alkuaikojen innostusta.
–Silloin tein jopa talvimölkkykapulat ja heit-

nostuu, niin kahvit keitämme kyllä valmiiksi, Anita lupaa.

telimme talvipakkasilla sisällä lämpimässä Kohtaamispaikan aulassa. Sisämölkky on
edelleen tallessa. Kalikoina on sellaisia keltaisella paperilla päällystettyjä ja täytettyjä pahvirullan pätkiä. Löytyisiköhän ensi talvena innostusta herätellä henkiin talvimölkyt…

– Se on tosiaan niin rentoa meininkiä, Reijo kehuu. – Vitsaillaan ja ollaan iloisia ja ilmapiiri on aina hyvä. Koko loppuillan saa
hyvin mielin mietiskellä ja naureskella kun
on ollut päivällä pelaamassa.

– Mölkkyohjaajan työ alkaa pienen hartauden valmistamisella ja mölkkypelin ja
tarjoilujen hakemisella seurakuntakeskuksesta. Kerätään tavarat mukaan ja nostetaan kytkintä. Kirkkopuistossa tarvitaan
pisteiden laskijaa ja mölkkykahvilan avautuessa pidetään huolta, että kaikki saavat
kahvia ja pullaa. Parin tunnin pelien jälkeen tavarat palautetaan seurakuntakeskukseen.
– Pian ne taas alkavat, huikkaa Anita ovenraosta ja jättää käteeni uunituoreen mölkkyrunon, jota jäämme Reijon kanssa lukemaan:

Mölkkyohjaajaksi
Parasta kannustaminen
ja hauskuus
– Mölkky ei ole vakavaa, vaan jotakin
iloista ja mukavaa, Anita ja Reijo tuumaavat yksimielisesti.

– Tähän asti mölkkyä ovat vetäneet diakoniatyöntekijät ja diakonia-avustajat,
koska vapaaehtoisia mölkkyohjaajia ei ole vielä käynyt koukkuun kalastuksesta huolimatta. Jos joku in-

”Kesällä mölkky keskiviikkoisin kello kaksi,
jollet muuten muista, tämä saksi.
Tervetuloa mukaan kesällä,
nähdään mölkkypesällä!” J
Teksti ja kuvat: Hanne Tuulos

Mölkkyruno
Kirkkopuistossa mölkky alkaa,
mukana on monta kättä ja jalkaa.

Ei mölkky kaatanutkaan keilaa,
joten voittokin ohi seilaa.

Ensin voi hartaudessa Jumalaa muistaa,
sormet tahtovat ristiin luistaa.

Sanoo: ”Ensi kerralla voiton vien
ja otsalta pyyhkäisen pois hien.
Ei ollut tänään hyvä tuuri,
pitää ottaa kotona mölkkykuuri.”

Sitten joku mölkyn laatikosta purki.
Se taisi olla eräs Kurki!
Niin alkaa viivan veto,
ja arvailut siitä, kuka tänään on peto.
Arvotaan joukkueet hurjat,
pois ovat jääneet vain jotkut kurjat.
Paikalla on fiksu sakki,
auringolta suojaa päässä lakki.
Joku mölkyt riviin kyhäilee
ja mielessänsä myhäilee:
”Tänään otan voiton kotiin”.
Jälkeenpäin ehkä toteaa: ”Ei mennyt niin”.
Pitää keskittyä kovin,
jotta voittaisi mölkkyhovin.
Alkaa heitot ja kieli keskelle suuta,
nyt ei parane katsella kuuta.
Raju paiskaus keiloja kohti.
”Kuis nyt käy?” heittäjä pohti.
Jos heitto onnistuu, tuntuu hyvältä.
Hymy leviääkin syvältä.
Joskus voi olla hyvä tuuri
ja onnen myötä ilo suuri.
Kun on taitoa ja tuuria paljon niin,
tuuletus kuuluu koko kaupunkiin.
Aplodit ovat suuret,
kun heittäjällä on hyvät mölkkysukujuuret.
Kaikki iloitsevat toisen voitosta,
samalla nautimme Kirkkopuiston soitosta.
Jonkun mestaruus tänään tullutkaan ei,
vaan joku toinen voiton vei.

Tuli katsomaan useampi turisti,
silloin heittäjän kurkkua kuristi.
Pitäisi saada heitto kova,
ja samalla olla hyvin soma.
Kun kuvan ottaa ihminen idän,
mukana täytyy olla myös sydän.
Kun lentää hauskat ”huulet”
ja kaupungin jutut kuulet,
on päivässä monta ilon aihetta,
ja mölkkypelissä monta vaihetta.
On meillä myös kahvihetki.
Monille se on kuin kesäretki.
Juomme kahvia reilua,
ennen kuin taas alamme heilua.
Vielä aloitetaan toinen peli.
Olemme kuin sisko ja sen veli.
Pientä sanallista herjaa,
se naurattaa Pirkkoa ja Merjaa.
Ei ole totista meidän peli,
siihen vaikuttaa myös keli.
Sateella emme pelaa,
auringon paistaessa moni relaa.
Kesällä mölkky keskiviikkoisin kello kaksi,
jollet muuten muista, tämä saksi.
Tervetuloa mukaan kesällä,
nähdään mölkkypesällä!

Anita Mäkilä
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Hanne Tuulos

Kepuisten talon isännän Heikki
Vainion ei enää tänä keväänä tarvinnut päivystää perunapellon ääressä
pakkasten takia. Heikistä tuli tänä keväänä virallisesti eläkeläinen. Paljon
isompi asia tapahtui Kepuisten tilalla
tasan 680 vuotta sitten.

