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Rippikoulusta päivää!
On taas se aika vuodesta. Rippikoulujen leirijaksot alkavat. Omastani on jo hiukan aikaa. Silloin ei kaikille ollut tarjota leiripaikkaa, joten sain käydä päiväkoulun. Sen jälkeen isosena olen saanut menetetyn ”kokemuksen” moninkertaisesti takaisin. Parhaana vuonna taisin olla kolmella riparilla isosena. Mutta edelleen saan kerrata sen yhä uudelleen - tänäkin vuonna.

pikoulunuorelle. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus huippuviikkoon. Hyvän kokemuksen eväät ovat tarjolla, jokainen ei vain huomaa sitä. Miksi vastustus? Ehkä ”koulu” sana tuo mieleen jotakin epämiellyttävää? Vai
liekö oma maine puolustettavana? Kaveriporukassa yritetään keinolla ja toisella ansaita
hyväksyntä. Jos on opittu saamaan jonkinlainen arvostus läppää heittämällä, sitä jatketaan riparilla. Jos se on jokin muu häiritsevä
keino, sama jatkuu tietenkin. Jos sama suurempi ryhmä ajattelemattomuuksissaan tekee kaikenlaista tyhmää muualla, sama jatkuu riparilla. Ripariviikossa ei tapahdu suuria muutoksia vaikka niin voitaisiin odottaa.

Hämmästelin jokin aika sitten, miksi minulla on kesäkuussa levoton olo. Olin ollut jo
muutaman vuoden lähetystyössä Japanissa.
Siellä ei välttämättä järjestetä joka vuosi rippikoulua eikä sen aika ole kesäkuun alussa.
Suurin osa japanilaisista pystyy järjestämään
jonkinlaisen lomajakson elokuuhun. Kouluissakin on kesäloma vasta elokuussa. Onkohan minulla niin tiivis suhde rippikouluun, että saan sen puutteesta vieroitusoireita?

HERRANKUKKARO

RYMÄTTYLÄ

Mihin siis tuo viikko tulisi käyttää? Rento ja
innokas osallistuja saa viikosta eniten. Samalla uskoon liittyvät asiat voivat saada
keskeisen merkityksen. Jumalaan ja uskoon
liittyvät kysymykset saisivat olla keskiössä.
Jos koko viikko heitetään läppää tai keskitytään kiusaamaan jotakuta, menee arvokas
viikko todellakin hukkaan. Toivoisin rakkauden kaksoiskäskyn merkitsevän paljon jokaisen elämässä. Sisältö kuuluu lyhyesti: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin
omaa itseäsi. Se löytyy Matteuksen ja Markuksen evankeliumeista. Tottakai viikko yötä päivää samojen ihmisten kanssa voi olla raskaskin. Jos vain jokainen ottaisi toiset
huomioon, jos jokainen yrittäisi olla avoin,
jos jokainen osallistuisi kaikkeen ”täysillä”,
tuo viikko voisi olla todella upea.

Ripari on niin hyvä juttu, että itse tahdon sen
olevan mainion kokemuksen jokaiselle rip-

Siunattua kesää kaikille – rippikoululaisille
ja muille!
Timbe
Johtava nuorisotyönohjaaja
Naantalin seurakunta

Urkuimprovisaatiota mykkäelokuvaan
Naantalin kirkko muuntautuu elokuvateatteriksi 1. heinäkuuta, kun saksalaisurkuri Franz
Danksagmüller improvisoi musiikin Selma
Lagerlöfin romaaniin perustuvaan ja Victor
Sjöströmin ohjaamaan vuonna 1921 valmistuneeseen Körkarlen-mykkäelokuvaan (Ajomies). Mykkäelokuvakonsertti on osa Paraisten Urkupäiviä.
Danksagmüllerillä on pitkä kokemus mykkäelokuviin improvisoimisesta, mm. Körkarleniin hän on improvisoinut kahdesti en-

nen Naantalin konserttia, Lyypekissä vuonna
2009 ja Barcelonassa vuonna 2010. Urkurin
mukaan improvisoidun musiikin mielenkiinto ja jännite piilee siinä, että lopputulos on aina erilainen, jolloin jokainen esitys on omanlaisensa kokemus.
Elokuvamusiikin historia juontaa juurensa
1800-1900 –lukujen vaihteeseen, jolloin mykkäelokuvia alettiin elävöittää orkesteri- ja pianomusiikilla. Konsertin tarkemmat tiedot viereisessä ilmoituksessa. J
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Taivaskaipuu soi holveissa
Laulu oli puuvillapelloilla raataneille orjille elämän ainoita iloja, vapaustaistelun, itseilmaisun ja yhteisöllisyyden muotoja.
Laulut ovat säilyneet, ja myös orjuus on todellisuutta yhä tänäkin päivänä. Naantalin kirkon holvit toistavat vapauden ja
taivaan kodin kaipuuta kesäkuun jazzmessussa.
1700–1800-luvuilla Pohjois-Amerikkaan tuodut afrikkalaisorjat löysivät
lohtua Raamatun vahvoista selviytymistarinoista kuten Daniel leijonien
luolassa, Daavid ja Goljat sekä israelilaisten vapautuminen Egyptin orjuudesta. Nämä kertomukset ja niiden
pohjalta tehdyt hymnit tulivat orjille tutuiksi kirkoissa ja saarnateltoissa, kun heitä käännytettiin kristinuskoon.
Protestanttisten virsien ja afroamerikkalaisen laulutyylin yhteen sulautumana syntyivät pian negrospirituaalit,
afroamerikkalaisen orjaväestön laulettu hengellinen musiikki. Laulamalla opitut protestanttisävelmät muovautuivat orjien omiksi tulkinnoiksi,
jotka siirtyivät orjalta ja sukupolvelta toiselle suullisena perimätietona.

Piilotettuja viestejä
Afrikkalainen musiikki (mm. afrikkalaiset rummut ja valkoisille tuntemattomat rytmit) oli plantaaseilla kiellettyä. Valkoiset isännät olivat huolestuneita siitä, että orjat välittäisivät toisilleen salaviestejä käsittämättömän
musiikkinsa kautta. Negrospirituaalit sen sijaan olivat sallittuja, koska
plantaasin omistajat havaitsivat niiden parantavan orjien työskentelyä.
Ironista kyllä yksi negrospirituaalien tärkeimmistä tarkoituksista oli nimenomaan välittää sanoituksiin piilotettuja pakoviestejä. Nämä niin
kutsutut koodilaulut liittyivät orjuuden vastaisen liikkeen, Underground
Railroad, toimintaan, jonka avulla järjestettiin orjien pakoja plantaaseilta.

toisella puolella odotti vapaus. Taivas,
Kaanaa ja Luvattu maa merkitsivät vapautta Pohjoisessa. Mooses puolestaan oli usein koodinimi vapaustaistelijalle tai Underground Railroad -vapautusliikkeelle.
Negrospirituaalit olivat orjille kanava purkaa tuntemuksiaan ja traumojaan. Eikä niiden sisältämä maailma
ole vieläkään menettänyt merkitystään vaan on todellisuutta tänäkin
päivänä, sillä yhä edelleen ihmiset eri
puolilla maailmaa pakenevat orjuutusta ihmisarvoisen elämän toivossa.

