29.9.2016

Naantalin seurakuntayhtymän lehti 3 / 2016

“Katsokaa taivaana lintuja:

eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varastoon,
ja silti teidän
Taivaallinen Isänne
ruokkii ne.”
(Matt. 6:26)
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Taaksepäin vai eteenpäin?
Jokin aika sitten sattui silmiini lehtijuttu tilaisuudesta, joka oli järjestetty sen johdosta, että erään
muistokiven paljastuksesta oli kulunut tasavuosia. Kyseessä oli siis eräänlainen ”muistokiven paljastuksen muistojuhla”.
Meidän kirkkommekin on monella tavalla muistelun kirkko. Muistelussa ei tietenkään ole mitään
pahaa, päinvastoin. Onhan uskomme mitä suurimmassa määrin Jumalan suurten pelastustekojen muistelua ja niistä kiittämistä. Yleisellä tasolla
kaikessa muistelussa piilee kuitenkin se vaara, että joissakin asioissa voi jäädä menneisyyden vangiksi. Alkaa ajatella, että ”ennen kaikki oli paremmin”; ei näe mitään hyvää tässä päivässä eikä jaksa suunnitella tulevaa.
Kirkonkin on koko ajan pidettävä huoli siitä, että
muistelu ja tulevaisuuteen katsominen ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. Jos kulkee selkä edellä koko ajan taaksepäin katsoen, kaatuu ennemmin tai myöhemmin.
Luterilaiset kirkot eri puolilla maailmaa ovat suuren juhlan kynnyksellä. Lokakuun 31. päivänä

vuonna 2017 tulee kuluneeksi viisisataa vuotta
siitä, kun Martti Luther julkaisi kuuluisiksi tulleet
95 aneteesiään. Tuon tapahtuman johdosta reformaation merkkivuoden vietto alkaa meidänkin kirkossamme lokakuun 2016 lopulla. On suuri haaste, ettei reformaation merkkivuosi käänny
taaksepäin katsomiseksi. Menneisyyteen jäämällä itse asiassa unohdettaisiin reformaatio – kirkon
sanoman ytimestä nouseva uudistuminen.
Reformaatio merkitsi aikanaan mm. uskon tulemista ymmärrettäväksi kaikelle kansalle. Reformaation merkkivuosi haastaakin meitä kaikkia
pohtimaan, mitä omassa seurakunnassamme olisi uudistettava, jotta ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta saataisiin ymmärrettävästi välitettyä nykyihmisille. Se on seurakunnalle erinomainen tilaisuus lähteä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa, ja miten löydämme armon?
On lohdullista, että tässä muuttuvassa maailmassa on jotain kestävää, joka yhdistää menneisyyden ja tulevaisuuden: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti (Hepr. 13:8). J

Jani Kairavuo
Naantalin seurakunnan vs. kirkkoherra

Meitä kutsutaan rakkauteen
Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen
kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten
järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jossa
kirkot toimivat oikeudenmukaisemman
maailman puolesta. Vastuuviikkoa järjestää ja koordinoi Suomen Ekumeeninen
Neuvosto.
Tänä vuonna Ekumeenista Vastuuviikkoa
vietetään 23.–30.10. teemalla ”Turvassa?”.

Euroopassa on miljoonia muualta tulleita ihmisiä, jotka etsivät täältä turvaa, toimeentuloa ja tulevaisuuden toivoa. Heidän
elämäänsä leimaa epävarmuus, sillä pääsy Eurooppaan ei vielä tarkoita lupaa jäädä. Kykenemmekö kulkemaan heidän rinnallaan riippumatta siitä, mistä he ovat tulleet ja kuinka kauan he viipyvät kanssamme? Miten kohtaamme heidät, jotka joutuvat kääntymään takaisin vastoin tahtoaan?
Kohdatessamme epätietoisia, pelokkaita ja kärsiviä olemme taipuvaisia kavahtamaan omaa voimattomuuttamme ja kääntämään katseemme pois. Kristuksen seuraajina meitä kuitenkin kutsutaan kulkemaan heidän kanssaan ja kantamaan heitä toivollamme. Meitä
kutsutaan rakkauteen: näkemään
ja kuulemaan, siunaamaan ja lähettämään. Kutsumme on ehdoton, niin kuin meitäkin ehdoitta
rakastetaan. J

Naantalin seurakunta tukee
naisten keskusta Tansaniassa
Tansanian Morogoroon on valmistumassa naisten keskus, johon kuuluu naisten
turvakoti Kimbilio sekä kylätalo Ukumbi. Turvakodin tarkoituksena on parantaa naisten ja tyttöjen perusturvaa. Kylätalossa puolestaan on tarkoitus järjestää kursseja, joiden tavoitteena on kertoa naisille heidän oikeuksistaan ja opettaa arkielämän taitoja ja voimaannuttaa
heidät ottamaan tasavertainen paikkansa yhteiskunnassa.

kolla 41 Kohtaamispaikalla on lisäksi esillä kuvia ja tietoa Kimbiliosta. J

Naantalin seurakunta lahjoittaa viikon 41
(10.–13.10.) Kohtaamispaikan ja kirpputorin tuoton turvakotihankkeeseen. Vii-
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Jurtta

täynnä elämää

Naantalin seurakunnan nimikkolähetti Mika Laiho tuli Mongoliaan ensimmäistä kertaa tammikuussa 1998 ja muistelee
kuinka lentokoneessa kuulutettiin Ulaanbaatarissa olevan 33 astetta pakkasta. Ikkunasta näkyi jurtta-alueen laitoja ja
vähän kauempana venäläistyylisiä kerrostaloja.
Kun Mika hakeutui lähetyskurssille, hän
oli töissä suomalaisessa rakennusfirmassa Moskovassa. Mielessä oli hakea Inkerin kirkon palvelukseen. Mikalle ehdotettiin kuitenkin Mongoliaa.
– Vähän piti hieraista korviaan, kun tämä
ehdotus ensimmäisen kerran tuli. Sen
verran vähän maasta tiesin, Mika muistelee. Nyt Mikalla on menossa Mongoliassa yhteensä kahdeksas vuosi.

sa, Mika kehaisee ja kuvailee kokemustaan:
– Miesten puoli on ovesta vasemmalla. Jos isäntä on minua nuorempi, antaa
hän yleensä sänkynsä ja nukkuu itse vieressä lattialla. Muussa tapauksessa minä
nukun lattialla isännän sängyn vieressä.
Karja kootaan yöksi jurtan viereen, joten määkimistä ja hirnuntaa kuuluu hiljaa koko yön. Talvella on joskus kuulunut suden ulvontaakin.

Maa muutosten pyörteissä
Länsimaisille silmille Mongolia näyttäytyy eksoottisena. Kovaa vauhtia kehittyvän maan maaseudulla elää edelleen
tänä päivänä aito paimentolaiskulttuuri,
jossa muutetaan karjan perässä 2–4 kertaa vuodessa. Mongoliaa pidetään kovin karuna maana, mutta Mika kuvailee
kuinka monin paikoin silmä lepää maisemassa, jota hallitsevat kauniit pyöreämuotoiset, kesällä vihreät vuoret.
Mika tietää paikallisten myös elävän keskellä taloudellisia haasteita.
– Olen nähnyt huikean taloudellisen kehityksen, jonka aikana maahan on syntynyt pieni rikkaiden luokka ja melko laaja keskiluokka. Hinnat kuitenkin nousevat jatkuvasti ja moni elää suuressa niukkuudessa.