Kepuisten tilan silloinen omistaja Tyddi
Kiaepunj eli Kepuinen vaihtoi 30.4.1335
tilansa Turun piispan Pentin kanssa tämän
sukutilaan Porvoon Stensböleen.
Asiakirjan suomennetussa tekstissä Kepuinen lausuu mm. seuraavaa: ”Herra piispalle luovutan suomalaisen oikeuden alaisen
omaisuuteni Rymättylässä siihen kuuluvine peltoineen, niittyineen, laidunmaineen,
metsineen, vesineen ja luotoineen ja annan
samanlaisen vaihdon nimellä ja syyllä ikuiseen omistukseen. Tällä laillisella asiakirjalla
siirrän maan tavan mukaan herra piispalle
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Vuonna 1875 tilat tulivat
myyntiin. Erik Wahlroos osti ne ja samalla hän yhdisti tilat.
Wahlroosin suku oli Röölän Pohjatalosta ja Kepuisiin Erik tuli Montolan tilanhoitajan paikalta.
Kepuisiin muutti myös Wahlroosin 3-vuotias poika Johannes, joka oli Heikki Vainion
isoisä. Johannes sai tilan isännyyden vuonna 1902. Johannes muutti samalla sukunimensä Wahlroosista Wainioksi.
Suomalaistuminen jatkui, sillä seuraavan
polven isäntä Pentti pudotti sukunimen
W:stä toisen väkäsen pois. Nyt nimi oli niin
suomalainen, kuin vain voi olla.
Sota-aika lykkäsi muutamilla vuosilla Pentin nousua Kepuisten isännäksi. Heikki otti
Maijansa kanssa tilan haltuun vuonna 1982.

Perunaa ja hallantorjuntaa
Kepuisten kotipelloissa on viime vuosikymmeninä kasvatettu mm. varhaisperunaa.
– On ollut hyviä ja huonoja vuosia, mutta
aina vain aikaisemmin perunaa pitää saada
markkinoille, tiivistää isäntä Heikki Vainio.

Juhlavuoden pihaseurat pidetään Kepuisten pihapiirissä sunnuntaina 28. kesäkuuta kello 14. Juhlapuhujina ovat rovasti Ilkka Pärssinen ja FL Riikka Kaisti. Mukana
juhlassa on myös tilan oma poika, sarjakuvapiirtäjä Jyrki Vainio.

Kepuisten pellot on vuokrattu paikalliselle
viljelijälle, mutta piti sitä muutama aari jättää kotitarpeeksi. Ei kai ikänsä maata viljellyt voi ihan toimettomaksi jäädä.
Heikki laskee harson paikoilleen ja jatkaa
päivän viettoa.
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Rymättylässä on eletty kauan, mutta Rymättylä putkahtaa nimenä esiin vasta vuonna 1335 eli tasan 680 vuotta sitten.

Heikki ja Maija Vainio
esittelevät tilansa asiapapereita. Niistä selviää, että Kepuisissa oli
ennen kaksi tilaa vierekkäin: Meritalo ja Pohjatalo.

Mutta ei se ihan vielä loppunut. Heikki nostaa tottunein ottein kotipellon harsoa ja
näyttää kovin kosteaa perunapeltoa. Sade
ja koleus ovat jättäneet jälkensä perunakasvustoon, mutta parempaa keliä odotellaan.
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Rymättylässä on siis viljelty, metsästetty ja
kalasteltu jo kauan. Talvinuottaus on monisatavuotinen erikoisuus, johon on pitänyt
laatia omat lakinsa. Rymättylästä on lähdetty myös merille, valtiopäiville ja yritysten johtopaikoille. Jos pärjää kivisellä ja tuulisella saarella, pärjää myös muualla.

Pitkän ketjun
toinen pää

Juhlaa pitkin vuotta

äh

Pronssikaudelta tunnetaan Rymättylässä
seitsemästä paikasta suhteellisen varmoja
asutuksen merkkejä: Hiidenkiukaat Nuikonvuorella, Hankaanperässä, Kurisissa, Äijälässä, Ojaisten Alistalossa, Ylikylän Isoluodolla ja Krampin saaressa ovat merkkejä elämästä Rymättylässä noin tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Tämä asiakirja on kahdestakin syystä merkittävä. Rymättylä tuli nimeltä mainittua
ensimmäistä kertaa. Lisäksi siinä mainitaan
ensimmäisen kerran tärkeä ja kiistelty
verotermi ”suomalainen oikeus”.

Eläkkeelle Vainio jäi nyt huhtikuussa. Takana on kymmenittäin valvottuja pakkasöitä
ja kastelulaitteiden virittelyjä sormet kohmeessa. Takana on myös kosolti onnistumisen hetkiä.
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Ensimmäisestä rymättyläläisestä ei ole tietoa, mutta jo kivikauden lopulla Rymättylässä oli veden pinnalla sen verran isoja luotoja, että niillä on ollut mahdollista ainakin
leiriytyä.

edellä mainitun omaisuuden täyden omistusoikeuden ja hallinnan.”

Rymättylän Pyhän
Jaakobin kirkon jykevät
ovet ovat käyneet tiuhaan
jo vuosisatojen ajan.
Seurakunta on vahvasti
mukana myös juhlavuoden
järjestelyissä.

Rymättylän kirkkopitäjän juhlavuoden vietto aloitettiin kirjallisuustilaisuudella Pappilassa.

Suurella sydämellä -konsertissa Rymättylän
kirkossa 3. heinäkuuta klo 19 esiintyy mm.
Ilkka Vainio. Konsertissa keskitytään ystävyyteen ja elämiseen.
Rymättylän perinteisessä kotiseutujuhlassa
19. heinäkuuta klo 13 Aahollin pihalla teemana on 680-vuotias Rymättylä. Puhujaksi on lupautunut emeritus arkkipiispa Jukka Paarma. Juhlan musiikkitarjonta lähtee
keskiajalta ja kurvaa Hiski Salomaan Amerikkaan. J

Lassi Lähteenmäki

”Kepuisten pellot on vuokrattu
paikalliselle viljelijälle, mutta
piti sitä muutama aari jättää
kotitarpeeksi. Ei kai ikänsä
maata viljellyt voi ihan
toimettomaksi jäädä.”