Negrospirituaalit ja
jazz sulautuvat yhteen
Nykypäivän tulkinnat tunnetuimmista spirituaaleista ovat yleensä afroamerikkalaisten artistien kuten Louis
Armstrong ja Mahalia Jackson tunnetuksi tekemiä. Heidän taustallaan musisoi usein jazzyhtye.
Kesäkuun 12. päivänä Naantalin Musiikkijuhlien jazzmessussa negrospirituaalit ja jazz sulautuvat niin ikään
rohkeasti yhteen. Jukka Linkolan
säveltämä musiikki tuo Naantalin
kirkkoon menneisyyden kaikuja, jotka toistavat niin vapauden kuin taivaan kodin kaipuuta nykypäivän ihmisen aistein koettuna.
Jazzmessun ytimen muodostaa
säveltäjä Linkolan Spirituals-laulusarja, joka on Paraisten Urkupäivien tilausteos vuodelta 2015. Teos on sävelletty seitsemän tunnetun negrospirituaalisävelmän ympärille.

Musiikki osana saarnaa
Näissä koodilauluissa käytettiin usein
Raamatun tekstejä, mutta viittauksella esim. faaraoihin tarkoitettiinkin valkoisia orjuuttajia. Jordan-viralla tarkoitettiin Ohio-jokea, joka erotti Etelävaltiot Pohjoisvaltioista, ja jonka

Spirituals-sarjan laulut on jaettu messussa liturgisten osioiden mukaan.
Johdantomusiikkina toimii Joshua
fit the battle of Jericho (Joosua, hän
marssi alas Jerikoon), joka on kuvael-

ma raamatullisesta Jerikon taistelusta, mutta viittaa samalla myös orjien
vapaustaisteluun.
Vastausmusiikkina päivän ensimmäiseen lukukappaleeseen kuullaan Carry me home (Kanna minut kotiin), joka on lähes täydellinen vastakohta
edelliselle kappaleelle, rauhallinen ja
seesteinen.
Carry me home edustaa koodilaulua
puhtaimmillaan, sillä pakoviestit on
siinä verhoiltu raamatullisiin kielikuviin. Laulussa vaunut (chariot) ovat
tulossa hakemaan laulajan kotiin.
Raamatullinen viittaus Eliaan, joka
haetaan Taivaaseen tulisilla vaunuilla, on selvä. Sanalla on kuitenkin piilomerkityksensä, jolla tarkoitetaan
sananmukaisesti orjien vapautusliikkeen pakovankkureita, jotka orjan tuli löytää laulun sanoihin piilotettujen
ohjeiden avulla. Lisäksi laulaja näkee
Jordan-virran yli joukon enkeleitä tulevan häntä vastaan. Tällä ei tarkoitettu vain taivaskaipuuta vaan konkreettisesti Ohio-joen ylittämistä ja vapauteen pääsyä vapaustaistelijoiden
avustamana.
Messussa kuultavista negrospirituaaleista yksi on sijoitettu saarnan yhteyteen. Let my people go (Vapauttakaa kansani) on sisällöltään vakavin,
sorronvastainen valituslaulu. Linkola luonnehti musiikin inspiroituvan
suoraan neworleansilaisesta hautajaissaattueesta. Kuten edellinen laulu myös tämä on selkeä koodilaulu ja
vahvasti yhteydessä orjien vapaustaisteluun.
Surumielinen Nobody knows the
trouble I’ve seen (Kukaan ei tunne tuskaani) kuullaan uskontunnustuksen
jälkeen. Kyseessä on eräänlainen rukous, jossa laulaja ilmaisee orjuuden
tuottamaa tuskaa, mutta myös lujaa
toivon täyttämää uskoa Jeesukseen.

Finalen iloitteleva jazzfantasia yhdistää ensin kaksi reipastahtista spirituaalia O when the saints go marchin’ in
ja Go tell it on the mountain (Kun pyhät marssivat ja Vie vuorille tää viesti), ja koko teoksen päättää koskettava Down by the riverside (Joen rannassa), jonka säveltäjä on kertonut
kuvaavan Spirituals-sarjan ”kertojan”
rauhallista kuolemaa.

Jeesuksen luo
musiikin kautta
Spirituals-sarjan lisäksi Linkola on tehnyt kaksi uutta sovitusta varta vasten jazzmessua varten. Päivän virtenä lauletaan virsisovitus sävelmästä Amazing Grace ja ylistysvirtenä on
vaikuttava sovitus Suvivirrestä.
– Saarnaajalle jazzmessun musiikki
tarjoaa kihelmöivän mielenkiintoisia lähtökohtia, pohtii messuun saarnaajaksi kutsuttu hiippakuntapastori Pauliina Järvinen. – Negrospirituaalit ja niiden historia, Raamatun
tekstit ja pyhän aihe, kadonnut ja jälleen löytynyt, avaavat monia polkuja.
On vain valittava mille polulle lähtee
saarnansa valmistelussa. Kesä, Naantalin kaunis kirkko, huipputaitavat
muusikot ja yhteinen messu luovat
varmasti ikimuistoisen elämyksen jokaiselle.
Afrikkalaisorjat kokivat laulaessaan
musiikin parantavan voiman, ja osa
löysi sen kautta tien Jeesuksen luo.
Annetaan siis myös me jazzmessuun
osallistujat Pyhän Hengen parantavan voiman vaikuttaa elämässämme
musiikin kautta.
Tarkemmat tiedot jazzmessusta
sivulla 2. J

Teksti: Merttu-Mari Huoponen
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Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut
”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo Hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle.
Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin.”
Ps. 19:2–5
Kesä on jo aivan käsillä ja sen voi kokea kaikilla aisteilla jo kun vain kurkistaa ikkunasta ulos. Jumala on tehnyt kaiken
luonnon monimuotoisuuden meitä varten, jotka Hän on luonut. Nämä lahjat kertovat siitä, että meitä rakastetaan.
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”Talvi on mennyt, sade on laannut,
se on kaikonnut pois.