Jurtta taipuu moneksi
Arviolta noin miljoona mongolialaista asuu jurtassa. Jurttia on paitsi aroilla, myös kylissä ja pikkukaupungeissa. Pääkaupunki Ulaanbaatarissakin on
laajat jurtta-alueet, joihin ihmisiä muuttaa jatkuvasti maalta: kotijurtta kasaan
ja kuormaan, ja taas pystyyn Ulaanbaatarissa!
– Minäkin olen matkoilla yöpynyt jurtis-

– Kattoaukosta tuleva valo maalailee
toisinaan erikoisia kuvioita jurtan seinille. Kuun valossa voi näyttää siltä kuin
joku olisi sytyttänyt sähkölampun seinustalle. Sitten vaan peitto silmille ja
toivomaan, ettei kukaan ole kova kuorsaamaan!
– Aamulla emäntä menee lypsylle ja sieltä tultuaan sytyttää tulet ja keittää teen.
Siitä sitten kukin hajaantuu askareilleen:
lapset ajavat karjan kauemmaksi ja isäntä satuloi pari työhevosta.
Jurttaelämä voi seikkailunhaluisille kuulostaa eksoottiselta kokemukselta, mutta todellisuudessa paimentolaiselämä on
haasteellista. Vaikka jurtat pyritään pystyttämään sinne missä on lähellä vettä,
vedenhakumatkat voivat olla hyvin pitkiä ja vaivalloisia. Mika kertoo kuinka talvella saatetaan hakata jääkuutioita joesta ja sulattaa juomavedeksi.
– Talvella myös lämmitykseen käytettävän lannan ja puun keräämiseen menee
paljon aikaa. Kesäkuumilla on taas muut
ongelmat: on tehtävä toisenlaisia temppuja, että ruuat saa säilymään, etenkin
kun käytetään paljon maito- ja lihatuotteita.
Mutta jurttaelämään liittyy monia mielenkiintoisiakin puolia, Mika innostuu.

– Murkkuikäiset pojat saavat mukavaa
haastetta perinteisestä elämäntavasta:
hevosten kiinniottaminen ratsain arolta, moottoripyörillä ajelu, perinteinen
eläinten käsittely ruuaksi ja tarveaineiksi jne.

ovat kristillisen nimen alla kulkevat harhaopit.

Mika kertoo olleensa viime kesänä vierailulla perheessä, jonka diplomi-insinööripoika hoiti lypsettävien tammojen kiinnitoton aroilta perinteisellä lassolla.

– Jos kerron kadunmiehelle olevani kristitty, suhtautuminen on suvaitsevan varauksellista, mutta hän ei juuri koskaan
osaa ajatella kristinuskosta mitään sellaista, jonka me luemme kuuluvaksi uskoomme. Sen sijaan hänen mielikuvissaan ovat näkemänsä amerikkalaiset ja
korealaiset lahkot.

– Ja sisällä jurtassa on lämmintä ja viihtyisää. Siellä istuskellaan ja rupatellaan,
emäntä kokkaa ja tiskaa, lapsille on pelejä ja perinteiset luupelit ovat edelleen
käytössä. Isännät hoitelevat hevosia, vieraille keitetään maitoteetä, Mika luettelee.

Kun täällä kertoo jollekin Jeesuksesta, ympärillä olevat konkreettiset asiat ovat erilaisten oppien sekamelskasta
hämmentyneelle mongolialaiselle hyviä
aloituskohtia: Se kuinka Jumala on luonut ympärillä näkyvät tähdet, auringon
ja kuun, karjan, vuoret ja ihmisetkin.

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana
useimpiin maaseutujurttiinkin on ilmestynyt myös aurinkopaneeli ja satelliittiantenni, jolloin saatetaan vaikka katsoa
televisiota yhdessä.

– Se, mikä kristinuskossa on ainutlaatuista ja koskettaa Mongoliassakin, on
että syntiemme tähden ristillä kuolleen
ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen
kautta voi löytää henkilökohtaisen yhteyden Jumalaan, että Hänessä on anteeksianto, ja että Jeesuksen kanssa jokaisella on mahdollisuus uuteen alkuun, vaikka olisikin mokannut, iloitsee Mika.

Ainutlaatuinen
anteeksianto koskettaa
Kristitylle lähetystyöntekijälle Mongolia
on monimuotoinen haaste.
Tiibetin buddhalaisuus vakiintui kansanuskonnoksi 1500-luvun aikana. Tätä ennen pääuskonto on ollut shamanismi. Mika kertoo, että nämä kaksi ovat
osin toisiinsa sekoittuneina kansan pääuskonto nykyäänkin, joskin sosialismin
jäljiltä myös uskonnottomia on paljon.
Maan länsiosissa asuu islamilaisia kasakkeja. Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan väestöstä noin 1% olisi kristittyjä, mikä tarkoittaa hiukan yli 30.000
henkeä, kun koko asukasluku on siis reilu
3 miljoonaa.
Suurin haaste kristilliselle lähetystyölle

Pala paimentolaiselämää Naantalissa
Lokakuun puolivälissä pystytämme viikoksi Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
aidon mongolialaisen jurtan Naantalin
seurakuntakeskukseen. Jurtta on avoinna päiväsaikaan 17.–21.10 ennalta sovituille ryhmille, mutta torstai-iltana
20.10. klo 18 jokaisella on mahdollisuus
tulla tutustumaan mongolialaiseen elämänmenoon ja päästä näkemään, miltä
mongolialainen jurtta näyttää – ulkoa ja
sisältä.
Tervetuloa kokemaan pala paimentolaiselämää kaikilla aisteilla! J

Teksti: Hanne Tuulos
Kuva: Jussi Valkeajoki
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Hyvissä käsissä
Seurakuntakeskuksen piha kylpee lämpimässä syysauringossa, kun Naantalin seurakunnan kirkkoherrat, entinen ja nykyinen,
asettautuvat yhteiskuvaan. – Minä sitten haluan meistä ehdottomasti sellaisen virallisen kapulanvaihtokuvan, ilmoittaa
vs. kirkkoherra Jani Kairavuo hymyn kare kasvoillaan ja pilke silmäkulmassa. Jyrki Rautiainen on heti leikissä mukana.
– Aika isot saappaathan minulla on täytettävänä, mutta valtavan iloisin ja kiitollisin
mielin olen tehtävän ottanut vastaan, kertoo Naantalin seurakunnan kirkkoherran
viransijaisena vuoden 2017 loppuun asti
toimiva Jani Kairavuo.
– Ensimmäinen ajatus oli, kun tätä tehtävää
minulle tarjottiin, että onpa fantastinen tilaisuus. Onhan Naantali kirkkohistoriallisesti merkittävä paikka, jonka kirkko on äärimmäisen hieno ja seurakunta toiminnallisesti
monipuolinen ja hyvämaineinen. Välillä on
tietysti mietityttänyt, että riitänkö minä tähän tehtävään, joten nöyrä ja arkakin olen,
Jani kuvailee tuntemuksiaan.
Kirkkoherran virasta luopunut Jyrki Rautiainen kertoo ajatustensa olleen samansuuntaisia, kun hän vuonna 1989 tuli Naantalin
seurakuntaan nuorisopapiksi.
– Seurakuntalaiset osoittautuivat helposti lähestyttäviksi ja uusi, nuori pappi otettiin sydämellisesti vastaan, mutta vei aikansa ennen kuin tajusin miten vahvasti täällä historia ja seurakunta kulkevat käsi kädessä ja mikä vaikutus sillä on toimintakulttuuriin. Kun tajusin sen, niin opin myös ymmärtämään, mikä hieno mahdollisuus siinä
piilee, ja että omaleimaisuus on koko pikkukaupungille ja myös seurakunnalle valtava voimavara, Jyrki muistelee.

