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Tästä selvitään - hyvän puolella
Pandemian aikaa on eletty jo ihan tarpeeksi.
Tuntuu, että kohta kaikki on kiellettyä. Tunnelma on pilalla ja paha hiipinyt mieleen.
Vuosia sitten opin rippikoululeirin järjestyssääntöjen pelkistyksen: jos et tiedä, onko joku sallittua, niin se on ilmeisesti kiellettyä. Tämä motto sopii hyvin myös tähän päivään.
Mutta kun pitäisi saada elää, ei vain pelätä
pahinta. Eläminen on nyt ankaraa. Pienenevät piirit kiristävät pinnaa. Miten tästä päästään takaisin normaaliin?
Toivon merkkejä on kuitenkin ilmassa. Maskien käyttö, välimatkojen pitäminen ja käsien pesu vähentävät pöpöjen leviämistä.
Ja jos et ole vielä rokotusta saanut, niin sen
saamisen mahdollisuus on tänään lähempänä kuin kuukausi sitten. Me selviämme
tästä, vaikka nyt elämä onkin korostuneen
rajoitettuja.

Ensimmäisen pääsiäisen aikoihin elettiin
myös ankaria aikoja. Roomalaisten rautainen miehittäjän ote teki elämästä uuvuttavaa ja pelottavaa. Mitä vain saattoi tapahtua. Tähän historian hetkeen Mestarimme toi uuden sanoman: Jumalan valtakunta on toisenlainen valtakunta. Siellä pienin on suurin ja mahtavin palvelee
toisia. Jotain ihan toisenlaista valtakuntaa
Jeesus julisti.
Kaikki eivät olleet innoissaan tästä uudesta opista: Jumala onkin kaiken yläpuolella
ja jotain aivan muuta kuin mitä siihen aikaan ymmärrettiin. Jeesuksen noin kolmen
vuoden mittainen julkinen toiminta päättyi väkivaltaiseen häpäisymestaukseen ristillä. Langetettiin ankara rangaistus hyväntekijälle.
Mutta, mutta, uusi valtakunta murtautui

pääsiäisaamuna tukahduttamisyrityksistä
huolimatta. Ylösnousemus avasi portit uuteen elämään. Ei enää pelon orjuuttamana
elämistä, vaan nyt perusvireeksi kasvoi usko ja luottamus hyvän voittoon.
Sitä uskoa me tarvitsemme jokaiseen päivään, lähimmäisen yhtä paljon kuin itsemme rakastamiseen. Hyvän puolella eläminen vaatii välillä kekseliäisyyttä ja usein sitkeyttä. Emme aina heti näe tuloksia, mutta
kun teemme ratkaisuja kasvavassa uskossa
Jumalaan ja toiset huomioiden, niin voimme luottaa siihen, että asiat kääntyvät parhain päin. ■
Toivon pääsiäisen vahvaa valoa kevääseesi!
Markku Ahlstrand
kirkkoherra
Merimaskun seurakunta
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Semana
Santa

– pääsiäinen koronan varjossa,
mutta aarteen äärellä
Jokaisessa maassa pääsiäistä juhlitaan omalla tavalla ja joissakin
maissa juhlapyhiin liittyvät perinteet saattavat tuntua erikoisilta.
Pääsiäinen on Espanjassa yli viikon
mittainen, laajuudeltaan jouluun
verrattava juhla ja suurtapahtuma,
joka näkyy ja kuuluu kaikkialla.
Katolilainen perinne näkyy myös juhlan
vietossa hyvin voimakkaana. Suomalaisille tutut pääsiäispuput ja -noidat kalpenevat, kun espanjalaiset rynnivät kaduille katsomaan näyttäviä, uskonnollisia pääsiäiskulkueita.
Miten Naantalista syntyisin oleva, monille Naantalin seurakunnan entisenä
nimikkolähettinä tuttu Tia Raunio kokee tämän ja miten pääsiäistä vietetään
suomalais-espanjalaisessa kodissa – varsinkin nyt koronan keskellä?