Kukat nousevat maasta,

laulut aika on tullut,

joka puolella huhuavat

metsäkyyhkyt.”
Laul.l. 2:11-12
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Matt 6

Kuulostele tänä kesänä luonnon kauneutta ja sen
moninaisia ääniä. Kun istahdat ojan penkereelle,
nosta katseesi korkeuksiin. Saatko kiinni kukkien
väriloiston ja lintujen viserryksen Luojalle soivasta
ylistyksestä niin että voisit yhtyä siihen?
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Konsta Jylhä:
Suvivirsi

Kuvat: Hanne Tuulos
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”Sinä niitylle
kukkaset tuot,
kesän kauneu
den
lapsille suot.
Tahdon kiittää
mä Vapahtajaa
,
suven suloisen
lahjoittajaa.
Olen, Herra,
Sun hoidossasi
kuten linnut
ja kukkasesi.”

120 vuotias Chorus Gratiae juhlii!
Naantalin seurakunnan kuoro Chorus Gratiae on toiminut kotikirkkonsa kuorona
tämän vuoden 1. adventtisunnuntaina jo
120 vuotta.
Kuoron 100-vuotisjulkaisussa vuodelta
1996 kirkkokuoron silloinen puheenjohtaja Matti Jonkari toteaa seuraavaa: Matts
August Heinonen kertoo vuonna 1897 perustaneensa ”kirkollisen lauluseuran”, joka
esiintyi ”hengellisissä iltamissa, hautaustilaisuuksissa, lukusilla jne.” Tämän kuoron
todennäköinen ensiesiintyminen tai sellaiseksi tulkittava on ollut vuonna 1896 1. adventtina.
Ohjelmiston peruspilarina on luonnollisesti ollut perinteinen kirkkomusiikki: virret,
psalmilaulu ja neliääninen kuoromusiikki.
Vuosien varrelle on mahtunut myös gregoriaanista musiikkia, renessanssi- ja barokkimusiikkia sekä klassisen ja romanttisen aikakauden teoksia. Nykyään ohjelmis-

KOLUMNI

toon otetaan rohkeasti myös uutta kirkkomusiikkia.

Ruotsissa sekä ystävyysseurakunta HarjuMadiseen Virossa.

Ohjelmistossa erityinen sija on Gabriel
Faurén sielunmessulla (Requiem opus 48),
jonka kuoro esitti jo kuudennen kerran tämän vuoden huhtikuussa Naantalin kirkossa.

Odotettavissa
lauluntäyteinen syksy

Ennen marraskuista juhlakonserttia kuoro esiintyy mm. Kun hämärtää- konsertissa
ja Lux Gratiae-tapahtumassa sekä pyhäinpäivän iltatilaisuudessa. Syksyn ohjelmistossa on perinteisen klassisen kirkkomusiikin lisäksi tiedossa silmäys uuteen musiikkiin, yhteismusisointia sopraanon ja sellistin kanssa sekä negrospirituaaleja.

Kuoro on esiintynyt säännöllisesti kotikaupungissaan ja tehnyt vuosien varrella yhteistyötä useiden lähialueiden kuorojen
kanssa, viimeksi Keski-Porin seurakunnan
kamarikuoron, Vox Humanan kanssa.

Jos olet kiinnostunut ja toimit nopeasti, ehdit vielä mukaan esiintyjäjoukkoon.
Ota yhteyttä kuoronjohtaja Miika Hartikaiseen, miika.hartikainen@evl.fi tai 040 130
8317. J

Pitkään kuorohistoriaan mahtuu useita
niin eri puolelle Suomea kuin ulkomaillekin suuntautuneita konserttimatkoja. Viimeisimmät esiintymismatkat on tehty
Naantalin ystävyyskaupunki Vadstenaan

Chorus Gratiaen
120-vuotisjuhlakonsertti
Naantalin kirkossa 1. adventtisunnuntaina 27.11. klo 18.
Tervetuloa!

Rymättylän ja Merimaskun
hautausmaiden kunnossapito
Rymättylän ja Merimaskun hautausmaiden kunnossapitäjäksi vuosiksi 2016–2019 on valittu Puutarha Jaanto Rymättylästä. Kunnossapitäjän vastuulla on hautausmaiden yleinen
kunnossapito sekä yhtymän hoitovastuulla olevien hautaistutusten hoito vuosittain aikavälillä 1.5.–31.10. Puutarha Jaanto
vastaa lisäksi hautojen kaivamisesta seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla ympärivuotisesti. J

Kesäkukkien istutus seurakuntayhtymän hautausmailla
Kesäkukkien istutus kaikilla Naantalin seurakuntayhtymän hautausmailla (Naantalin kirkko,
Hakapelto, Merimasku, Rymättylä ja Velkua) aloitetaan perinteiseen tapaan kesäkuun alussa. Ennen sitä omaiset voivat halutessaan noutaa pois hoitohaudoille kevään aikana istuttamansa kukat. Muussa tapauksessa kukat poistetaan ja hävitetään seurakuntayhtymän toimesta. J

Kirkon kesä jatkuu Naantali-päivään asti
Viime vuosien vaikea taloustilanne myös
seurakuntasaralla johti muutama vuosi sitten Naantalissa muun muassa siihen, että historiallisesti arvokkaan birgittalaiskirkon kesän aukioloaikoja oli lyhennettävä.
Vuoden 2014 kesällä jätetty valtuustoaloite kuitenkin viritti keskustelun kirkon pitämisestä auki osittain vapaaehtoisvoimin.
Niinpä Naantalin seurakuntayhtymässä
ryhdyttiin tuumasta toimeen keräämällä parinkymmenen aktiivisen seurakuntalaisen vapaaehtoisrinki, johon kuului mm.
seurakunnan luottamushenkilöitä.
Vapaaehtoistyöstä saadut hyvät kokemukset ovat innostaneet jatkamaan käytäntöä
myös tänä kesänä. Naantalin kirkko on kesällä 2016 avoinna yleisölle tiistaista sunnuntaihin klo 10-18 Naantali-päivään 23.8.
saakka. Viime kesän tavoin vapaaehtoiset
kesävahtimestarit pitävät huolta kirkon aukiolosta tiistaisin ja sunnuntai-iltapäivisin.

Naantalin seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö Elina Leino iloitsee viimekesäisestä vahtivuorostaan. – Olin yllättynyt
kuinka paljon ihmisiä kirkossa käy! Oli sitten kelit mitkä tahansa, niin 130–350 kävijää oli päivässä. Emme me kirkkovahdit siis
turhaan siellä olleet.

tys levisi laajalle koko valtioon. Puhumattakaan miten paljon luostari edisti naisten
asemaa. Pelkästään se, että 8 lapsen ruotsalaisäiti, Birgitta, sai paavin, kuninkaan
ja muiden valtaapitävien miesten päät
kääntymään niin paljon, että luostarilaitos
käynnistettiin, on ihmeellistä, Leino pohtii.