Oikeudenmukaisuutta
ja huumorintajua
Ensimmäiset työviikot ovat vaatineet vs.
kirkkoherralta paljon: hän on ollut usein
työpaikalla ensimmäisenä ja lähtenyt viimeisenä. Uupumusta osoittamatta Jani on

tutustunut työyhteisöön ja sen toimintatapoihin, käynyt esittäytymässä luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille sekä
keskustellut seurakuntalaisten kanssa turuilla ja toreilla.
– Täytyy myöntää, että viime viikkoina töiden jälkeen olen nukkunut aika paljon, Jani
naurahtaa. Mutta muuten kaiken liikenevän vapaa-ajan täyttää perhe, Leena-vaimo
ja lapset, Aino 5v. ja Ilmo 5kk. Kotona tarvitaan isää ja tarvittaisiin enemmänkin kuin
mihin nyt on ollut mahdollisuutta.
Janin lempeä ja hyväntahtoinen, mutta työtä pelkäämätön asenne ei ole jäänyt työyhteisössä huomaamatta. Elokuun 1. päivästä
lähtien hän on luotsannut Naantalin seurakuntaa määrätietoisesti ja ennakkoluulottomasti varmoin ottein lempeällä ja huumoripitoisella asenteella höystettynä.
– Oikeudenmukaisuus, toisten ihmisten
kunnioittaminen ja pilke silmäkulmassa
elämän kohtaaminen ovat minulle tärkeitä asioita, Jani muotoilee. – Huumori on
varmaankin lähtöisin karjalaisista juuristani. Niin kauan kun osaa nauraa itselleen ja
joskus myös omalle työlleen, niin asiat ovat

hyvin. Ei tämä elämä loppujen lopuksi niin
vakavaa ole.

Kyllä torvi vielä törähtää
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksen aluksi Jani istahtaa luontevasti pianon ääreen ja säestää alkuvirren.
– Musiikki on ollut minulle rakas harrastus jo lapsesta saakka. Ala-asteella Mietoisissa opettajani Veikko Päiviö perusti pienen koululaisyhtyeen ja isoimmalle pojalle annettiin tietenkin soittimeksi isoin torvi, ja siitä asti olen sitten soittanut isojen
miesten isoja torvia, baritonitorvea, tuubaa
ja vetopasuunaa eri yhtyeissä. Olen myös
laulanut kuoroissa, mutta tällä hetkellä ei
oikein ole aikaa harrastaa aktiivisesti. Sen
voin kuitenkin taata, että kyllä Naantalissakin torvi vielä törähtää sopivan tilaisuuden tullen, Jani hymyilee arvoituksellisesti.
–Tykkään myös kovasti ruuanlaitosta ja sitä
mitä monikaan ei minusta tiedä on, että kotitalouden numeroni peruskoulun päästötodistuksessa oli 10, tosin teoreettisista ansioista
eikä niinkään käytännöllisistä, hän paljastaa.

Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy
Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, Sinuun minä turvaan.
Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet
turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa
on sinulle muuri ja kilpi.
(Ps. 91:1–2.4)
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– Kotona silloin kun on aikaa, laittelen mielelläni ruokaa. Mikään gourmet-kokki en
ole vaan kokkailen ihan perusmössöjä. Tämänhetkinen suosikkini on maailman helpoin ja nopein lasagne, jonka aion opettaa
myös Martoille.
Resepti jääköön vielä tällä haavaa salaisuudeksi. Sitä voinee kysäistä kirkkoherralta itseltään, jos hän vaikka sattuu kylillä vastaan kävelemään.

Jyrki-papille kuuluu hyvää
Jyrki Rautiaisesta tuli 27 vuoden aikana
monille naantalilaisille läheinen ja tärkeä
pappi, osa heidän elämäänsä.
– Olen erittäin kiitollinen siitä, että sain palvella Naantalin seurakuntalaisia näin pitkään. – Asioiden hienouden näkee usein
vasta sitten kun kaikki on jo ohi. Ei sitä suolla tarpoessakaan välttämättä tajua, miten
hieno kokemus se voi olla, Jyrki pohdiskelee.
– Rippikoululaisten kanssa on joskus sitäkin
tullut harrastettua, hän nauraa.
Jyrki kertoo jättäneensä 15 vuotta toimittamansa kirkkoherran viran pitkälti henkilökohtaisista syistä. – En vain pystynyt enää
kantamaan sitä kuormaa, jonka olin itselleni haalinut. Hälytyskellot alkoivat soida
ja kun ne tarpeeksi soittivat, tajusin, että
nyt on lähdettävä hakemaan ihan uudenlaista alkua. Koin, että minä olin oman osani kirkkoherrana tehnyt, ja että nyt on muiden vuoro.
– Juuri nyt minulle kuuluu tosi hyvää, vakuuttaa Jyrki, joka toimii tällä hetkellä kap-

Musiikkia, runoja
ja muuta
virkistystä
Lux Gratiae
-tapahtumassa

palaisen viransijaisena Raision seurakunnassa.
– Varmuus siitä, että tein oikean ratkaisun, on vahvistunut. Tällä hetkellä olo on
siis varsin helpottunut eikä alkuperäinen
kutsumus papin työhön ole hävinnyt mihinkään vaan jopa vahvistunut nyt kun
saan taas tehdä papin töitä eikä tarvitse vastata laajasta kokonaisuudesta, hän
pohdiskelee.

Taivaan Isän käsissä
Jyrki uskoo, että Naantalin seurakunnan
kirkkoherran tehtävät ovat siirtyneet hyville hartioille.
– Naantalin seurakunta on ihmisen kokoinen seurakunta. Olen varma siitä, että
se että vetäjä välillä vaihtuu, koituu seurakunnan hyväksi, hän toteaa.
– Seurakuntalainen tarvitsee evankeliumia ja vuorovaikutusta siinä miten Jumala on läsnä. Ilman sitä ei ole seurakuntaa. Tässä suhteessa kirkkoherra on avainasemassa, näköalapaikalla: hänen kuuluu
muistuttaa tästä perustehtävästä aina uudestaan ja uudestaan, Jyrki evästää Jania.
Jani tuntuu olevan hyvin tietoinen kirkkoherrana olemisen haasteista, koska tunnustaa heti, että täydellisen hyvä
kirkkoherra on mahdotonta olla.
– Se täytyy tiedostaa, muuten tulee pettymys. Haluaisin olla sellainen kirkkoherra,
joka osaa mahdollisimman järkevästi jakaa
aikaansa kirkkoherran työn eri osa-alueisiin, peruspapin työhön, seurakunnan ko-

konaisuuden johtamiseen sekä henkilöstöhallinnon ja muun hallinnon pyörittämiseen. Aina ei voi aikaa antaa yhteen asiaan
niin paljon kuin haluaisi, vaan joudun kipeästi tunnustamaan, että aika on rajallista ja viime kädessä on tehtävä priorisointeja. Siihen kuitenkin pyrin, että mikään osaalue ei jäisi kokonaan katveeseen vaan, että kaikkia asioita hoidetaan omalla vuorollaan eteenpäin, Jani muotoilee.
– Unelmani on, että Naantalin seurakunnasta tulisi joka vuosi pikkuisen merkityksellisempi kaikille jäsenilleen ja myös
muille alueella asuville. Toivoisin, että seurakuntaan kuulumisella olisi joku
merkitys ja, että ihmiset saisivat apua
ja tukea elämänvaiheisiinsa. Perustehtävänämme on, että jokainen löytäisi
evankeliumin ilosanoman ja ymmärtäisi mikä valtava voimavara usko ja seurakunta ovat.
Kuten Jyrkille myös Janille pappina oleminen on kutsumustyö.
– Pappina saa kappaleen matkaa kulkea
ihmisen kanssa hänelle merkityksellisessä elämän vaiheessa, iloissa ja suruissa,
Jani määrittelee. – Tämä on kutsumustyötä, johon liittyy taivaallinen ulottuvuus, ja se viime kädessä on se, joka sytyttää ja antaa intoa työhön. Silloin kun
tuntuu ettei omat voimat riitä, niin palaan lapsuudesta tuttuun psalmiin 91, joka muistuttaa, että ei tässä yksinään olla liikkeellä vaan rukousten kantamana
ja ennen kaikkea Taivaan Isän käsissä. J
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Hanne Tuulos