Chorus Gratiae vieraili Virossa
Naantalin seurakunnan kuoro, Chorus
Gratiae, johtajanaan Miika Hartikainen,
teki huhtikuun lopulla antoisan konserttimatkan naapurimaahamme Viroon. Matkan päänä oli lauantai-iltapäivän konsertti Jaanin kirkossa, Tartossa. Kauniin kivikirkon holvit soivat kauniisti, kun kuoro esit-

ti yhdessä tenorisolisti Aapo Korhosen
kanssa mm. César Franckin Ave Marian.
Matkalla kuoro yöpyi Tallinnassa vuonna 2001 perustetussa rauhallisessa ja
valoisassa Piritan luostarissa, joka sijaitsee aivan 1500-luvulla tuhoutunei-

KOLUMNI
den jylhien birgittalaisluostarin raunioiden vieressä. Lämpimässä auringonpaisteessa matkalaisilla oli hetki aikaa
ihastella historiallista ympäristöä ennen
matkaa Tarttoon.
Sunnuntaina ennen kotimatkalle lähtöä
kuoro vieraili vielä ystävyysseurakunnassa Harju-Madisessa, jossa se avusti iltapäivämessussa. Kynttilän valossa ja hengitys höyryten kuoro lauloi pienen ja kylmän, mutta erittäin viehättävän kirkon
lehterillä.
Onnistuneen matkan päätteeksi väsyneet, mutta onnelliset laulajat saateltiin
Tallinnan satamasta matkaan sumutorvien soidessa.
– Matka oli henkistä sadonkorjuuta vuoden harjoittelun päätteeksi, toteaa kuoroaktiivi Pertti Virtanen, joka luonnehtii kuoron henkeä hauskaksi, hyväksi ja
huolehtivaksi (RS 28/4/2015).
Jos kiinnostuit liittymään iloiseen joukkoon, ota yhteyttä kuoron johtajaan Miika Hartikaiseen, miika.hartikainen@evl.
fi. J

40-vuotiasta Varsinais-Suomen
kirkkomusiikkipiiriä juhlitaan Naantalissa
Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin 8. kirkkomusiikkijuhlat pidetään
40-vuotisjuhlien merkeissä 18.10.2015
Naantalin kirkossa. Päivä alkaa piispanmessulla klo 10 ja jatkuu klo 16 säveljuhlalla, jossa kuullaan Lauri Män-

tysaaren tilaussävellyksen ensiesitys.
Teoksen aiheena on psalmi 40: ”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni”. Teos on sävelletty kamarikuorolle, suurkuorolle ja uruille.

Lisäksi juhlassa kuullaan myös mm. Jean Sibeliuksen Soi Kunniaksi Luojan,
Erkki Melartinin Isä Meidän ja Naantalin seurakunnan tilaustyönä vuonna
2001 sävelletty Juhani Haapasalon
Herran armotöitä minä julistan. J

LAVA – lapsivaikutusten arviointi
Suomen evankelisluterilaisen kirkon päätöksenteossa on 1.1.2015 ollut voimassa
LAVA-säännös (Kirkkojärjestys 23 luku
3§), joka tarkoittaa kirkon ja seurakunnan
päätösten punnitsemista lasten, nuorten
ja heidän perheidensä kannalta.
LAVAn tavoitteena on mm. edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa pää-

töksenteossa ja toiminnassa, vahvistaa
lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimista ja heidän osallisuuttaan kirkon
toiminnassa sekä lisätä lasten ihmisoikeuksien tunnettuutta.
LAVAn taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka koskee kaikkia alle
18-vuotiaita. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen nousee kristin-

uskon perusteista. LAVAn avulla lasten
ja nuorten oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehtiminen helpottuu, kun jo ennen päätöksentekoa ennakoidaan ja arvioidaan päätöksen mahdollisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Lisätietoa LAVAsta: www.sakasti.evl.fi/
lava J

Sydämelliset kiitokset…
kaikille teille, jotka teitte eläkkeelle lähdöstäni ikimuistoisen juhlan ja muistitte minua monin eri
tavoin. Eläke on alkanut nautinnollisesti Lapin valkoisilla keväthangilla ja kesän tullessa uudet
seikkailut taas odottavat.
Terveisin,