– Iloisesti kun toivotti vierailijat tervetulleiksi heti kynnyksellä, niin monet uskaltautuivat kierroksensa jälkeen kyselemään
kirkosta. Ensimmäisessä vuorossani ihmeteltiin miksi saarnastuolissa on tiimalasi.
Oli mukava verestää kielitaitoa ja kertoa
Pyhästä Birgitasta ja kirkosta, hän kuvailee
viimekesäisiä kokemuksiaan.

Naantalin kirkon kesä on perinteisesti vilkas. Kirkossa on paljon tapahtumia kuten
alkukesän Musiikkijuhlat sekä seurakunnan oma konserttisarja. Naantalin kirkko
on myös suosittu vihkikirkko.

– Kirkkovahtina olo sai minut käsittämään
kuinka paljon pieneen muutaman talon
kyläpahaseen rakennettu luostari edisti Naantalin kehitystä: yhtäkkiä «yliopisto» tuli keskelle ei-mitään. Luostarin sivis-

Seurakuntamestari Ilkka Puonti antaakin
vierailijoille vinkin: – Erityisesti viikonloppuisin kannattaa ottaa huomioon, että kirkossa saattaa olla mm. häitä ja hautajaisia,
jolloin kirkossa vieraileminen ei ole mahdollista, mutta muuten toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan
kirkkoomme. J

Afrikkalaisia rytmejä syksyllä Merimaskussa
Afrikkalainen gospelmessu syntyi muusikko Pekka Simojoen ja runoilija Anna-Mari
Kaskisen luovan yhteistyön alkutaipaleella vuonna 1981. Messun musiikki välittää
afrikkalaisen musiikin rytmikkyyttä ja iloa,
ja tekstien konstailematon selkeys kutsuu
mukaan laulamaan. Jumalanpalvelukseen
tullaan hyvällä mielellä ja samoin sieltä lähdetään siunattuna laulaen ja tanssien.
Merimaskun kirkossa musiikista vastaa
messubändi, jossa soittajat ovat merimaskulaisia nuoria taitajia vahvistettuna muutamalla vähän varttuneemmalla muusi-

kolla. Bändiä ohjailee Markku Ahlstrand.
Messun lauluryhmä kootaan ”viidakkorummulla” kutsuen.

Tästä en luovu
seurakunnassa
Kun tuota otsikkoa miettii vähän pidempään, huomaa että, seurakunnassa on yllättävän paljon asioita,
jotka ovat tärkeitä ja joista haluaa
pitää kiinni. Seurakunnan pitäisi olla lähellä ihmistä ja sinne pitäisi olla
helppo tulla. Tätä se mielestäni Merimaskussa on, on sitten asiaa hyvässä tai sitten ikävämmissä merkeissä.
No, jos ajattelen oman seurakuntani
toimintaa, niin on muutamia asioita, jotka ovat itselleni tärkeitä. Mielestäni ainakin perhekerhot ja päiväkerhot ovat toimintoja, jotka ovat
monelle perheelle tärkeitä tapahtumia. Niissä saa lapset tavata muita
lapsia ja aikuiset saa välillä aikuista
juttuseuraa sekä hengähdystauon
keskellä arjen kiireitä. Myös kerhojen hinnat on tärkeää pitää kohtuullisella tasolla, jotta nämä kerhot ovat
jokaisen perheen ulottuvilla.
Entäs kesällä kun nämä arvokkaat
kerhot ovat ”lomalla”? Seurakuntayhtymä järjestää joitain retkiä, kesäkerhoja ja rippikouluja vähäisten
resurssien puitteissa, mikä on hienoa. Mutta Merimaskussa on yksi tapahtuma, joka on meidän perheelle
tärkeä. Nimittäin Hunkerin varhaisnuorten kesäleiri. Tässä on yksi hieno esimerkki siitä, mitä pieni seurakunta voi parhaimmillaan olla.
Leiri järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin, kokki mukaan luettuna. Leiri järjestetään saaressa, jossa ei ole
sähköä eikä vettä ja yöpyminen tapahtuu teltoissa. Tällaista ei varmaan
monessa seurakunnassa ole, mutta
näin me saamme lapsille kuin myös
vetäjille ikimuistoisia kokemuksia ja
hyviä muistoja kesästä sekä seurakunnasta. Meillä ainakin lapset kyselevät aika ajoin ympäri vuoden että, ”tuleeko Hunkerin leiri ensi kesänä ja toivottavasti se tulee”. Lastemme parhaat kesämuistot liittyvät aina vuosittain jotenkin Hunkerin leiriin, vaikka olisimme tehneet millaisia matkoja ja retkiä kesällä Suomessa tai ulkomailla. Toki leirin järjestäminen vie aikaa ja on iso ponnistus
vapaaehtoisilta, mutta silti jokainen
pyrkii vuosittain osallistumaan leirille. Suuri kiitos kuuluu kaikille, jotka
ovat mahdollistaneet menneet sekä
tulevat leirit.
Siinä muutama asia, jotka ovat minulle ja meidän perheelle tärkeitä
asioita. Toki seurakunta järjestää paljon muitakin hienoja asioita, toivottavasti myös tulevaisuudessa. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille! J

Liturgiat lauletaan gospelsävelmillä ja ehtoollistakin vietetään. Messun jälkeen nautitaan iltateet seurakuntasalilla.
Kaikenikäiset tervetuloa afrikkalaiseen
gospelmessuun! J
Afrikkalainen gospelmessu
Merimaskun kirkossa
Pe 2.9.2016 klo 18.