Suomalaisten elämänlaatua
parantamassa
Fuengirolan lempeässä keväässä aurinko paistaa. Siellä Tia Raunio on työskennellyt viime elokuun alusta asti Suomen
Merimieskirkon Aurinkorannikon sosiaalikuraattorina. Tätä ennen hän on asunut
13 vuotta muualla Espanjassa.
Ympärillä on nyt koronan vuoksi harventunut - normaalisti n. 25 000 – 30 000 suomalaisen - yhteisö, jonka parissa on Tian
työsarka Espanjan ainoana Merimieskirkon työntekijänä: parantaa Aurinkorannikon 17 kunnassa asuvien ja liikkuvien
suomalaisten elämänlaatua kolmannen
sektorin sosiaalityön keinoin yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja muiden
suomalaisten toimijoiden kanssa.

Messuelämää koronan ehdoilla
– Aurinkorannikon suomalaisella evankelisluterilaisella seurakunnalla on seurakuntakoti Fuengirolassa, jossa pidän vastaanottoa keskiviikkoisin, kuvailee Tia yhtä työtehtävistään ja paikka on hänelle
muutenkin rakas:
– Osallistun täällä myös seurakunnan toimintaan, joka nyt koronapandemian aikana tarkoittaa messuja sunnuntaisin.
Suomalaisiin muuten tarttuu täällä espanjalaista avoimuutta, sosiaalisuutta
ja rentoutta, Tia on huomannut.

– Aurinkokin varmaan edesauttaa sitä
asiaa.
Korona on kurittanut Espanjaa rankasti
ja se vaikuttaa myös tulevaan pääsiäisen
aikaan. Tia toivoo silti pääsevänsä osallistumaan suomalaisen seurakunnan järjestämiin messuihin, jotka tietenkin järjestetään kokoontumisrajoitukset, turvavälit ja maskipakko tarkasti huomioiden.
-Täällä täytyy käyttää maskia kaikkialla
kodin ulkopuolella – pihallakin, Tia huokaa.

ton päätyttyä pääsiäispöydässä on yleensä myös karitsan lihaa. Ja jälkiruokana on
mämmin sijaan torrijas-leivokset, jotka
muistuttavat suomalaisia köyhiä ritareita.
Mutta ei Tian kahden kulttuurin kodin
pääsiäiseen mämmiä kaivatakaan:
– Mämmi on ainoa suomalainen ruoka,
josta mieheni ei pidä, enkä minäkään,
Tia lisää.
– Pääsiäisenä mieheni valmistaa ehkä
kasvispaellaa, koska minä en syö lihaa.

Pääsiäisen aarre
Semana Santa
– kulkueita ja perinneruokia
Espanja on tunnettu värikkäistä pääsiäiskulkueistaan ja niihin liittyvistä hiippalakkisista.
– Olen nähnyt niitä paljon aikaisempina
vuosina. Mutta tänä vuonna nämä katoliseen pääsiäiseen kuuluvat kulkueet on
peruutettu koronapandemian vuoksi, Tia
tietää.
Kulkueet liittyvät Semana Santan eli pyhän viikon viettoon, kuten hiljaista viikkoa ja pääsiäistä Espanjassa kutsutaan.
Juhla on suuruusluokaltaan ainakin joulun veroinen. Maan jokaisessa kolkassa
järjestetään koko viikon ajan suuria ristintien kulkueita. Kaikin puolin mahdollisimman näyttäviksi laitettuja ristiinnaulitun, neitsyt Marian ja pyhimysten kuvia kannetaan kulkueissa kaduilla palmusunnuntaista alkaen. Torvensoittajien ja
rumpalien säestämien pääsiäiskulkueiden äänet kuuluvat kaduilta vielä aamuyön tunteina.
Perinne ulottuu vuosisatojen taakse ja
normaalisti kadunvarret notkuvat väkeä yömyöhälle, mutta tänä vuonna kaduilla on hiljaista. Koronaa torjutaan rakkaimpien pääsiäisperinteidenkin kustannuksella.
Sen sijaan pääsiäisruokia koronarajoitukset eivät koske. Tia kuvailee hiljaisen viikon perinneruokia:
– Hiljaiseen viikkoon kuuluu kikherneistä, pinaatista ja turskasta valmistettu keitto, potaje.
Paas-