Tapahtuman aloittaa liukukitarakuningatar Erja Lyytinen yhtyeineen perjantaina
28.10. klo 19 Naantalin Kylpylässä. Rehevän
bluesin taituri ja laulaja on kovassa nosteessa Suomessa ja ulkomailla. Lauantaina
29.10. klo 19 Jukka Perko ja Avara konsertoivat Naantalin kirkossa. Avaran musiikillinen ilmaisu tekee kappaleista tarinoita, jotka koskettavat kuulijaa. Sunnuntaina 30.10.
klo 16 soi Rymättylän kirkossa ”Valo ja meri”, naantalilaisten kuorojen yhteiskonsertti. Mukana laulavat Naantalin Kamarikuoro, Rannikon laulumiehet, Naantalin laulajat, Helianthus sekä Chorus Gratiae. Ohjelmamaksu 10 €.

Jaakobin kävelyä,
runoja ja kuvataidetta,
myös Kylpylässä tapahtuu
Perinteinen Jaakobin kävely Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle starttaa jälleen
lauantaina 29.10. klo 10. Kävelyyn ilmoittaudutaan Armonlaakson Vaeltajille 19.10.
mennessä. Paluukuljetus sisältyy osallistumismaksuun, 10 €. Lauantaina tapahtuu
myös Kylpylässä. Tästä voit lukea lisää tapahtuman verkkosivuilta www.naantali.fi/
luxgratiae tai Nasta-lehdestä 3/2016.
Runo- ja äänimaisemia maalaillaan Merimaskun seurakuntakodissa sunnuntaina
30.10. klo14. Naantalilaisten Mirkka Mattheiszenin ja Mia Röngän runot sekä Harri
Tolvasen musiikki luovat yhdessä äänimaisemia meren rannoilta, pinnalta ja pinnan
alta. Vapaa pääsy.
Naantalin taidehuoneessa on esillä viikonlopun ajan, pe-su klo 12-16, Tarja-Maija
Mussaaren ja Liisa Leväsen tussi- ja vesivärimaalauksia. Taiteilijat opastavat tussimaalauksen saloihin työpajoissa perjantaina ja lauantaina. J
Lipunmyynti:
Erja Lyytinen: 28 € / 15 € opiskelijat ja alle
18-v. www.lippupalvelu.fi
Jukka Perko ja Avara: 28 € / 15 € opiskelijat
ja alle 18-v. www.lippu.fi
Lippuja myös Naantalin Matkailusta.
www.naantali.fi/luxgratiae

Rymättylän kirkon
länsilape sai uudet paanut
Rymättylän kirkkoon tehtiin uudet paanukatot runkohuoneeseen, sakastiin ja asehuoneeseen vuonna 1873. Vain runsaan 50
vuoden kuluttua, vuonna 1926, ne uusittiin. Paanuina käytettiin tuolloin sahapintaisia piilonaulattuja mäntypaanuja. Myöhemmin paanukattoa on korjattu eri aikoina.
Keväällä 2016 asehuoneen länsilappeen
paanut uusittiin kokonaan sahapintaisina
mäntypaanuina. Kiinnitys tehtiin näkyvänä
naulauksena tervakarkaistuilla takonauloilla
paanuihin valmiiksi porattuihin naulaa pienempiin reikiin.
Hyväkuntoiset asehuoneesta puretut paanut käytettiin runkohuoneen ja sakastin

KOLUMNI

Tästä en luovu
seurakunnassa
25.11.2000 kello 16.27 esikoistyttäreni päästi ensimmäiset
rääkäisynsä ilmoille ja isänä
ilon ja onnellisuuden kyynelten
valuessa poskille tunsin suurta ylpeyttä ja päällimmäisenä
ajattelin, että tästä pienestä ihmeestä pitää minun huolehtia ja kantaa vastuu hänen hyvinvoinnistaan sekä pärjäämisestään maailmassa. Minua on
esikoisen jälkeen vielä siunattu pojalla ja tyttärellä ja tuntemukset ovat olleet aina samat.
Itse koenkin seurakunnan tärkeimmiksi tehtäviksi vastuunkannon lähimmäisen hyvinvoinnista sekä aidon läheisyyden ja läsnäolon tunteen luomisen ihmiselle. Seurakunnan
tulee olla ihmisen elämässä
mukana koko hänen elämänkaarensa ajan ja ihmisen pitää pystyä turvautumaan seurakunnan antamaan tukeen
jokaisena päivänä. Nykyisen
heikon taloustilanteen aikana
meistä tulee helposti vain konemaisia suorittajia ja omasta sekä läheisten hyvinvoinnista ei huolehdita riittävästi. Tätä ilmiötä en onneksi ole havainnut seurakuntani työntekijöissä, luottamushenkilöissä tai muuten aktiivisesti seurakunnan toiminnassa mukana
olevissa.
Meillä on virastossa asioivia
vastaanottamassa aina iloinen seurakuntasihteeri, loistavan huumorintajun ja rautaisen
ammattitaidon omaava kanttori, aidon empaattinen ja sydämellinen diakoni, varhaiskasvatuksen työntekijä jolla on aina aikaa lapsille, lempeä pappi
jota kaikkien seurakuntalaisten
on helppo lähestyä sekä lukuisa joukko vapaaehtoisia. Seurakunnassamme näkyy vahva
yhteisöllisyys, ja kun me kaikki puhallamme yhteen hiileen
ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi jatkossakin, säilytämme tämän arvokkaan voimavaramme. J

huonokuntoisten paanujen vaihtoon. Samalla yksittäiset muusta katteesta erottuvat haapapaanut korvattiin näillä vanhoilla mäntypaanuilla. Paanuja vaihdettiin 350
kappaletta.
Paanujen raaka-aineena käytettiin tiukkasyistä mäntyä, missä sydänpuun osuus
oli yli 90 prosenttia.
Tervaus suoritettiin elokuussa ja tervan menekki oli noin 0,7 kg/m2. Uusien paanujen ja
tuulilautojen toinen tervaus suoritetaan ensi keväänä. J
Teksti ja kuva:
Jouko Sjöberg, RI

Jussia Tähti
Rymättylän seurakunta
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Seurakunnissa tapahtuu 29.9.–27.11.2016