Markus Helenius
Merimaskun
seurakunta
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Seurakunnissa tapahtuu 26.5.–2.9.2016

Jumalanpalveluksia
Naantalin kirkossa
Su 29.5. klo 10 merellinen messu. Räty, Rautiainen, Hartikainen,
Jari Virta, trumpetti.
Su 5.6. klo 10 messu. Rautiainen, Lindberg, Vuola, lauluyhtye
Schola Gregoriana Aboensis.
Su 12.6. klo 10 Musiikkijuhlien
jazzmessu. Pauliina Järvinen,
Rautiainen, Vuola, Nicholas Söderlund. Alkumusiikki klo 9.30.
Tarkemmat tiedot ks. ilmoitus s. 2.
Su 19.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 1). Saantola,
avust. Nuotio-Niemi, Vähäpassi.
La 25.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Nuotio-Niemi, Hartikainen.
Su 26.6. klo 10 messu. NuotioNiemi, Räty, Vähäpassi.
Su 3.7. klo 10 messu. Saantola,
Lindberg, Hartikainen.
Su 3.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 2). Räty, avust.
Lindberg, Vähäpassi.
Su 10.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Räty, Vähäpassi.
Su 10.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 3). Nuotio-Niemi, avust. Saantola, Hartikainen.
Su 17.7. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 4). Lindberg,
Ojala, Hartikainen.
Su 24.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Räty, Vuola.
Su 24.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 5). NuotioNiemi, Vuola.
Su 31.7. klo 10 messu. Lindberg,
Vuola.
Su 7.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Nuotio-Niemi, Vähäpassi.
Su 7.8. klo 13 konfirmaatiomessu (päivärippikoulu). Räty, avust.
Nuotio-Niemi, Vuola, Vähäpassi.
Su 14.8. klo 10 messu. Lindberg,
Nuotio-Niemi, Hartikainen.
Su 21.8. klo 10 messu. Räty,
Saantola, Vuola.
Su 28.8. klo 10 messu. Saantola,
Räty, Chorus Gratiae, joht. Hartikainen.

Ti 7.6. klo 9-11.30 puistotoimintaa Isotalontien puistossa.
Ti 7.6. klo 13-15.30 puuhakerho
kerhohuoneella.
Ke 8.6. klo 9.30-11.30 perhemuskari kerhohuoneella lapsille
yhdessä aikuisen kanssa.
Ma 13.6. klo 12.30-15 puistotoimintaa Isotalontien puistossa.
Ti 14.6. klo 9-11.30 puistotoimintaa Isotalontien puistossa.
Ti 14.6. klo 13-15.30 puuhakerho kerhotiloissa.
Ke 15.5. klo 13-15.30 perhemuskari kerhotiloissa lapsille
yhdessä aikuisen kanssa.
Piknik-päivät lapsiperheille
pe 10.6. klo 10-14 ja pe 17.6.
klo 10-14 Isotalotien puistossa.
Hinta: 3€/lapsi/toimintapäivä.
Ilmoittautumiset kerho- ja
puistotoimintaan: Kirsti 040 130
8322 tai Tellervo 040 130 8325.
Voit tiedustella myös Hennyltä
040 130 83 22. Perhemuskari on
avointa toimintaa, johon ei tarvitse ilmoittautua.
Retkiä
Ma 6.6. aikuisten retki taidetalo Pilvilinnaan Uuteenkaupunkiin. Pilvilinna on
pitsimökkeineen ja metsälammen ympäri kiertävine taidepolkuineen iloinen, värikäs ja
hauskalla tavalla omaperäinen
taidetalo. Lähtö seurakuntakeskuksen parkkipaikalta klo 17.
Hinta 20€. Sisältää opastuksen,
tarjoilun ja matkan.
To 9.6. perheretki Korkeasaareen Helsinkiin. Lähtö seurakuntakeskuksen parkkipaikalta klo 9.
Paluu n. klo 20. Bussimatkan hin-

ta 12€/hlö. Jokainen ostaa lipun
itse. Ei ryhmäalennuksia.
To 16.6. perheretki Pelle Hermannin puistoon Porin Kirjurinluotoon. Monipuoliselta alueelta löytyy leikkipuiston lisäksi
mm. merirosvolaiva, liikennepuisto, Lilliputin maa, 3 karhun puisto
ja Angry birds puisto. Lähtö seurakuntakeskuksen parkkipaikalta
klo 9. Matkan hinta 10€.
Maksut kerho-ohjaajille viikkoa
ennen matkaa. Lisätiedot: Henny
040 130 8322, Kirsti 040 130 8324
tai Telle 040 130 8325. Ilmoittautumiset: tellervo.lehtonen@evl.fi
Su 14.8. klo 17 kouluun
lähtevien lasten siunaamiskirkko Naantalin kirkossa.
Myös vanhemmat, sisarukset,
isovanhemmat ja kummit ovat
sydämellisesti tervetulleita.
Päiväkerhot
Ilmoittautuminen syksyn päiväkerhoihin on käynnissä. Varaa paikka lapsellesi täyttämällä
ilmoittautumiskaavake verkkosivuillamme: www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittatuminen
2-vuotiaille:
Ruonan kerhotila, Kurkelankatu 2
ke klo 9-11.30
3-5-vuotiaille 1-3 kertaa viikossa:
Nuhjalan kerhopiste, Isotalontie 9
Huom! Nyt myös kolmena päivänä viikossa:
ma klo 12.30-15.30
to klo 9-12
pe klo 9-12

Arkiehtoollinen
kesätauolla kesä, -heinä- ja elokuun. Viimeisen kerran keväällä 1.6. seurakuntakeskuksen
kappelissa.
Musiikkia
(ks. erillinen ilmoitus s. 2)
Lapsille ja perheille
Päiväkerholaisten ja lapsiperheiden kevätkirkko su 29.5.
klo 15 Naantalin kirkossa. Lasten
esittämää ohjelmaa ja musiikkia.
Matkassa mukana Risto-pappi ja
lastenohjaajat yhdessä päiväkerholaisten kanssa. Tilaisuus kestää
n. puoli tuntia. Pientä tarjoilua.
Kesätoimintaa 3–6-vuotiaille
Isotalontien toimipisteessä ja
puistossa (Isotalontie 9):
Ma 6.6. klo 12.30-15 puistotoimintaa Isotalontien puistossa.
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Seurakuntakeskuksen lastentilat, Piispantie 2
ti klo 9-12
ke klo 12-15
to klo 9-12 (3-vuotiaat)
to klo 12.30-15.30
Päiväkerhot, perhekerhot, pienten koululaisten puuhapaja ja
lapsiparkki alkavat kesätauon
jälkeen 15.8. viikolla 33 ja pyhäkoulu 4.9 alkaen.
Tiedustelut: lapsityönohjaaja
040 130 8320 tai lastenohjaajat
seurakuntakeskuksessa 040 130
8321 tai Isotalotien ja Ruonan
kerhoissa 040 130 8325 tai
040 130 8324.
Nuorille
ks. www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
Diakoniaa ja kohtaamisia
Diakonian piirit ja ryhmät kesätauolla 1.6 alkaen. Syyskausi
alkaa 5.9.
Kirpputori ja kahvila avoinna
tiistaisin klo 10–13.
Hyvää Huomenta naantalilaiset -hartaus tiistaisin klo 11.
Mölkkyä kirkkopuistossa ke alk.
8.6 klo 14. Säävaraus.
Ystäväpiiri ke 1.6. klo 12.30 Velkuan Kummelissa.
Vanhemman väen leiripäivä to
2.6. Soiniemessä omin kyydein.
Hinta 10€. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 25.5. mennessä Minna
040 130 8343 tai Anna 040 130
8340.
Seurakuntaretki ke 15.6.
naantalilaisen Veikko Mellasen
patsaspuistoon Laukkaniittyyn.
Lähtö seurakuntakeskukselta
klo 9. Aurinkotien pysäkeiltä voi
nousta kyytiin. Retkellä lounastamme Nautelan kartanossa ja
tutustumme myös Auran kirkkoon. Kotimatkalla poikkeamme
Ruskolla sisustus- ja lahjatavaraliike Loviisan Aitassa. Hinta 35€
sis. matkan, ruokailun ja kahvit.
Sitovat ilmoittautumiset erityisruokavalioineen 30.5. mennessä
Minnalle 040 130 8343 tai Annalle 040 130 8340.
Diakoniatyöntekijöiden päivystys kesäkuussa ma ja to klo
10–12 diakoniatoimistossa. Ajalla
1.7.–31.8. ei ole diakoniatyön
päivystystä, vaan aika varataan
suoraan diakoniatyöntekijältä
puhelimitse tai sähköpostilla:
anna.ojala@evl.fi tai 040 130 8340
anita.makila@evl.fi tai 040130 8341
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi tai
040 130 8342
minna.pykalamaa@evl.fi tai 040
130 8343