Kysymys lapsuuden pääsiäisistä saa Tian
muistelemaan, kuinka he perheen kanssa usein aloittivat pääsiäisenä mökkikauden Rymättylässä.
– Kasvatimme rairuohoa ja maalasimme
munia sisareni kanssa. Minulla on lapsuuden aikaisia pääsiäistipuja tallella, joita
laitoimme rairuohon päälle.
Noiden aikojen jälkeen on kuljettu monenlaisia polkuja, mutta se, mikä pysyy,
vaikka puitteet muuttuvat ympärillä, on
pääsiäisen suurin aarre:
– Että Jeesus kuoli puolestani ja sovitti syntini ristillä. Hän ei jäänyt hautaan,
vaan nousi ylös ja haluan toimia hänen
ylösnousemuksensa todistajana maailmassa, Naantalin entinen nimikkolähetti kuvailee kutsumuksensa pohjaa ja kiteyttää Jeesuksen meille antaman tehtävän yhteen lauseeseen:
– Hän lähetti meidät palvelemaan toisiamme maailmaan.

Johdatettu ja valmistettu elämä
Tia onkin palvellut monessa paikassa ja
monenlaisten kulttuurien keskellä. Naantalissa Tia muistetaan paitsi alkuperäisenä Naantalin tyttönä, myös ajoilta, jolloin
hän toimi seurakunnan nimikkolähettinä Tansaniassa. Nyt elämän polut ovat tuoneet hänet aivan

uudenlaisten haasteiden ja tehtävien
keskelle.
– Koen kaikessa tässä johdatusta kuten
aiemminkin elämässäni. Aikaisemmat
vaiheet elämässäni ovat valmistaneet
minua tähän tehtävään, johon minut on
nyt lähetetty, Tia summaa ja tähyää samalla jo hieman tulevaankin:
– Tulevaisuudesta on vaikea sanoa, mutta näen kuitenkin itseni joka tapauksessa asumassa mieheni kanssa talvet Espanjassa ja kesäisin lomailemme Rymättylässä.

Uskalla yllättyä – Merimieskirkon
kesäjuhlat Naantalissa 7.-8.8.2021
Tulevana kesänä Tian voikin tavata elokuussa Naantalissa Merimieskirkon kesäjuhlilla, jonka järjestelytoimikunnassa
hän on mukana.
– Tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun
saan Naantalista kotoisin olevana olla suunnittelemassa ja kutsumassa Merimieskirkon työtovereitani, naantalilaisia ja kaikkia muitakin yhteiseen kesäjuhlaan, Tia iloitsee ja rohkaisee naantalilaisia tulemaan tapaamaan häntä ja tutustumaan Merimieskirkon toimintaan erityisesti, jos se on aivan vierasta.
– Uskalla yllättyä! rohkaisee Tia.
– Naantalista muistan jo lapsuudestani
merimieslähetyspiirin. Merimieskirkko
on siis toisaalta jo vanha, mutta tänä päivänä samalla myös hyvin nuorekas toimija, johon tullaan maailmalla yli uskontoja kulttuurirajojen. Toivon, että Naantalin
kesäjuhlillekin kokoontuu värikäs joukko
ihmisiä eri puolilta maailmaa, mutta erityisesti Naantalista. ■
Teksti: Hanne Tuulos
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Yhteisvastuu 2021
– ikäihmiset tarvitsevat apuasi
Ny

blo
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kymmeneen maahan. 60 % keräyksen tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun.

Korona-aika vaatii kekseliäisyyttä
Kaisa myöntää, että korona-aikana keräyksen organisointi ei ole ollut ihan helppoa,
koska perinteisiä keräystapoja, kuten lipasja listakeräyksiä, ei ole voinut toteuttaa totuttuun tapaan.
– Kovasti kuitenkin toivon, että myöhemmin tänä vuonna päästäisiin niitä vielä yrittämään. Erityisesti lipaskeräys on viime vuosina tuottanut hyvin, hän jatkaa.