JUMALANPALVELUKSET
Naantalin kirkossa
Su 2.10. klo 11 perhemessu.
Mikkelinpäivä. Saarna: Seppo
Paulasaari (Naantalin seurakunnan nimikkolähetti, Israel/SLS),
Saantola, Vuola, Laaksonlapset,
joht. Virpi Vähäpassi. Mukana
lastenohjaajat Jaana Härmä, Tarja
Lehto, Kirsti Koskenoja, Tellervo
Lehtonen sekä päiväkerholaiset.
Messun jälkeen keittolounas ja
lähetysjuhla seurakuntakeskuksessa. (Huom. messun aika!).
Su 9.10. klo 10 messu. Vanhusten viikon messu. Räty, Kairavuo,
Hartikainen, Kainot Pojat.
Su 16.10. klo 10 messu. Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Kairavuo, Lindberg, Vuola, Hartikainen.
Ke 19.10. klo 18 nuorten messu. Lindberg, Vuola. Mukana nuorisotyönohjaajat Timo Havukainen, Jari Hiitola ja Jere Peltonen.
Su 23.10. klo 10 messu. Räty,
Kairavuo, Vuola.
Su 30.10. klo 10 messu. Saantola, Kairavuo, Vuola.
Su 6.11. messu. Saantola, Räty.
Hartikainen
Su 13.11. messu. Rippikoulujen
aloitusmessu. Kairavuo, Lindberg,
Vuola.
Su 20.11. messu. Herättäjän kirkkopyhä. Saarna: John Vikström.
Kairavuo, Hartikainen. Messun
jälkeen lounas ja seurat seurakuntakeskuksessa.
Su 27.11. messu. 1. adventtisunnuntai. Lindberg, Saantola, Vuola.
Naantalin kamarikuoro, joht.
Antti Haapalainen.
Lisäksi
Su 16.10. klo 16.30 messu Velkuan kirkossa. Kairavuo, Vuola.
Pyhäinpäivä la 5.11.2016
klo 10 sanajumalanpalvelus
Hakapellon kappelissa. Räty,
Saantola, Hartikainen, Chorus
Gratiae, Sakari Kivinen, sello.
klo 18 pyhäinpäivän musiikkihartaus ja omaisten ilta
Naantalin kirkossa. Varpu Haavisto, viola da gamba, Nicholas
Söderlund, bassobaritoni, Kari
Vuola, urut.
ARKIEHTOOLLINEN
keskiviikkoisin klo 12 seurakuntakeskuksen kappelissa
5.10. Saantola, Vuola
12.10. Räty, Hartikainen
19.10. Kairavuo, Vuola
26.10. Lindberg, Hartikainen
2.11. Saantola, Vuola
9.11. Räty, Hartikainen
16.11. Lindberg, Vuola
23.11. Saantola, Hartikainen
MUSIIKKIA
Chorus Gratiaen
120v.-juhlakonsertti
1.adventtisunnuntaina 27.11
klo 18 Naantalin kirkossa.
Chorus Gratiae, johtaa Miika
Hartikainen, Laura Vire, sopraano, Sakari Kivinen, sello, Kari
Vuola, urut. Ohjelma 15 €.
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LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhot
Seurakuntakeskuksessa
(Piispant. 2):
ti klo 9–12 (3–5-vuotiaille), ke klo
12-15 (3–5-vuotiaille), to klo 9–12
(3-vuotiaille) ja to klo 12.30–15.30
(3–5-vuotiaille). Ilmoittautumiset
ja tiedustelut: Tarja ja Jaana 040
130 8321.
Nuhjalan kerhotilassa
(Isotalont. 9):
ma klo 12.30–15.30, to klo 9–12
ja pe 9–12 (3–5 -vuotiaille).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kirsti 040 130 8324 ja
Tellervo 040 130 8325.
Ruonan kerhohuoneella
(Kurkelank. 2):
ke klo 9–11.30 (yli 2-vuotiaille).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kirsti 040 130 8324 ja Tellervo
040 130 8325. Ryhmä on täynnä,
mutta voit ilmoittautua varapaikoille.
Voit ilmoittautua kaikkiin kerhoihin myös netissä: www.naantalinseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Pyhäkoulut yli 3-vuotiaille seurakuntakeskuksen lastentiloissa
Uutta! Lego-pyhikset sunnuntai-iltapäivisin klo 12–13. Jos
nurkissasi pyörii ylimääräisiä legoja, Lego-pyhis ottaa mielellään
vastaan lahjoituksia.
Sunnuntaina 2.10., 6.11. ja 11.12
on pyhäkoulu Crosspointin
yhteydessä klo 17–19 (ei siis
Lego-pyhäkoulua). Syyslomalla
(vko 41) ei pyhäkoulua.

Perhekerhot
Perhekerho ma klo 9.30–11.30
seurakuntakeskuksessa.
Vauvakerho ensimmäisen lapsen
saaneille vanhemmille ja vauvoille ma klo 13.30–15.30 seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa välillä
mm. vauvojen värikylpyä.
Musakatit – musiikkipainotteinen perhekahvila ti klo 9–11 Nuhjalan kerhotilassa.
Perhe- ja vauvakerhojen sekä
perhekahviloiden toiminta on
maksutonta ja mukaan voi tulla
ilman ennakkoilmoittautumista.
Laululeikkikerhot perhepäivähoitajille lapsineen
ma klo 9–11 Nuhjalan kerhotilassa ja joka kolmas viikko ke
klo 9–12 seurakuntakeskuksessa.

NUORILLE
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret

PUUHAPAJA – UUTTA
toimintaa Nuhjalan kerhotiloissa (Isotalontie 9):
5–8 -vuotiaille: joka tiistai
klo 12.30–16 kädentaitoja,
askartelua, leikkiä ja välipalaa.
1.–3. luokkalaisille: joka
keskiviikko klo 13–15 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!
Tiedustelut: Kirsti Koskenoja
040 130 8324 ja Tellervo
Lehtonen 040 130 8325.
Lapsiparkki
10 kk–5-vuotiaille lapsille perjantaisin seurakuntakeskuksessa.
Hinta: 2€/kerta/perhe. Varaukset
numerosta 040 130 8321.
Seuraavat parkkipäivät: 30.9.
klo 9–12, 28.10. klo 9–12, 4.11.
klo 9–12, 11.11. klo 12–15
(Huom!), 18.11. klo 9–12.

Perhemessu
su 2.10. klo 11 Naantalin kirkossa.
(Huom. aika!).Saarna: Seppo Paulasaari (Naantalin seurakunnan nimikkolähetti, Israel/SLS), Saantola,
Vuola, Laaksonlapset, joht. Virpi
Vähäpassi. Mukana lastenohjaajat
Jaana Härmä, Tarja Lehto, Kirsti
Koskenoja, Tellervo Lehtonen sekä
päiväkerholaiset. Messun jälkeen
keittolounas ja lähetysjuhla seurakuntakeskuksessa.
KOULULAISILLE
www.naantalinseurakunta.fi/varhaisnuoret

Ke 19.10. klo 18 nuorten
messu. Lindberg, Vuola. Mukana nuorisotyönohjaajat Timo
Havukainen, Jari Hiitola ja Jere
Peltonen.

AIKUISILLE
Gospel-jumppa ma klo 17.15
seurakuntakeskuksessa. Vetäjänä
Heli Gustafsson.
Äijä-jumppa ma klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. Vetäjänä Heli
Gustafsson.
Haluatko, että joku rukoilee
puolestasi? Tule Healing room
–rukousiltaan to 20.10 ja 17.11.
seurakuntakeskukseen joustavasti klo 17–19 välillä sinulle sopivana ajankohtana.
Crosspoint kuukauden ensimmäisenä su klo 17 seurakuntakeskuksessa. Musiikkia, ylistystä,
opetusta, esirukousta ja rentoa
yhdessäoloa. Lapsille tarjolla
omaa ohjelmaa.
2.10. puhujavieraana Antero
Laukkanen.
6.11.
Totuus ja armo retriitti 18.11.
klo 17 – 20.11. klo 15 Rymättylän Tammilehdossa, Tammilehdontie 37. Ohjaajina Leena Flander, Pirkko Tavio ja Tarja Lähdesmäki. Hinta Naantalin seurakunnan jäseniltä 88 €, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 71 €.
Muilta 113 / 90 €. Ilmoittautumiset ja lisätiedot auli.hynonenrinne@evl.fi tai 040 341 7207.