NAANTALIN MATKAILU

(02) 435 9800

VELKUA
Ystäväpiiri ke 1.6. klo 12.30 Kummelissa.
Messu su 5.6. klo 16.30 kirkossa.
Aro-Heinilä.
Kansanlaulukirkko la 25.6. klo
16.30 kirkossa. Räty, Vähäpassi.
Kesälaulajaiset, Virrestä voimaa pe 17.7. klo 17 kirkossa.

Leena Flander, Sirkka Ojanen,
Mirja Hannula.
Musiikin, runon ja kuvataiteen
ilta Seitsemän veljeksen henkilöistä pe 22.7. klo 19 Velkuan
kirkossa. Musiikki DI, MuM Outi
Aro-Heinilä, runot Irja ja Veikko
Aro-Heinilä, taulut Maija Karinkanta. Kolehti naisten ja tyttöjen
turvakoti Kimbiliolle.
Kotikonsertti ”Karhu ja korento” pe 23.7. klo 19. Irja ja Veikko
Aro-Heinilän kodissa (Huhtakarintie 24) huilu Auli Vesamäki, tuuba
Mikko Marttila. Kolehti naisten ja
tyttöjen turvakoti Kimbiliolle.
Messu su 14.8. klo 16.30 kirkossa.
Sakari Ojanen.
Messu su 28.8. klo 16.30 kirkossa.

Jumalanpalveluksia
Rymättylän kirkossa
Su 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 5.6. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 12.6. klo 10 messu. Sirén,
Vähämäki.
Su 19.6. klo 10 messu. Sirén.
La 25.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Pärssinen, Vähämäki.
Su 26.6. klo 10 messu. Pärssinen, Vähämäki.
Su 3.7. klo 10 messu. Pärssinen,
Vähämäki.
Su 10.7. klo 10 messu. Pastori
Esko Laine Liedosta.
Su 17.7. klo 10 messu. Pärssinen.
Su 24.7. klo 10 messu. Kesäasukkaiden kirkkopyhä. Sirén, Vähämäki. Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla.
Su 31.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 7.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Sirén, Vähämäki, Keskitalo.
Muuta
Ystäväryhmän kevätretki to 2.6.
Turun Tuomiokirkko – Ruissalon
Honkapirtti ja kasvitieteellinen
puutarha. Lähtö Rymättylän
kirkon paikoitusalueelta klo
9, paluu n. klo 16. Hinta 20 €,
maksetaan lähtiessä. Ilmoittautumiset 26.5. mennessä Hannelelle
040 130 8384.
Koulun kevätkirkko la 4.6. klo 9.
Sirén, Vähämäki.
Kesäkerho 6-8-vuotiaille tytöille
ja pojille 6.6. – 10.6. klo 9 – 15
seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset 30.5. mennessä Susannelle
040 130 8385.
Majakan telttaleirit 9-10-vuotiaille tytöille ja pojille 15.6.
– 17.6. sekä 11-13-vuotiaille
tytöille ja pojille 14.6. -17.6.
Hinta 50 € isommilta ja 40 €
pienemmiltä sis. ruuat, retkipäivän, askartelut ja tapaturmavakuutuksen. Ilmoittautumiset
30.5. mennessä Hannelelle 040
130 8384.

Kävelykirkko Paavaistenniemen
näköalapaikkaan to 9.6. lähtö
klo 17.30. Äijälän Rustilta.
Mukaan voi tulla matkan varrelta
ja autolla pääsee lähes perille.

Laajan valikoiman ja hyvän palvelun
kristillinen kirjakauppa.
www.sacrum.fi

Rippikoulut
Päiväleiri 27.7. – 29.7. Majakassa.
Yöleiri 1.8. – 5.8. Naantalin Soiniemessä.
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo
10 Rymättylän kirkossa.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko su 14.8. klo 18 Rymättylän kirkossa.

Jumalanpalveluksia
Merimaskun kirkossa
Pe 27.5. klo 12 koulun kevätkirkko.
Su 29.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 5.6. klo 10 messu. Ahlstrand, Elisa Pelkonen, lauluyhtye Ikiduuri.
Su 12.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.

HAUTAJAISJÄRJESTELYNI
Su 19.6. klo 10 konfirmaatiomessu. Ahlstrand, Zidbeck,
Lustig.
Su 26.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 3.7. klo 10 messu. Ahlstrand,
Lustig.
Su 10.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Pelkonen.
Su 17.7. klo 10 messu. Kivekäs,
Pelkonen
Su 24.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Pelkonen.
Su 31.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Pelkonen.
Su 7.8. klo 10 messu. Kivekäs,
Pelkonen.

Su 14.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Ahlstrand, Lustig.
Su 21.8. klo 10 messu. Ahlstrand, Lustig.
Su 28.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Kivekäs, Lustig.
Pe 2.9. klo 18 Afrikkalainen
gospelmessu. Tarkemmat tiedot s. 5.
Kerhot ja piirit
Päiväkerho alkaa 22.8., ilmoittautumiset viikoilla 32-33 p.
040 130 8394 tai 040 130 8392.
Perhekerho alkaa 23.8.
Muut kerhot ja piirit alkavat
elokuun loppupuolella.