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee
ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa,
jota koronaepidemia on syventänyt
entisestään. Osallistumalla Vuoden
2021 Yhteisvastuukeräykseen pystymme auttamaan. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
Tämän vuoden aihe on jälleen hyvin ajankohtainen, sillä vähävaraisia vanhuksia on Naantalin seurakunnan diakoniatyöntekijän ja Yhteisvastuupäällikön, Kaisa
Nyblomin, mukaan Naantalissakin paljon.
Ikäihmisten köyhyyden takana on monia
tekijöitä, kuten kotiäitiys, työkyvyttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, yksinäisyys, pienipalkkaisuus, terveydelliset ongelmat – tai
näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus ja digisyrjäytyminen.
– Karua on, että iso osa meidänkin seurakunnan ruoka-avun asiakasryhmästä on
iäkkäitä, Kaisa miettii.

Apua omaan lähipiiriin
Kaisaa surettaa erityisesti se, että sukupolvesta, joka on ollut rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaamme sotien jälkeen, osa
joutuu nyt elämään ahdingossa. – He joutuvat kamppailemaan köyhyyden kanssa
päivittäin ja jatkuvasti pohtimaan voivatko
ostaa esimerkiksi lääkkeitä tai ruokaa. Se ei
vaan tunnu oikeudenmukaiselta.

– Haluamme löytää myös ne vanhukset, jotka eivät vielä ole minkään avun piirissä. He
ovat sellaisia, jotka ovat ehkä tottuneet tulemaan toimeen omillaan, Kaisa pohtii ja toteaa, että siksi kynnys hakea apua voi olla
korkea. - Heidät pyrimme eri yhteistyötahojen kanssa löytämään, jotta hekin saisivat
tarvitsemansa avun.

– Yksi lipaskeräyspäivä meillä nyt juuri oli
pari viikkoa sitten, mutta avuksi olemme ottaneet netin ja sosiaalisen median. Yhteisvastuunkeräyksen starttiviikon iltahartaudet ovat edelleen katsottavissa Naantalin
seurakunnan sosiaalisen median kanavissa,
Kaisa vinkkaa. - Muun muassa niiden avulla olemme levittäneet tietoa eri sähköisistä
lahjoitusmahdollisuuksista.
– Ja Yhteisvastuukeräyshän kestää koko
vuoden, joten lahjoittaa voi milloin vain,
hän muistuttaa.
– On meillä yksi tempauskin suunniteltu-
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– Näissä maissa on usein se tilanne, että
työikäinen väestö on kaatunut sodassa tai
kuollut epidemioissa. Vanhukset ovat jääneet hoitamaan lastenlapsiaan. On siis äärettömän tärkeä tukea arvokasta vanhuutta myös näissä kriisipesäkkeissä, Kaisa korostaa.

na, jonka toteutamme maaliskuun lopulla.
Meiltä saa tilata laulutervehdyksen jollekin
läheiselle ihmiselle puhelimitse. Toteuttajina ovat ainakin meidän Elisa -kanttori ja minä ja muutama muu työntekijä. Se voi olla aika mukava, vähän erilainen tapa ilahduttaa esimerkiksi yksinäistä läheistä, Kaisa kannustaa*.
Vaikka koronan kanssa onkin nyt eletty jo
pitkään, niin hienoisena yllätyksenä Kaisalle kuitenkin tuli, miten hankalaa keräyskampanjaa on toteuttaa kaikkien rajoitusten keskellä.
– Kekseliäs tässä täytyy tosiaan olla, eikä
kauhean pitkälle voi suunnitella mitään,
kun koko ajan tulee uusia ohjeistuksia. MobilePayn kautta olemme kovasti kannustaneet ihmisiä osallistumaan.
– Vanhusten hätä on suuri ja lahjoitustasi
tarvitaan kipeästi, Kaisa vetoaa. ■
Teksti ja kuva: Merttu-Mari Huoponen
* Lue lisää laulutervehdyksen tilaamisesta
viereiseltä sivulta.