Liisa

Vastaan rikottu
ihmisarvo
Pohjois-israelilainen Moshav, kylämäinen
maatalousyhdyskunta, on hiljainen lauantai aamupäivän sapattina. Muutamat
lapset leikkivät pientalojen ympäröimässä vihreässä puistossa. Olen liikkeellä yhdessä Noan, vierastyöläisten oikeuksia
puolustavan israelilaisen kansalaisjärjestön työntekijän kanssa. Järjestö on saanut yhteydenoton Moshavissa työskeneleviltä Thaimaasta tulleilta vierastyöläisiltä huonoista majoitusolosuhteista.
Israelissa on noin 25 000 thaimaalaista
vierastyöläistä, jotka sijoittuvat ensisijaisesti maataloussektorille. Laki takaa vierastyöläisille minimipalkan, työajat ja lomat, vakuutuksen työtapaturmien varalta, säällisen majoituksen, ja velvoittaa työnantajaa huolehtimaan tarvittavat
maassaololuvat. Lain toimeenpanossa ja
seurannassa on edelleenkin puutteita ja
erityisesti maataloussektorilla työskentelevät vierastyöläiset ovat usein työperäisen hyväksikäytön kohteena.
Tällä kertaa parikymmentä thaimaalaista
saapuu kuuntelemaan työoikeuksistaan.
Noa kirjaa ylös työntekijöiden tyypillistä
tarinaa työoloista. Maksamattomia tai alle minimikorvauksen olevia palkkoja, ylitöitä ilman korvausta ja puutteita majoituksessa. Joukossa on muutama, joille työantaja ei ole huolehtinut voimassa
olevaa viisumia.
Majoitustilat osoittautuvat todella huonoiksi. Pahvilaatikoista kyhättyjä väliseiniä, pressuilla tilkittyjä kattoja ja tynnyri
peseytymistä varten. Asumista roskan ja
romun keskellä idyllisessä naapurustossa. Näky saa surulliselle mielelle ja mietimään, mitä on ihmisarvo jakamattomana jokaiselle kuuluvana elämän pyhänä.
Vapaaehtoisuuteen perustuva työperäinen muutto tuomitaan helposti länsimaisittain omaneduntavoitteluksi. Motiivit
paremmasta elämästä ja toimeentulosta
ovat kuitenkin usein epäitsekkäitä: halu
turvata koti, perheen toimeentulo, ravinto, lasten koulunkäynti ja sairaiden auttaminen. Samoja toiveita, joita maailman
enemmistö ihmisistä elämältään haluaa.
Lähdemme paluumatkalle Jerusalemiin.
Noa lupaa seuraavalla viikolla kirjoittaa
lomakkeet puhtaaksi ja toimittaa ne viranomaisille. Hidas ja byrokraattinen valitusprosessi ei aina tuota tulosta mutta parhaassa tapauksessa saa työantajan
huolehtimaan velvollisuuksistaan. J
Eeva-Maria Stayton
aluepäällikkö, Suomen Lähetysseura
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Seurakunnissa tapahtuu 28.5.–4.9.2015

Jumalanpalveluksia
Naantalin kirkossa
Su 31.5. klo 10 messu. Klemi,
Saantola, Hartikainen, Merttu-Mari Huoponen, laulu.
Su 7.6. klo 10 musiikkijuhlien
messu. Hannu Hurme, Rautiainen, Hartikainen, Turun tuomiokirkon nuorisokuoro, joht. Anu
Åberg.
Su 14.6. klo 10 konfirmaatiomessu. SOI1. Klemi, Hannele Tenhu, Virpi Vähäpassi, Vuola.
La 20.6. klo 10 Juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus. Hannele
Tenhu, Vuola.
Su 21.6. klo 10 messu. Lindberg,
Klemi, Virpi Vähäpassi.
Su 28.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Hannele Tenhu, Virpi Vähäpassi.
Su 28.6. klo 13 konfirmaatiomessu. SOI 2. Lindberg, Virpi Vähäpassi.
Su 5.7. klo 10 messu. Lindberg,
Saantola, Vuola.
Su 5.7. klo 13 konfirmaatiomessu. SOI 3. Saantola, Lindberg, Virpi Vähäpassi.
Su 12.7. klo 10 konfirmaatiomessu. SOI4. Hannele Tenhu,
Lindberg, Vuola.
Su 19.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Rautiainen, Hartikainen.
Su 19.7. klo 13 konfirmaatiomessu. SOI 5. Saantola, Rautiainen, Hartikainen.
Su 26.7. klo 10 messu. Hannele
Tenhu, Rautiainen, Hartikainen.
Su 2.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Rautiainen, Virpi Vähäpassi.
Su 2.8. klo 13 konfirmaatiomessu. Päivärippikoulu. Klemi, Rautiainen, Hartikainen.
Su 9.8. klo 10 messu. Kristian Willis, Hannele Tenhu, Virpi Vähäpassi.
Su 16.8. klo 10 messu. Hannele
Tenhu, Klemi, Hartikainen.
Su 23.8. klo 10 messu. Klemi,
Lindberg, Hartikainen.
Su 30.8. klo 10 messu. Saantola,
Klemi, Hartikainen, Vuola. Vapaaehtoisten siunaaminen.
Velkuan kirkossa
pe 30.5. klo 10 koululaisjumalanpalvelus. Kaikille avoin.
su 7.6. klo 16.30 messu. Leena
Flander, Tiina Lustig.
su 20.6. klo 16.30 messu. Sakari
Ojanen, Tiina Lustig.
su 26.7. klo 16.30 messu. Heikki
Jyväs, Virpi Vähäpassi.
su 16.8. klo 14 messu. Irja AroHeinilä, Tiina Lustig. Mukana Eläkeliitto Lemu-Askaisten Velkuan
yhdistys. Kirkkokahvit.
Arkiehtoolliset ovat kesätauolla
ja jatkuvat keskiviikkoisin klo 12
seurakuntakeskuksen kappelissa
2.9. alkaen.
Konsertteja
To 25.6. klo 19 Semjon Kalinowsky
(Saksa), alttoviulu, Franz Danksagmüller (Saksa), urut. Ohjelma 10 €.
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Yhteistyössä Paraisten Urkupäivien kanssa.
To 9.7. klo 19 Kari Vuola, urut, ohjelma 10 €.
To 16.7. klo 19 Katariina Lehtinen,
huilu, Ilari Lehtinen, huilu, Miika
Hartikainen, urut. Ohjelma 10 €.
To 23.7. klo 19 Olli Porthan, urut.
Ohjelma 10 €.
To 30.7. klo 19 Daniel Zaretsky
(Venäjä), urut, ohjelma 10 €. Yhteistyössä Turun Urkujuhlien kanssa.
To 6.8. klo 19 Sari Rautio, sopraano, Risto Pulkamo, baritoni, Sanna
Vaarni, piano. Ohjelma 10 €. Yhteistyössä Cantor-seuran kanssa.
To 13.8. klo 19 Alexander Gorin
(Israel), urut, ohjelma 10 €.