Seurakuntayhtymän talous edelleen tasapainossa
Tilikauden 2015 tulos oli 584 322
euroa. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämää on 742 657 euroa.
Vuosina 2009–2012 muodostui
alijäämää yhteensä 1 785 000 euroa. Alijäämää on katettu aikaisempina vuosina syntyneistä ylijäämistä. Vuoden 2015 päättyessä ylijäämää oli 2 647 473 euroa.
Seurakuntayhtymän aloittaessa
vuonna 2009 ylijäämää oli 2,8 milj.
euroa. Investointivarauksia ei ole
tehty seurakuntayhtymän aikana.
Käyttötalouden toimintatuotot
vuonna 2015 olivat 375 441 euroa ja toimintakulut 3 666 904
euroa. Käyttötalouden nettokulut toteutuivat 97,2 %. Omavaraisuusaste on 96,9 %.
Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti korotettiin vuoden

2014 alusta 1,35 prosenttiin. Lisäksi nettomäärärahoista vähennettiin 5% pääluokkatasolla.
Avoimeksi tulleita virkoja ja tehtäviä on täytetty edelleen harkitusti.
Muun muassa näillä toimenpiteillä seurakuntayhtymän talous on
saatu tasapainoon vuosina 20132015, mutta edelleen on välttämätöntä pidättäytyä menojen lisäämisestä, koska talouden kasvua ei ole lähivuosina odotettavissa.
Seitsemän vuoden aikana yhtymän seurakunnista on eronnut
yhteensä 735 jäsentä. Vuonna
2015 eronneita oli 128. Jokaisen
seurakunnasta eroavan myötä
seurakuntien verotulot vähenevät. Lisäksi yhteisöverotulot kor-

Poikkeukset kirkkoherranvirastojen
aukioloajoissa kesäaikana
Naantalin
Naantali: 13.6.–21.8. ti, to ja
kirkkoherranvirasto
pe klo 9–13
tiedottaa:
Rymättylä: 26.6. saakka ti ja
Vihkiajat 1.6.–10.9.2017 ovat
pe 9–12 sekä ke 12–15.
pe klo 16, la klo 15, 15.45 ja
27.6.–15.7. ke 12–15 ja pe 9–12.
16.30. Varauksia otetaan
Merimasku: ma klo 15–17
vastaan 1.9. alkaen.
ja ke klo 9–12, suljettu 20.6.,
22.6.,4.7.,6.7.,8.8.

vataan vuoden 2016 alusta avustuksella, joka on n. 85.000 euroa
pienempi kuin yhteisöverotulot
tähän asti ovat olleet. Käyttötalouteen kohdennettuja määrärahoja ei voida myöskään enää oleellisesti vähentää, joten tulevina
vuosina verotulojen vähentyessä joudutaan rajoittamaan henkilöstömenoja. Seurakuntien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa.
Naantalin seurakuntayhtymällä
ja seurakunnilla on edelleen hyvät mahdollisuudet palvella seurakuntalaisia, vaikka käyttötalouden määrärahoja ei voidakaan
enää lisätä. J
Jorma Koivula
talousjohtaja

Kirkkojen aukioloajat
Naantalin kirkko: 17.5.–23.8.
ti–su klo 10–18.
Velkuan kirkko: Sopimuksen
mukaan, tied. 040 130 8370.
Merimaskun kirkko:
Sopimuksen mukaan,
tied. 040 130 8370.
Rymättylän kirkko:
22.6.–14.8. ke–su klo 12–16.

Nouda tai tilaa veloituksetta vihkonen,
johon voit laittaa toiveesi tiedoksi
tai sopia järjestelyt ennakkoon.

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

Puh. 2780 760
Puh. 2780 777
Puh. 4353 126

www.pietet.fi

Olemme täällä asukkaitamme varten
Turun keskustassa sijaitsevan Parkinmäen Palvelutalon muodostavat perinteikkäät Palvelutalo Wilén sekä Candolinien
Palvelukoti, jotka perustettiin aikoinaan lahjoitusvaroin. Parkinmäen Palvelutalo on voittoa tavoittelematon yritys, jonka
toimintaa tuetaan myös yksityisillä lahjoitusvaroilla. Keskeisimmät arvomme ovat laatu, yksilöllisyys, turvallisuus, kodikkuus ja aktiivisuus. Huomioimme yksilön tarpeet, toiveet
ja elämäntavat sekä tarjoamme puitteet niin itsenäiseen ja
tehostettuun asumiseen kuin intervalliasumiseen. Lisätietoa
asumisesta ja toiminnastamme:
AMI ILMANEN ami.ilmanen@barkbacken.fi / 0400 273 625
www.ukkokoti.fi, www.candolin.org

Maallikko

voitti

väittelyn
Kirkon ja uskontojen maailmassa sattuu ja tapahtuu.
Pysy ajan tasalla. Tilaa K24 + Pro + Kotimaan
näköislehti yhdessä digipakkettina.
Vain

19,90
/3 kk

Tilaa osoitteessa kotimaa24.fi
Käytä kampanjakoodia:
tutustu-2016

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

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–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

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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Kansanmies Risto

viihtyy elämäntarinoiden keskellä

”Mä oon Risto-pappi. Olen ollut kymmenisen vuotta pappina, viimeksi
Raaseporissa. Muutettiin takaisin Kaarinan Littoisiin vuoden vaihteessa
ja rakennettiin sinne omakotitalo. Mä olen aika mukava kansanmies.
Mulla on vaimo ja 8- ja 5-vuotiaat tytöt, Helmi ja Elsi.”
Herran Jeesuksen opetukset olivat alkaneet
puhutella Ristoa jo 6-vuotiaana. Niissä oli aidosti erilainen tapa suhtautua ihmisyyteen
ja elämään. Eikä Risto ole koskaan kyllästynyt Raamattuun. 16-vuotiaana hän tajusi maailmassa olevan muutakin kuin iloa ja
onnea ja huomasi, että voisi itsekin auttaa
muita. Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistyö
alkoivat tulla tärkeiksi.
– Olen oikeastaan aina ollut kiinnostunut
erilaisista elämäntarinoista ja ihmiskohtaloista, Risto-pappi pohtii.
– Eikä ole koskaan liikaa niitä, jotka kuuntelevat ihmisten tarinoita ja kantavat toistensa kuormia. Kiinnostus pappeuteen lähti Herran Jeesuksen tavasta suhtautua pienen ihmisen suruihin ja epäoikeudenmukaisuutta kokeneen ihmisen asiaan.
Tie papiksi kulki teologisen tiedekunnan lisäksi sairaala-, kehitysvamma-, opetus- ja
vankilatyön kautta. Risto kertoo olleensa
pappi nyt kymmenen vuotta ja muistelee
hieman huvittuneenakin ensimmäisiä työtehtäviään, jolloin oli kova into laittaa kaikki opitut teoriat käytäntöön.

mus heti ensimmäisellä työviikolla huomata,
että en olekaan omien ajatusteni ja kokemusteni varassa, vaan että voin kuunnella ihmisten elämäntarinoita ja löytää sieltä polkuja hyväksyvän ja anteeksiantavan sanoman äärelle.

kaulassa kaupungilla työtilanteitten välillä
merkkinä saatavilla olosta.
– On aika yllättävää kuinka herkästi ihmiset tulevat kaupan hyllyjen välissä juttelemaan kun huomaavat, että pappihan se
siinä on, Risto iloitsee.
– Itse asiassa he hyvin usein kertovatkin, että onpa hienoa nähdä pappi täällä kansan
parissa!