Ihmisenä kohdattu
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä pyritään myös ehkäisemään ja lievittämään
ikäihmisten syrjäytymistä digitaalisesta
maailmasta. Varoilla tarjotaan mm. maksutonta neuvontaa taloudenhallinnassa sekä
digitaitojen valmennusta.
– Me seurakunnan diakoniatyöntekijät
olemme myös ihan jokaista varten, joka
tuntee tarvitsevansa vaikkapa keskusteluapua tai apua jonkin konkreettisen asian selvittelyssä, Kaisa kertoo ja jatkaa: - Voimme
hyvin vaikka yhdessä avata laskuja ja pohtia tuloja ja menoja ja miettiä, miten ne voisi tasapainottaa.
– Nyt korona-aikana teemme mm. kotikäyntikävelyjä ulkona, jolloin voimme yhdessä jutella mieltä askarruttavista asioista.
On hirveän tärkeää, että jokaisella olisi joku,
joka kuuntelee.
– Aralla mielellä ihmiset usein meidän luokse tulevat, mutta lähtevät huojentuneina
siitä, että heidät on kohdattu ihmisenä kaikista ongelmista huolimatta. Se on tässä
myös se työn suola, kun huomaa, että pystyy auttamaan ihmisiä pääsemään jaloilleen, Kaisa kuvailee.

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen
voi lahjoittaa monin tavoin
Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain
järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja lähimmäisenrakkauden kansanliike.
Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa.
Korona-aikana perinteiset keräysmuodot, lista- ja lipaskeräys, jäävät osin
toteuttamatta tai siirtyvät mahdollisesti myöhempään ajankohtaan.
Voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen mm. seuraavilla tavoilla:

 MobilePay:llä oman seurakunnan numeroon
Naantali: 54457
Merimasku: 18172
Rymättylä: 68124
 Seurakunnan nettilahjoitussivulla
yhteisvastuu.fi/naantali
yhteisvastuu.fi/merimasku
yhteisvastuu.fi/rymattyla
 Verkkopankissa tai tilisiirrolla
Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.
Lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero:
301550 (Naantali)
301482 (Merimasku)
301767 (Rymättylä)
Kiitos lahjastasi!

Kaukana hätä on myös suuri
Kunkin seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 20% jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella.
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Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355.
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa tänä vuonna on Uganda, mutta apua
ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli

Lisää tietoa: yhteisvastuu.fi

SEURAKUNTALAISEN
PUHEENVUORO

Sylihoitoa ja
koronaa
Saan olla jäsenenä ikiomassa Merimaskun seurakunnassa toimivana tai toimimattomana, syli on aina avoinna.

Naantalin seurakunnan työntekijät soittavat tervehdyksen saajalle puhelun ja laulavat toiveesi.
Voit lahjoittaa puhelusta haluamasi summan Yhteisvastuukeräykseen. Keräyksen tuotto menee
tänä vuonna taloudellisissa vaikeuksissa olevien ikäihmisten hyväksi.
Ohje
• Valitse laulu listalta (löytyy www.naantalinseurakunta.fi etusivulta linkkinä)
• Lähetä tekstarilla numeroon: 040 1308319 toivelaulun nimi, laulutervehdyksen saajan nimi
ja puhelinnumero sekä oma nimesi sulkeisiin. Laulutervehdys voidaan toimittaa myös nimettömänä (mainitse tilatessasi).
• Esim: Vanha holvikirkko, Matti Meikäläinen 050 1111111 (Minttu)
• Tilata voit su 21.3.2021 mennessä. Saat vastauksen viestiisi ma 22.3. tekstarina, jossa on vielä
maksuohjeet ja ajankohta, jolloin tervehdys soitetaan.
• Soitamme tervehdykset 25.3. ja 26.3. samasta numerosta, josta puhelu tilataan.
Valitse seuraavista lauluista
• Mikä tahansa virsi
• P.Laaksonen: Tahtoisin toivoa sinulle
• M.Nikunen: Sinua siunata tahdon
• S.Lindahl: Vanha holvikirkko
• V.Viitasalo: Paljon ois aihetta lapsella kiittää
• Juha Tapio: Rakastettu
• Juha Tapio: Kaksi puuta
• P.Laaksonen: Täällä Pohjantähden alla
• P.Laaksonen: Matkahymni
• N.E.Fougstedt: Sua vain yli kaiken mä rakastan
• O.Merikanto: Oi kiitos sa Luojani armollinen
• P.Simojoki: Salaisuus
• P.Simojoki: Korkeimman suojassa
• J.Löytty: Taas yllemme aurinko saa
• T.Nikkola: Kun on toisessa kädessä Jumala
• J.Anderson: Oi katsohan lintua oksalla puun
• P.Virtanen: Minun ystäväni on kuin villasukka