Sanan ja rukouksen ilta to 17.11.
klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Rukousta, ylistystä ja opetusta. Puhujina Veijo ja Aulikki Piipponen.
Hiljaisuuden iltakirkko su 20.11.
klo 18 Naantalin kirkossa. Taizélauluja, ehtoollinen ja iltatee. Esilaulaujana Helianthus.
DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Kohtaamispaikka ja kirpputori
avoinna ma–to klo 10–14, ke
myös klo 14–18.
Kohtaamispaikalla diakoniatyöntekijä tavattavissa keskiviikkoisin
klo 10–11.
Kohtaamispaikalla
tapahtuu:
Hyvää Huomenta naantalilaiset-hartaus ti klo 11. Eri esiintyjiä.
Gospelkaraoke ke klo 14–18.
Vetäjinä Reijo Kortelainen ja Antero Mäki.
Käsityöpiiri ke klo 11. Kudomme
ja virkkaamme esim. hypistelymuhveja muistisairaille ja peittoja
tarvitseville. Käsityöpiiri ottaa
mielellään vastaan lahjoituslankoja. Langat voi tuoda diakoniatoimistoon tai Kohtaamispaikalle.
Avoin runopiiri to 29.9., 27.10. ja
24.11. klo 14. Vetäjinä Pirkko Leinonen ja Kyllikki Pirttiniemi.
Keskustelua lukukokemuksista
”kirjastossa” olevista kirjoista ma
10.10. ja 14.11. klo 12. Vetäjinä
Tutta Aittapelto ja Leena Väistö.
Naantalin Kuvakävelijöiden
taulunäyttely 12.9.–6.10.
ma–to klo 10–14, ke myös klo
14–18. Kuvissa Naantalia parhaimmillaan.
Tuija Kianstenin käsityönäyttely …sukkia, sukkia, sukkia.. 10.10.–20.10. ma–to klo
10–14, ke myös klo 14–18.
Muuta:
Sauvakävelyä joka to klo 10.
Lähtö seurakuntakeskukselta
Aurinkotien puolelta.
Korttiaskartelua diakonian hyväksi ma 31.10., 7.11. ja 21.11. klo
10 alkaen, rh 2. Eila Puhakan ja
Eilan Kosken kanssa.
Opetellaan virsiä parittomien
viikkojen ti klo 12, rh 4. Säestää
Leena Litzen.
Tillukkapiiri ke klo 17, rh 2.
Kudotaan sukkia 90 vuotta täyttäneille naantalilaisille sekä naantalilaisille kastettaville vauvoille.
Opastajina Pirjo Laitala, Tuulikki
Järvelä ja Ulla Kokko.
Äijäbiljardi pe Dipolissa klo 17.
Mukana Reijo Kortelainen ja Niko
Leiklahti.
Inkeripiiri/kansainvälinen diakoniapiiri kokoontuu valmistelemaan myyjäisiä seurakuntakeskukseen ti 1.11. klo 14.
Uutta! Pelimimmit
Nainen, tule mukavaan tiimiin
pelejä pelaamaan ja aivoja
aktivoimaan seurakunnan hengessä parittomien viikkojen ma
klo 14, Dipolissa. Vetäjinä Pirkko Nurmi ja Inkeri Ahlroth.

Potero – veteraanimiesten keskustelupiiri to 6.10., 20.10., 3.11.
ja 17.11. klo 13.30 seurakuntakeskuksessa.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 4.10. ja 1.11. klo
14–15.30 seurakuntakeskuksessa.
Tied. Minna Pykälämaa 040 130
8343.
Kehitysvammaisten arkipyhäkoulu ti 25.10. ja 22.11. klo
15–16.15 Aurinkosäätiön palvelutalon alakerran kabinetissa. Tied.
Minna Pykälämaa 040 130 8343
tai Anna Ojala 040 130 8340.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä to 6.10. ja 10.11. klo 13,
rh 3. Tervetuloa kaikki läheistään
hoitavat! Ryhmän vetäjinä toimivat Naantalin kaupungilta
avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen
ja seurakunnasta diakoni Mari
Syrjäkoski-Vuollet.
Raamattupiiri parillisten viikkojen to klo 15, rh 2. Avoin kaikille
Raamatusta kiinnostuneille. Vetäjänä diakoni Mari SyrjäkoskiVuollet.
Ystäväpiiri ke 19.10. ja 23.11.
klo 12.30 Velkuan Kummelissa.
Minna Pykälämaa.
Vanhustenviikon pääjuhla su
9.10. klo 12 seurakuntakeskuksessa. Keittoruokailu, kahvitarjoilu ja monipuolista ohjelmaa.
Järj. Naantalin Vanhusten tuki ry,
Naantalin kaupunki ja Naantalin
seurakunta.
Diakonian päivystysajat
Seurakuntakeskuksessa diakoniatoimistossa ma ja to klo 10–12,
muuten ajanvaraukset puhelimella/sähköpostilla.
Kohtaamispaikalla on diakoniatyöntekijä tavattavissa keskiviikkoisin klo 10–11.
Anna Ojala: anna.ojala@evl.fi,
p. 040 130 8340,
Anita Mäkilä: anita.makila@evl.fi,
p. 040 130 8341,
Mari Syrjäkoski-Vuollet:
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi,
p. 040 130 8342
Minna Pykälämaa: minna.pykalamaa@evl.fi, p. 040 130 8343
LÄHETYS
Lähetyspiiri parittomien viikkojen to klo 13–14.30, rh 4. (ei 27.10).
Merikirkkopiiri parillisten viikkojen ti klo 12–13, rh 3.
Seppo Paulasaari (Naantalin seurakunnan nimikkolähetti, Israel/
SLS) saarnaa perhemessussa su
2.10. klo 11 Naantalin kirkossa.
(Huom. aika!) Messun jälkeen keittolounas klo 12.30 ja lähetysjuhla
klo 13.15 seurakuntakeskuksessa.
Aito mongolialainen jurtta on
pystyssä seurakuntakeskuksen
pääsalissa mongoliahenkisessä
lähetysjuhlassa to 20.10.
klo 18. Esittelijänä toimii Jarmo
Mäki-Mikola Lähetysyhdistys
Kylväjästä.

Tule mukaan vapaaehtoistyöhön!

www.vapaaehtoistyo.fi/naantali.
Mukana Naantalin seurakunta, kaupunki ja järjestöt.

Joulumyyjäiset la 26.11.
klo 10–13 lähetyksen ja diakonian hyväksi. Kahvila ja kirpputori
on avoinna, käsitöitä, leivonnaisia, arpoja yms. Tervetuloa!
Velkua
Jumalanpalvelukset ja
hartaudet kirkossa
Messu su 16.10. klo 16.30 Velkuan kirkko. Uskonpuhdistuksen
muistopäivä. Kairavuo, Vuola.
Pyhäinpäivän omaisten ilta
la 5.11. klo 19 Velkuan kirkko.
Flander, Lustig.
Koulun adventtihartaus
ke 23.11. klo 10 Velkuan kirkko.
Lindberg, Lustig.
Hartaudet Kummelissa
ke 12.10. klo 17. Ehtoollinen.
Räty, Vähäpassi.
to 5.11. klo 17. Ehtoollinen. Flander, Lustig
Ystäväpiiri ke 19.10. ja 23.11.
klo 12.30 Velkuan Kummelissa.
Vetäjänä Minna Pykälämaa.