Lapsille ja perheille
Koulualokkaiden ja pienten
koululaisten kesäkerho
1.6.–18.6. ma–pe klo 8–16 (viimeisenä kerhopäivänä klo 8–13) seurakuntakeskuksen lasten tiloissa
(Piispantie 2): Kerhomaksu 25€/
viikko, sis. ruoan ja välipalan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjaajat: Tarja Lehto, Jaana Härmä ja Päivi Saarenpää. Tiedustelut 040 130 8321. Ilmoittautumiset: www.naantalinseurakunta.fi/toiminta.lapset ja perheet/ilmoittautuminen. Lisätietoihin
koululaisten kesäkerho.
Kesätoimintaa 3–6-vuotiaille
Isotalontien toimipisteessä (Isotalontie 9):
Ma 1.6. klo 12.30–15.30 puistotoimintaa Isotalotien puistossa.
Ti 2.6. klo 9–12 Puistotoimintaa
Isotalotien puistossa.
Ti 2.6. klo 13.30–15.30 Puuhakerho
kerhohuoneella.
Ke 3.6. klo 9.30–11.30 Perhemuskari lapsille yhdessä aikuisen
kanssa.
Ma 8.6. klo 12.30–15.30 Puistotoimintaa Isotalotien puistossa.
Ti 9.6. klo 9–12 Puistotoimintaa
Isotalotien puistossa.
Ti 9.6. klo 13.30–15.30 Puuhakerho
kerhohuoneella.
Ke 10.6. klo 9.30–11.30 Perhemuskari kerhohuoneella lapsille yhdessä aikuisen kanssa.
Ma 15.6. klo 12.30–15.30 Puistotoimintaa Isotalontien puistossa.
Ti 16.6. klo 9–12 Puistotoimintaa
Isotalontien puistossa.
Ti 16.6. klo 13.30–15.30 Puuhakerho kerhohuoneella.
Ke 17.6. klo 9.30–11.30 Perhemuskari kerhohuoneella lapsille yh-

dessä aikuisen kanssa.
Pe 5.6. klo 10–14 Ohjelmallinen
Piknik-päivä perheille Suovuoren
koulun alueella.
Hinta: 3e/lapsi/toimintapäivä. Ilmoittautumiset: tellervo.lehtonen@evl.fi. Perhemuskariin ei tarvitse ilmoittautua.
Tiedustelut: Ohjaajat Tellervo
Lehtonen 040 130 8325, Henny
Mahlamäki 040 130 8322, Kirsti
Koskenoja 040 130 8324.
Retkiä
Retki Korkeasaareen to 4.6.
klo 9–20, lähtö seurakuntakeskuksen pihasta (Piispantie 2). Kuljetuksen hinta 12€/henk. Tarkemmat tiedot ohjaajilta.
Retki Farmersgolfiin Rymättylään ke 10.6. klo 17.30 omilla kyydeillä. Hinta 17 €/hlö (sis. Golf-radan, makkaranpaiston ja kahvit).
Retki Kaiturin tilalle Maskuun to
11.6. klo 10, meno omin kyydein,
2€/hlö. Tarkemmat tiedot ohjaajilta.
Meriretki Maskuun Kinttaan saareen ma 15.6. Lähtö Taimon rannasta klo 17. Hinta 18€/hlö. Makkaranpaistoa ja saunomis-/uintimahdollisuus.
Kouluun lähtevien siunaaminen
su 16.8. klo 18 Naantalin kirkossa.
Mukana Laaksonlapset Virpi Vähäpassin johdolla.
Diakoniaa ja
kohtaamisia
Diakonian piirit ja ryhmät kesätauolla 28.5 alkaen.
Kirpputori ja kahvila avoinna kesäkuun alusta alkaen vain tiistaisin
klo 10–13.
Normaaliaikatauluun palataan
syyskauden alkaessa ma 31.8.
Hyvää Huomenta naantalilaiset
-hartaus tiistaisin klo 11.
Mölkkyä kirkkopuistossa keskiviikkoisin 10.6. alkaen klo 14.
Huom aika. Säävaraus.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijöille 22.6.–19.8. välisenä aikana
puhelimitse /sähköpostilla. Muina aikoina diakoniatyöntekijöiden
päivystys maanantaisin ja torstaisin klo 10–12 diakoniatoimistossa.
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 ja Minna Pykälämaa: minna.
pykalamaa@evl.fi, p. 040 130 8343

Lähetys
to 27.8. klo 18 seurat Irja ja Veikko Aro-Heinilän kotona (Huhtakarintie 24). Mukana Venäjän lähetit
Elina ja Hannu Heikkilä.
Muuta
Juhannusjuhla pe 19.6. klo 18
Soiniemessä.
Virrestä voimaa su 12.7. klo 17
Velkuan kirkossa. Ojaset.
Laulun ja runon ilta pe 17.7.
klo 19 Velkuan kirkossa. Irja Aroheinilä, Outi Aro-Heinilä.
VELKUAN KIRKOSSA
pe 30.5. klo 10 koululaisjumalanpalvelus. Kaikille avoin.
su 7.6. klo 16.30 messu. Flander,
Lustig.
su 20.6. klo 16.30 messu. Sakari
Ojanen, Lustig.
su 12.7. klo 17 Virrestä voimaa.
Ojaset.
pe 17.7. klo 19 laulun ja runon
ilta. Irja Aro-heinilä, Outi Aro-Heinilä.
su 26.7. klo 16.30 messu. Heikki
Jyväs, Virpi Viljanen.
su 16.8. klo 14 messu. Irja AroHeinilä, Tiina Lustig. Mukana Eläkeliitto Lemu-Askaisten Velkuan
yhdistys. Kirkkokahvit.
ke 17.6. klo 12.30 ystäväpiiri
Kummelissa.
to 27.8. klo 18 seurat Irja ja Veikko Aro-Heinilän kotona (Huhtakarintie 24). Mukana Venäjän lähetit
Elina ja Hannu Heikkilä.