Neljäs, ”digitaalinen uskonpuhdistus”, pyyhkäisee ympäri maapallon.
Tässä pienellä seurakunnalla on virtuaalisesti mahdollisuus tavoittaa
maailman kaikki kolkat. Kun kirkkomme jumalanpalveluksissa on ollut keskimäärin 20 seurakuntalaista
läsnä, on nyt Facebookissa striimauksien katsojakertoja ollut jopa yli sata,
katsojia vielä enemmän.

WWW.NAANTALINSEURAKUNTA.FI

Omakielinen Raamattu on osa identiteettiä

Vähemmistökansoille raamatunkäännös
on monesti ensimmäinen omakielinen
teksti, jonka he saavat kirjallisessa muodossa. Raamatun lukeminen ensimmäistä kertaa omalla kielellä herättää lukijoissa usein liikutusta: meidät on huomattu,
meidät on tunnustettu.

vähemmistökielten vaalimista. Usein ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan vähemmistökansalle myös oma kirjakieli.

Raamattuseurojen (UBS) verkostossa, johon kuuluu 150 pipliaseuraa 240 maassa.
Pipliaseurat työskentelevät yhteistyössä
kaikkien kristillisten kirkkojen kanssa.

Oma kirjakieli taas tuo välitöntä toivoa mahdollisuuden oppia lukemaan. Lukeminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja avain moneen, kuten koulutustason nousuun ja tasa-arvon lisääntymiseen.

Suomen Pipliaseura on mukana laajoissa
raamatunkäännösohjelmissa Kiinassa ja
Intiassa sekä käännöshankkeissa Afrikassa, Mekongin alueella ja Venäjällä.

Raamatunkäännöstyö on yksi keino, jonka
avulla vähemmistökielien ja -kansojen on
mahdollista säilyttää oma identiteettinsä.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi
raamatunkäännöstyön tavoitteena on, että kaikkialla ihmiset, jotka haluavat, voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta
omalla äidinkielellään.

Oma kirjakieli, oma identiteetti
Raamatunkäännöstyöllä onkin varsin
kauaskantoiset vaikutukset, jotka tekevät näkyväksi alkuperäiskieliä ja tukevat

Raamattu – maailman
käännetyin kirja
Suomen Pipliaseura toimii Yhtyneiden

Syksyllä tunsin kokeneeni suuren
pettymyksen Markku -papin jäädessä virkavapaalle noin puoleksi vuodeksi. Siitä kuitenkin selvittiin yhdessä hyvien tuttujen sijaisten avulla,
kiitos heille.
Nyt olemme kaikki koolla taas –
Markku -pappi, Tiina -kanttori, Katja
-diakoni, Raija -suntio-striimaaja, Tiina -lastenohjaaja ja Jorma kansliassa
sekä seurakunta televisioiden ääressä. Teemme töitä yhdessä, olemme
elävä seurakunta. Ystävänpäivänä
hiljennyimme kuuntelemaan saarnan päätteeksi kirkkoherramme esittämänä Anna-Mari Kaskisen sanoittaman ja Markku Ahlstrandin säveltämän laulun ”Ristin ja rauhan tie”,
joka oli teoksen kantaesitys.

Maksaa voit
• MobilePaylla numeroon: 54457
• Tilisiirto/verkkopankki:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Viite: 301550

Edellisessä Vesper-lehdessä (Vesper
4/2020) kerroimme Suomen
Pipliaseuran tuottamasta Uuden
testamentin käännöksestä, joka julkaistiin lokakuussa 2020. UT2020 on
saanut ilmestyttyään suuren suosion. Nykyään Raamattu onkin yhä
useammin teksti, jota luetaan tai
kuunnellaan puhelimella tai muulla
digitaalisella laitteella.