JUMALANPALVELUKSET
Rymättylän kirkossa
Su 2.10. klo 11. Perhemessu.
Sirén, Vähämäki. Lapsikuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen
keittolounas, kahvit ja mehut
seurakuntakodilla.
Su 9.10. klo 10. Messu. Ikäihmisten kirkkopyhä. Sirén, Vähämäki. Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 16.10. klo 10. Messu. Ilkka
Pärssinen. Arttu Selonen.
Su 23.10. klo 10. Messu. Lähetyspyhä. Saarna Ari Malmi V-S
Kansanlähetyksestä. Sirén,
Vähämäki. Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Su 30.10. klo 10. Sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
La 5.11. klo 10. Sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
La 5.11. klo 18. Pyhäinpäivän
iltakirkko. Sytytetään kynttilät
vuoden aikana pois nukkuneiden
muistolle. Sirén, Vähämäki. Mukana diakoni Hannele Keskitalo.
Su 6.11. klo 10 Messu. Sirén,
Vähämäki.
KERHOT JA PIIRIT
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri ke 5.10. klo 13.
Kultaiseniänkerho ti 11.10. klo
13. Mukana khra Petri Sirén.
Perhekerho ke klo 10 – 12 seurakuntakodilla. Tervetuloa kotona
oleva isä, äiti tai vaikka isovanhempi lapsen kanssa. Ohjelmassa
vapaata seurustelua, leikkiä ja
askartelua. Tarjolla kahvia ja
mehua. Kuukauden viimeisenä
keskiviikkona keittolounas.
Poikien pienoismallikerho to
klo 13.30 ja 14.30 seurakuntakodilla. Ohjaajana Esa Suhonen.

Äiti teresa –piiri to klo 12 seurakuntakodilla.
MUUTA
Katavakotihartaus to 13.10.
klo 14. Sirén ja Vähämäki.
Kirkkokuoro to klo 18.30 seurakuntakodilla. Joht. Esa Vähämäki.
Lapsiparkki 7.10. ja 21.10. klo
9–12 seurakuntakodilla. Jos
sinulla on menoa, johon et voi
ottaa lastasi mukaan tai tarvitset
muuten pienen hengähdyshetken, varaa lapsellesi paikka
viimeistään edeltävänä torstaina,
Susanne Nummelin, 0401308385
tai susanne.nummelin@evl.fi.
Isoskoulutus alkaa sunnuntaina
9.10. klo 15 seurakuntakodilla.
Kokoonnumme noin kerran
kuukaudessa erilaisin teemoin.
Hannele Keskitalo ja Jasmin
Lindström.
10-synttärit 10.10. klo 14.30
Rymättylän koululla. Juhlimme tänä vuonna 10 v. täyttäviä
kakun ja pienen ohjelman
merkeissä. Rymättylän MLL ja
Rymättylän seurakunta.
Lisätiedot: Hannele Keskitalo
p. 040 130 8384.
Jaakobin kävely la 29.10. klo
10. Kävely Pyhän Jaakobin reittiä
Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle. Reitti n. 25 km. Lähtö Naantalin kirkolta klo 10. Perillä Rymättylän kirkolla noin klo 15. Kahvitus
seurakuntakodilla (vapaaehtoinen
maksu). Paluukuljetus Naantaliin
lähtee n. klo 16.30. Ilmoittautumiset 19.10. mennessä p. 040
765 3252 / Armonlaakson vaeltajat ry. Osallistumismaksu 10 €.
Elojuhla la 29.10. klo 13 seurakuntakodilla. Huutokauppa ja
kahvit.
Valo ja Meri -konsertti su 30.10.
klo 16 Rymättylän kirkossa. Naantalilaisten kuorojen yhteiskonsertissa esiintyvät Naantalin Kamarikuoro, Rannikon laulumiehet,
Naantalin Laulajat, Helianthus
sekä Chorus Gratiae. Ohjelmamaksu 10 €.

JUMALANPALVELUKSET
Merimaskun kirkossa
Su 2.10. klo 10 messu.
Su 9.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Iloiset kirkkokahvit
seurakuntakodilla klo 11.15.
Su 16.10. klo 10 messu.
Su 23.10. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 30.10. klo 10 sanajumalanpalvelus.
La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän
messu. Mukana Koraalikuoro,
joht. Tiina Lustig. Kirkkokahvit
seurakuntakodilla klo 11.15.
Su 6.11. klo 10 messu.
Su 13.11. klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 20.11. klo 10 messu.

Valtakunnallinen rahankeräys Valamon luostarin porttihankkeelle
Heinäveden Valamon luostarissa aloitetaan tänä
vuonna luostarialueen portin rakentaminen.
Portin on piirtänyt arkkitehti Sakari Siitonen.
Lahjoituksesi on sydämellisesti tervetullut keräystilille
FI78 8146 9710 1148 35, viitenumero 201 5501 tai
keräyspuhelimeen puh. 0600 17 890.
Puhelun hinta on 10,01 e.

Kiitos lahjoituksestasi!
Valamon Ystävät ry
Lisätietoja: Risto Nordell puh. 040 830 7161, risto.nordell(at)yle.fi
(Poliisihallituksen rahankeräyslupa 17.3.2016, lupa POL-2015-11853. Keräysaika 16.3.2017 saakka. Lupa on voimassa koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan haltija ja keräyksen toimeenpanija: Valamon Ystävät ry, Valamos Vänner rf.)

LAPSILLE JA PERHEILLE
Avoin perhekerho tiistaisin
klo 10. Aiheita:
4.10. Mikkelinpäivä: Jumalan
sanansaattajana enkelit.
11.10. Aleksis Kiven päivä:
lempikirjani.
18.10. Anteeksi pyytäminen ja
saaminen.
25.10. YK:n päivä: siunaa koko
maailmaa.
1.11. Pyhäinpäivä: taivaankoti.
8.11. Vieraana perheneuvoja
Marjut Ostermaa Perheasiain
neuvottelukeskuksesta.
15.11. Lapsen oikeuksien
päivä.
22.11. Adventin aika.
KERHOT JA PIIRIT
Naantalin vanhusten tuki ry.
ma 10.10. klo 12.30 ja ma 14.11.
klo 11 seurakuntakodilla.
Keskiviikon kahvihetki ke
12.10. ja 9.11. klo 11 vanhustentalolla.
Käsityöpiiri to 13.10. ja 10.11.
klo 13 seurakuntakodilla.
Kultaisen iän kerho to 20.10. ja
17.11. klo 13 seurakuntakodilla.
Kaffepaussi to 27.10. ja 24.11.
klo 13 seurakuntakodilla.
MUSIIKKIA
Lux Gratiae: Meren ääret su
30.10. klo 14 Merimaskun seurakuntakodilla.
Runo- ja äänimaisemia... Missä
ovat meren ääret ja mitkä tai ketkä
siellä kohtaavat? Mirkka Mattheiszenin, Mia Röngän ja Harri Tolvasen meriaiheisessa esityksessä
keskustelevat Mattheiszenin ja
Röngän runot sekä Tolvasen luoma äänimaisema. Meren rannoilta,
pinnoilta ja myös pinnan alta
tarkastellaan ihmisen suhdetta
luontoon ja toisiin ihmisiin. Vapaa
pääsy.
DIAKONIAA
JA KOHTAAMISIA
Iloiset kirkkokahvit su 9.10.
klo 11.15 seurakuntakodilla.
Syntymäpäiväjuhla vuonna
2016 70 ja 80 vuotta täyttäville
pe 14.10. klo 12 seurakuntakodilla.
Pyhäinpäivän kirkkokahvit
la 5.11. klo 11.15 seurakuntakodilla.