Jumalanpalveluksia
Rymättylän kirkossa
La 30.5. klo 9 koulun kevätkirkko. Sirén, Vähämäki.
Su 31.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 7.6. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 14.6. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
La 20.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus. Ilkka Pärssinen, Vähämäki.

Su 21.6. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Vähämäki.
Su 28.6. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Virpi Vähäpassi.
Su 5.7. klo 10 messu. Kari Salo,
Virpi Vähäpassi.
Su 12.7. klo 10 messu. Kari Salo,
Virpi Vähäpassi.
Su 19.7. klo 10 messu. Sirén,
Vähämäki. Kesäasukkaiden kirkkopyhä, kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 26.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 2.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Sirén, Vähämäki, Keskitalo.

Lapsille ja nuorille
Kesäkerho tytöille ja pojille 1.6.–
5.6. seurakuntakodilla klo 9–15.
(ryhmä täynnä!)
Telttaleiri Majakalla 8.6.–11.6.
(ryhmä täynnä!)
Rippikoulu:
Päiväleiri Majakassa 22.7.–24.7.
Yöleiri Naantalin Soiniemessä
27.7.–31.7.
Konfirmaatiomessu Rymättylän
kirkossa 2.8. klo 10.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 9.8. klo 18. Pärssinen,
Vähämäki.
Muuta
Pihaseurat su 28.6. klo 14 Kepuisissa (Rööläntie 140) Rymättylän seurakunta 680 v. juhlan merkeissä. Juhlapuhujina Ilkka Pärssinen ja Riikka Kaisti, mukana myös
sarjakuvapiirtäjä Jyrki Vainio.
Suurella sydämellä -konsertti pe 3.7. klo 19 kirkossa. Ystävän
Risti – Ilkka Vainion ja kumppaneiden lauluja ystävyydestä ja elämästä. Liput 25€ lippupalvelusta
tai kirkkoherranvirastosta.
Kotiseutujuhla su 19.7. klo 13 Aahollin pihalla. Juhlapuhujana emeritus arkkipiispa Jukka Paarma, aiheena Rymättylä 680 vuotta.

Naantalin seurakuntayhtymän kirkot
ovat avoinna kesällä seuraavasti
Rymättylän kirkko:
24.6.–31.7. keskiviikosta sunnuntaihin klo 12–16.
Naantalin kirkko:
28.5.–16.8. tiistaista sunnuntaihin klo 10–18. Huom! 19.6. suljettu.
Merimaskun ja Velkuan kirkot avoinna sopimuksesta,
tiedustelut Ilkka Puonnilta p. 040 130 8370.

Pyöräilyviikon 9.–17.5. haasteen tulokset
Seurakuntayhtymän ja seurakunnan työntekijöille ja
luottamushenkilöille heitetyn haasteen voitti Rymättylän
seurakunnan diakoniatyöntekijä Hannele Keskitalo (70,5 km).
Voittaja saa 50 eurolla omavalintaisia pyöräilytarvikkeita
urheiluliike Forsportista. Lohdutuspalkinto (arvo 30€) meni
lastenohjaaja Kirsti Koskenojalle (61,6 km).
Kiitos kaikille haasteeseen osallistuneille! Jatketaan pyöräilyä :)

Jumalanpalveluksia
Merimaskun kirkossa
Su 31.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 7.6. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig
Su 14.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
La 20.6. klo 10 juhannuspäivän sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 21.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 28.6. klo 10 konfirmaatiomessu. Ahlstrand, Antero Maijala.
Jumalanpalvelukset heinä-elokuussa sunnuntaisin klo 10. 5.7.–

26.7. välisenä aikana jumalanpalvelukset toimittaa Heikki Kivekäs
ja kanttorina musisoi 28.6.–9.8.
välisenä aikana Antero Maijala.
Kesäajan iloiset kirkkokahvit
seurakuntakodilla jumalanpalveluksen jälkeen:
su 14.6., su 19.7. ja su 9.8.
Piirit ja kerhot
ovat kesätauolla ja aloittavat taas
elo-syyskuussa seuraavasti:
Keskiviikon kahvihetki alk. 12.8.
klo 11 vanhustentalolla. Seurustelua kahvin merkeissä, tervetuloa myös muut kuin talon asukkaat.
Käsityöpiiri alk. to 13.8. klo 13
seurakuntakodilla
Kaffepaussi alk. to 27.8. klo 13
seurakuntakodilla

Kultaisen iän kerho alk. to 17.9.
klo 13 seurakuntakodilla.
Lapsille ja perheille
Jolla-leiri 12.8.–16.8. Hunkerissa.
Järj. Merimaskun Reimarit.
Lasten päiväkerho 3–5-vuotiaille jatkuu elokuussa alk. 24.8.
maanantaisin klo 10-13 ja keskiviikkoisin klo 13-15.30. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.8. alkaen klo 10–12 p. 040 130 8392.
Perhekerho tiistaisin klo 10–13
alk. 25.8.
Muuta
Kirkkoherranvirasto on suljettu
13.7.–27.7.
Kirkolliset toimitukset suorittaa
5.7.–26.7. välisenä aikana Heikki
Kivekäs, p. 040 849 4754