– Tämän oivalluksen jälkeen olen pitänyt
noin 600 saarnaa, Risto laskeskelee.

Kristillinen kasvatus toteutuu
yhdessä mukavia muistoja luoden

– Se on ollut oikeastaan kauhean helppoa,
hän innostuu. – Välillä on pikemminkin sellainen olo, että miten ihmeessä mä maltan
odottaa seuraavaa kertaa kun pääsen saarnaamaan! Ensimmäisen työviikon oivallus
oli, että minun on tultava pienemmäksi ja
sanoman ja ihmisen tarinan suuremmaksi.
Se on kantanut oikeastaan koko työtä kaikki nämä vuodet.

Naantalin seurakunnassa Risto-papin vastuualueena on varhaiskasvatus. Pienessä
kaksipappisessa seurakunnassa Länsi-Uudellamaalla Risto oli perustamassa perhekerhoa ja partiotoimintaa, joista löytyi kansanmiestä puhutteleva tapa kohdata ihmisiä. Vuoden vapaaehtoisrupeaman jälkeen
lapsi- ja perhetyöstä tuli myös hänen työalansa.

Pappi kansan parissa

– Naantalissa on vahvaa ja monipuolista
lapsityötä, Risto ihailee ja hihkaisee leveästi hymyillen: – Ja mulla on ensimmäistä kertaa tiimi siinä! Pienissä seurakunnissa homman joutuu hoitamaan yksin, oli sitten pappi, lastenohjaaja tai vapaaehtoinen.

Kymmenen pappisvuoden jälkeen Risto
toteaa jumalanpalveluksista, hartauksista
ja toimituksista tulleen vastoin hänen alkuperäisiä odotuksiaan rakkain osa työtä.

Kansanmieheksi itseään luonnehtiva Ristopappi arvostaa tänä päivänä kaikupohjaa,
joka löytyy seurakuntalaisen elämästä.

– Niistä on tullut paikkoja, joissa voi nähdä
ihmisten hengellistä kaipuuta ja joissa pääsee kiinni herkkiin ja henkilökohtaisiin tilanteisiin. Ja kun jonkun on ensin tavannut
jumalanpalveluksessa tai hartaudessa, niin
hänen on helpompi tulla juttelemaan arjessakin. Risto tunnustaa ajatelleensa aluksi, että nämä ovat niitä pakollisia virkatehtäviä, ja aidompi ja syvempi kohtaaminen
tapahtuu jossakin muualla. – Mutta tässä
on kyllä omassa ajattelussa tapahtunut iso
muutos, hän summaa.

Risto pitää tärkeänä seurakunnan toiminnasta syntyviä muistoja mukavasta yhdessä olemisesta ja tekemisestä. – Toki kristinuskon keskeiset sisällöt näkyvät ja kirkkovuottakin seurataan, mutta ajattelen, että
leikkimällä, laulamalla ja muun monipuolisen toiminnan kautta kristillinen kasvatus
toteutuu parhaiten. Siellä bussissa retkellä Linnanmäelle taitaa olla myös lapsityön
pastorin paras paikka, Risto tuumii.

– Nuorelle papille oli voimaannuttava koke-

Kansanmies pitää mielellään sokeripalaa

Sanavalmis mies hiljenee ensimmäisen

– Ensimmäistä hartauspuhettakin olin miettinyt varmasti kolme päivää.

Ihmisen tarinan
on tultava suuremmaksi

Unelmana miestyö

kerran kun kysyn vielä toteutumattomista unelmista. Paljon on jo koettu ja tehty.
Sydämeltä nousee lopulta kuitenkin vielä yksi näky, joka täytyy jossakin vaiheessa päästä toteuttamaan: toiminnallinen
miestyö.
– Mentäisiin leirikeskukseen, kalaveneeseen tai leirinuotiolle ja paistetaan makkaraa tai lettuja. Voitaisiin myös mennä yhdessä onkimaan – siis tehtäisiin jotakin äijämäistä miesten kanssa, jotka ovat pudonneet pois työelämästä tai ovat muusta syystä yksinäisiä. Sellaista foorumia ei tässä yhteiskunnassa paljoa ole. Siihen voisi liittyä
myös toisten auttaminen niiden kohdalla,
jotka pystyvät ruumiilliseen työhön. Mentäisiin vaikka isolla porukalla tekemään klapeja tai jotakin muuta pientä, esimerkiksi
haravoimaan tai pesemään jonkun ikkunat.
Tai mentäisiin katsomaan jonkun vanhuksen sulakkeet, lamput ja verhonkiinnikkeet
läpi. On myös nuoria, jotka rippikouluiästä alkaen haluaisivat tehdä käsillään jotakin toisten hyväksi.
– Tällainen toiminta perustuu lähimmäisenrakkauteen, joka ammentaa hyvinkin syvästi Raamatun opetuksista ja uskonystävyydestä. Monet äijät ja pojat eivät tule ajatelleeksi, että lähimmäisenrakkaus ja elämäntapauskovaisuus voisi olla myös tällaista yhdessä tekemistä.
Risto kiteyttää lopuksi papin työn ihanuuden ja vaikeuden sanoihin ”Suurin haaste
seurakunnalle – ja papille – on kyetä vastaamaan kaipuuseen, joka ylittää arjen ja inhimillisen, kun me kuitenkin eletään arjessa ja
inhimillisessä”. Siinä tehtävää lupsakalle itäsuomalaisellekin, joka sujauttaa haastattelun päätteeksi sokeripalan kaulaansa ovensuussa ja kiitää jo kohti seuraavia kohtaamisia. Onnea matkaan ja tervetuloa Naantaliin! J
Teksti ja kuvat: Hanne Tuulos