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

Ostamme kultaesineitä:

koruja, kolikoita, harkkoja ja
hammaskultaa. Tilaa maksuton
myyntipaketti www.nettikulta.fi
tai puh. 044 9877 049
(ma-pe 10-17) NettiKulta

HAUTAJAISJÄRJESTELYNI
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

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä
041 454 6594
jaana.mehtala@kotimaa.fi
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Armoa!
Lokakuun viimeisenä päivänä tasan 500 vuotta sitten Wittenbergissä kuhisi. Katolinen munkki Martti Luther oli juuri naulannut katedraalin oveen 95
teesiä. Kirkko oli eksynyt kauas kristinuskon ydinsanomasta, mutta Martti oli löytänyt Raamatusta kirkkaan helmen: armon, joka laittoi hänet liikkeelle!
Se oli niin mullistava kokemus nuorelle miehelle, että vielä vähän ennen kuolemaansa
hän muisteli:
– Oli kuin paratiisin portit olisivat minulle
auenneet ja tunsin itseni kokonaan uudestisyntyneeksi.
Eipä varmasti osannut Luther kuvitellakaan
teesejä Wittenbergin kirkon oveen naulatessaan, että satojen vuosien kuluttua maailman lapset leikkisivät hänen nimeään kantavalla lelulla, jonka myyntiluvut pyörivät nyt
jo puolen miljoonan hujakoilla. Luther playmobile on rankattu maailman suurimpien
uutislehtien mukaan maailman kaikkien aikojen nopeimmin myyneeksi leluksi. Se löytyy myös monien keräilijöidenkin hyllystä.
Mutta Luther on lelunsa ansainnut. Lähes
raivoisasti leviävä muutoksen aalto ravisteli
kristikuntaa: jumalanpalvelukset muuttuivat
ymmärrettäviksi ja ihmisten omalle kielelle,
Raamattuakin tulisi jokaisen voida itse lukea
ja sitä selitettiin nyt saarnoissa ihmisille. Yhteinen virsilaulu syntyi ja vakiinnutti nopeasti asemansa kristillisen elämän keskiössä.
Virret olivat alkuun joko uusia sovituksia
vanhoista gregoriaanisista kirkkolauluista

tai usein jo valmiiksi aikansa kansan suussa
eläviä maallisia lauluja – jopa juomalauluja
– joihin kirjoitettiin uudet kristilliset sanat.
Tyylillä ei näytä olleen niin väliä kunhan sanoma Jeesuksesta kaikuisi kansan suussa.
Ja moni löysi Lutherin tavoin rauhan – yksin
armosta uskon kautta Jeesuksen tähden.

Yhä ajankohtainen armo
Maailma valmistautuu 30.10. alkavaan reformaatio 500 v. merkkivuoteen, jota Suomessa vietetään teemalla Armoa 2017. Lutherin löytö on yhä ajankohtainen! Muistamme rohkeita uskon isiä ja heidän työtään, mutta ennen kaikkea merkkivuosi kutsuu meitä jokaista pohtimaan reformaation hengessä, mitä nyt olisi tehtävä, että sanoma armosta ja anteeksiantamuksesta
välittyisi tavalla, joka avaa sen merkityksen
2000-luvun ihmisille. Millä tavalla seurakunta voisi toimia entistä tuoreemmin ja kuinka voisimme raivata esteitä armon tieltä?
Reformaatio ei lopulta johtanut vain luterilaisen kirkon syntyyn, vaan se antoi alkusysäyksen myös monien muiden protestanttisten kirkkokuntien synnylle. Siksi merkkivuosi on myös ekumeeninen. Se tarkoittaa sitä, että etsimme yhteyttä kristittyihin

Henkilöstöuutisia

muista suuntauksista. Merkkivuotta on valmisteltu ja sitä vietetään yhdessä muiden
kristillisten kirkkojen kanssa.

Uudet virret kaikuvat iloa!
Lutherille evankeliumin sanoma ja virret
kuuluivat yhteen. Kirkkomme viettääkin
reformaation merkkivuotta mm. julkaisemalla virsikirjaan 79 uutta virttä tuovan lisävihon. Edellisen kerran virsikirjaa on uudistettu v. 1986. Anna-Kaisa Inkala, Suomen
ev.lut. kirkon piispainkokouksen teologinen
sihteeri, kirjoittaa nettikirjoituksessaan uuden lisävihon lauluvalinnoista:
– Lähtökohtina on pidetty iloa ja kiitollisuutta Jumalan lahjoista sekä vastuuta luomakunnasta. Tarkoituksena on ollut tavoittaa
myös heitä, joille perinteinen virsien musiikki
ja sanoitukset ovat olleet vieraita. Tutut hengelliset laulut, kansainväliset sävelmät niin
kuin kokonaan uudetkin sävellykset soivat
lisävihkoissa mukaansatempaavina.
Naantalin seurakuntayhtymän kaikissa seurakunnissa uusi lisävihko otetaan virallisesti käyttöön 1. adventtina, mutta maistiaisina se voi olla käytössä jo sitä ennen seurakuntien piireissä ja tilaisuuksissa.

Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
www.naantalinseurakunta.fi

Rymättylän seurakunta
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
www.rymattylanseurakunta.fi
Päivi Hartikainen jatkaa Naantalin seurakuntakeskuksen emäntänä Anni Niemisen jäätyä eläkkeelle kesäkuussa 2016.
Päivi tekee täyttä työaikaa ympäri vuoden ja vastaa myös Naantalin seurakunnan rippileirien ruokapalveluista.

Useinkaan ei tule ajatelleeksi, kuinka paljon
reformaatio on vaikuttanut siihen, millainen
Suomesta – ja seurakunnasta Suomessa on
tullut. Pintaraapaisuna tähän ajatusleikkiin
voimme miettiä esimerkiksi sitä, että mikäli Luther – tai kukaan muukaan reformaattori – ei olisi teesejään naulannut, kuulisimmeko edelleen opetukset kirkossa latinaksi? Olisiko meillä edes suomenkielistä Raamattua?
Mutta reformaation kaiut saavuttivat myös
Suomen ja ensimmäisten paikkakuntien
joukossa Turun seudun. Moni asia muuttui
Pohjolan perukoilla. Uskonpuhdistuksen
hengessä täälläkin pidettiin tärkeänä mm.
suomenkielisen kirjallisuuden luomista,
jotta Raamattua voisi lukea äidinkielellään.
Koululaitoksen kehittäminen sai puhtia.
Rohkeat lutherit ovat tarpeellisia tässäkin
ajassa. Jos et vietä reformaation merkkivuotta
muuten, niin kuulostele armoa ja kun turuilla ja toreilla kohdataan, kerro meille mitä teesejä sinä tänä päivänä naulaisit kirkonoviin!
Lue lisää: www.reformaatio2017.fi J
Teksti ja kuva: Hanne Tuulos

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIETOJA

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma–pe 9–13
040 130 8300, 040 130 8301

Jari Hiitola on aloittanut Naantalin seurakunnan nuorisotyöntekijän virassa
1.8.2016.

Jos ei olisi Lutheria?

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