Virkatodistuksen voi nyt tilata verkossa
Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän seurakuntien verkkosivuilta voi nyt tilata virkatodistuksen sslsuojatussa yhteydessä. Virkatodistuslomake löytyy verkkosivujen etusivulta seurakunnasta riippuen
joko oikeasta tai vasemmasta sivupalkista:
www.merimaskunseurakunta.fi

www.naantalinseurakunta.fi

HAUTAKIVET
EDULLISESTI

www.rymattylanseurakunta.fi

Myös vanhojen kivien
kunnostus. Pyydä tarjous!
Puh. 4353 126
Puh. 2780 760
Puh. 2780 777

Henrikinkatu 2, Naantali
Eerikinkatu 25, Turku
Kiinamyllynkatu 5, Turku

www.pietet.fi

Kotimaa Oy ilmoitusmyynti
toivottaa kaikille hyvää kesää!
Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

§

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

Naantalin Musiikkijuhlien kesässä
juhlitaan Sibeliusta ja Sallista
Syntymäpäiväsankareiden Jean Sibeliuksen ja Aulis Sallisen kunniaksi Naantalin Musiikkijuhlilla kuullaan 2.–13.6. laaja
kattaus molempien säveltäjien tuotantoa. Festivaalin aloittaa maailman kantaesityksenä
kuultava Sallisen juhlille omistama Canti per Vallis Gratiae, jonka
tulkitsevat pianisti Ralf Gothóni ja urkuri Kari Vuola. Odotettuina huippuvierailijoina loistavat mm. pianisti Grigori Sokolov, viulisti Cho-Liang Lin, käyrätorvitaiteilija Radovan Vlatkovic sekä English Chamber
Orchestra.

Kotimaisista tähdistä Naantaliin saapuvat mm. viulistit Elina
Vähälä ja Jaakko Kuusisto sekä Musiikkijuhlien taiteellinen
johtaja sellisti Arto Noras. Tänä
kesänä juhlilla esiintyy erityisen
hieno kavalkadi loistavia laulajia:
sopraanot Helena Juntunen
ja Mari Palo, tenorit Mark Wilde ja Tuomas Katajala, mezzosopraanot Tuija Knihtilä ja Virpi Räisänen, baritonit Jorma
Hynninen ja Tommi Hakala sekä basso Juha Kotilainen.
Suuren suosion saavuttaneet
Naantalin Lasten Musiikkijuhlat

saavat jatkoa 4.–7.6. ja ne järjestetään jälleen yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Festivaalin aikana on luvassa myös
kaksipäiväinen musiikkijuhlaristeily Utön saarelle 8.–9.6. sekä
kesäinen päivämatka Seilin saarelle 13.6.
Tutustu ohjelmaan osoitteessa
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.
Lippuja myyvät Naantalin Matkailu sekä Lippupiste. J
Tiina Tunturi
toiminnanjohtaja,
Naantalin Musiikkijuhlat

Seurakuntayhtymän
talous on tasapainossa
Tilikauden 2014 tulos oli 172 568
euroa. Poistoerojen jälkeen vuoden 2014 ylijäämää on 410 903.
Vuosina 2009–2012 on muodostunut alijäämää yhteensä 1 785 000
euroa. Alijäämää on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2014 päättyessä ylijäämää oli 1 904 815.
Seurakuntayhtymän aloittaessa
vuonna 2009 ylijäämää oli 2,8 milj.
euroa. Investointivarauksia ei ole
tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot
vuonna 2014 olivat 348 607 euroa
ja toimintakulut 3 538 538 euroa.
Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 94,6 %. Omavaraisuusaste
on 96,7 %.  

2014 yhteisen kirkkovaltuuston
linjaamilla toimenpiteillä. Tuloveroprosenttia korotettiin ensimmäisen kerran vuoden 2012 alusta
1,25 prosenttiin ja jälleen vuoden
2014 alusta 1,35 prosenttiin. Toimintakuluja on karsittu vuodesta 2009 lähtien yhteensä noin 10
prosenttia. Lisäksi avoimeksi tulleita virkoja ja tehtäviä on täytetty harkitusti.
Naantalin seurakuntayhtymällä
ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia siitä huolimatta, että
käyttötalouden määrärahoja joudutaan todennäköisesti vähentämään noin 50 000 euroa suunnitelmakaudella 2016–2018. J

Seurakuntayhtymän talous saatiin vihdoin tasapainoon vuonna

Jorma Koivula
talousjohtaja

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTOJEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2015
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
22.6.–16.8. ti, to, pe 9–13
040 130 8300, 040 130 8301

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

Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36,
21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna ma 15–17 ja ke 9–12
02 436 9654, 040 130 8303
Suljettu 13.7.–27.7.

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
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Mwanzasta
Naantaliin
Aurinko paahtaa peltikattoisen
kirkon sisällä olevaa kirkkokansaa.
60 tansanialaisnuorta on asettunut jonoon odottamaan omaa
konfirmoimistaan. Kuorot laulavat, ihmiset tanssivat, tunnelma
on riemullisen harras ja värikäs,
ja neljä ja puoli tuntia vierähtää
kuin huomaamatta.

tä kertaa olin täällä Naantalin seurakunnassa kesätöissä vuonna 2009 ja huomasin, että vau, täähän onkin monipuolista työtä. Mulle tuli sellainen olo, että tätä
työtä haluan tehdä, koska siinä yhdistyy
kasvatus ja kristillisyys, ja lisäksi työhön
sisältyy kehittämistä, ideoimista, toteuttamista. Niinpä päätin sitten lähteä opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi, Riikka
summaa.

Nuorisotyönohjaajan
viransijaisena
Naantalin seurakunnassa huhtikuun alussa aloittanut Riikka Hillebrand kertoo
tulleensa Naantaliin lähes suoraan Tansaniasta, Viktoria-järven rannalla sijaitsevasta Mwanzasta, jossa hän oli kolme
kuukautta opettamassa englantia ja teologiaa evankelistaopiskelijoille.

– Olen tällä erää ehtinyt olla Naantalissa
vasta kuukauden päivät, mutta hyvin on
kaikki lähtenyt käyntiin. Vastuullani on
15-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten kanssa tehtävä työ, viikkotoiminta,
isoskoulutus, rippikoulut, raamis, nuorten illat jne. Pidän myös aamunavauksia
kouluissa. Kesällä olen ohjaajana yhdellä
rippileirillä sekä päivärippikoulussa.

– Sain siellä ollessani osallistua myös hiippakunnalliseen nuorisotyöhön, ja olin
mukana muun muassa piispan kokoon
kutsumalla nuorten leirillä, johon osallistui 450 nuorta. Leirin lopuksi piispa kysyi,
että kuka haluaa tulla uudelleen, ja kaikki nostivat kätensä, joka ikinen. Se oli aika hieno hetki, Riikka huokaa ja puhuu
Tansaniasta sellaisella innolla, että maa
on selvästikin tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen.
– Ihmiset siellä ovat aivan ihania ja heitä
oppi oikeasti, aidosti tuntemaan. Niinkin
lyhyessä ajassa opin Tansaniasta, paikallisesta kulttuurista sekä luterilaisen kirkon
toiminnasta todella paljon. Koin hengellisyyden myös todella kotoisaksi, nautin
erityisesti musiikista ja tanssista.

Innostus nuorisotyöhön
Naantalista
Riikka valmistui viime keväänä nuorisotyönohjaajaksi, mutta kertoo työn ohessa
jatkavansa myös teologian opintoja, vaikka ei hänestä omien sanojensa mukaan
pappia ainakaan ihan heti ole tulossa.
– Riparin jälkeen oikeastaan jäin seurakuntaan. Olin isosena ja toimin myös pyhäkouluohjaajana. Sitten ensimmäis-

tä tuli ymmärretyksi ja sai opetuksensa
perille.

Ammattirohkeutta ulkomailta
Suomen ja ulkomaiden väliä Riikan on
tullut liikuttua viimeisten kymmenen
vuoden ajan tiuhaan.
– Noin joka toinen
vuosi olen ollut jossain päin maailmaa
töissä tai opiskelemassa, hän laskeskelee.

– Oli todella haastavaa tehdä töitä monikulttuurisessa ympäristössä ja opettaa
englannin kielellä lapsia, joiden kanssa ei
oikeastaan ollut yhteistä kieltä. Lapset eivät osanneet kunnolla englantia enkä minä puhunut bengalia,
Riikka muistelee.

– Meidän jokaisen
elämässä
täytyy olla tilaa
erilaisille ihmisille.

Tansanian lisäksi merkittävä kokemus Riikan elämässä on ollut nuorisotyönohjaajan koulutukseen liittynyt työharjoittelu
Intiassa.
– Opetin englantia, matematiikkaa, kädentaitoja, pelejä ja leikkejä slummissa
asuvien lasten koulussa, ja lisäksi tehtiin
valokuvausprojekti turvakodissa asuvien tyttöjen kanssa. Ammatillisen kasvun
kannalta se oli tosi huimaa aikaa, Riikka
pohtii.
– Sain paljon varmuutta, rohkeutta ja
laajempaa näkökulmaa käyttää hyväksi omaa ammattitaitoani. Kaikki luovuus
piti heittää peliin, tehdä itse materiaaleja, keksiä näytelmiä ja pantomiimeja, et-

– Lisäksi lapsilla oli
taustallaan tosi rankkoja elämäntarinoita.
Meidän tehtävä olikin
saada lapset hetkeksi pois rankasta arjesta ja haasteellisista elämäntilanteista ja
tarjota heille hetki aikaa olla lapsia, tarjota mahdollisuus leikkiin, oppimiseen ja
temmeltämiseenkin.

Kohti kesän rippileirejä
Ulkomaan kokemuksistaan Riikka toivoo
pystyvänsä välittämään Naantalin seurakunnan nuorille erilaisuuden rikkauden
arvostamisen, näkemisen ja kokemisen
merkityksen. – Meidän jokaisen elämässä täytyy olla tilaa erilaisille ihmisille, hän
painottaa.
Seurakunnasta hän haluaa omalta osaltaan olla luomassa paikkaa, jonka nuo-

ret kokevat turvalliseksi, jossa on tilaa
kasvulle ja vapaalle pohdiskelulle, ja jossa saa onnistumisen kokemuksia ilman
vaatimuksia.
Tulevaisuudessa hän haluaisi toteuttaa
nuorten kanssa erilaisia projekteja, esim.
taideprojekteja tai kansainvälisyyteen
liittyviä projekteja. – Lähdetään vaikka
Tansaniaan, hän nauraa.
Riikka kertoo odottavansa tulevaa kesää
hyvällä mielellä.
– Olen ekaa kertaa vakkarityössä, vaikkakin vain vuoden, mutta on tosi mielenkiintoista ja hyvä päästä mukaan koko
rippikouluprosessiin alusta asti.
– Ja vau, ajatella, että meillä on käsissä
melkein koko ikäryhmä. Mikä mahdollisuus! Toivon, että nuoret saisivat mahdollisimman hyvän kokemuksen riparista, tutustuisivat seurakuntaan ja pääsisivät miettimään ja pohtimaan omaa uskoaan ja yhteistä uskoa.
– Ja varsinkin jos leirien aikana paistais
vielä aurinko, niin sittenhän se olis ihan
tosi, tosi kivaa!, Riikka hymyilee. J
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