Vuoden 2020 pääsiäisestä on kohta vuosi ja olemme eläneet koko sen
ajan koronaviruksen takia poikkeustilanteessa. Jumalanpalvelukset sekä
rajoitetun kirkkokansan kesken että striimattuina on toteutettu tauotta. Onkohan näin koko maassamme,
meillä kun seurakuntalaisia on vain
noin 1300?

Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie
12 vuotta. Raamattu on maailman käännetyin kirja.

Kirkkoa ehostettiin koko viime kesä
ja nyt se on kuin kirsikka kakun päällä, kun kirkonkyläkin on pessyt kasvonsa ja saanut uutta ilmettä.
Viime pääsiäisenä netissä ollut ”Tyhjän haudan arvoitus” saanee tänä
pääsiäisenä jatkoa ainakin omissa sydämissämme: Vapauteen on Kristus
meidät vapauttanut, olemme turvassa, meillä on mielen vapaus.
Siunattua pääsiäistä ja kesän odotusta kaikille!
Eeva Auvinen
Merimaskun seurakunta

Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan myös raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä. ■
Lisää tietoa raamatunkäännöstyöstä:
www.piplia.fi

Koronan jälkeen kirkon
ovi on avoinna kaikille.
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Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta. Vuoden 2021 yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon niin
Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
Sekä kaukana että lähellä vanhusten köyhyys lisää terveydellisiä ongelmia ja syventää sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Keräystuotosta jää 40% Suomeen, josta puolet
oman seurakunnan kohteeseen. 60% tuotosta ohjataan ulkomaiden kriisikohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Koronarajoitusten salliessa lipaskeräyspäivät kauppojen ovilla järjestetään keväämmällä. Lahjoitustapoja on kuitenkin monia. Tule mukaan ja auta!

PÄÄSIÄISEN AIKAAN
Hiljaisen viikon ma-ke 29.31.3. yhteistyössä muiden
yhtymän seurakuntien kanssa toteutetut nauhoitetut palvelukset.
Kiirastorstai 1.4. striimattu
messu klo 14 Naantalin kirkosta. Annukka Lindberg, Eivor Pitkänen. Mahdollisuus
käydä hiljentymässä/ehtoollisella klo 15-19. Alttarin riisuminen striimataan klo 19.
Pitkäperjantai 2.4. nauhoitettu sanajumalanpalvelus
klo 10 yhteistyössä muiden
yhtymän seurakuntien kanssa. Kirkko avoinna hiljentymistä varten klo 12-16.
Hiljainen lauantai 3.4. ei palvelusta.
Pääsiäissunnuntai 4.4. striimattu messu klo 10. Jani Kairavuo, Marja Saantola. Mahdollisuus käydä hiljentymässä
/ ehtoollisella klo 11-13. Kirkko avoinna hiljentymistä varten klo 14-16.
Pääsiäismaanantai 5.4. klo
10 yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien kanssa
nauhoitettu sanajumalanpalvelus.
Suomalaisen barokkiorkesteri Fibon pääsiäiskonsertti
katsottavissa seurakunnan
nettisivulla www.naantalinseurakunta.fi 2.-5.4.2021.
Orkesteri esittää barokin ajan
laulu- ja orkesterimusiikkia
solistinaan tenori Juha Punkeri. Ohjelmassa on mm. aarioita Händelin oratoriosta
Messias. Konsertin päättää
Bachin iki-ihana Air.
Huomioittehan kirkkoon tullessanne voimassa olevan kokoontumisrajoituksen ja maskinkäyttösuosituksen.
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Mobilepay:
Naantali: 54457,
Merimasku: 18172,
Rymättylä: 68124
Nettilahjoitus:
www.yhteisvastuu.fi/naantali
www.yhteisvastuu.fi/merimasku
www.yhteisvastuu.fi/rymattyla
Verkkopankki ja tilisiirto:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
viite: Naantali 301550, Merimasku 301482,
Rymättylä 301767

JUMALANPALVELUKSET
järjestetään toistaiseksi joka sunnuntai kirkossa klo 10 ilman läsnä
olevaa seurakuntaa ja striimataan
seurakunnan Facebook-sivulle:
www.facebook.com/naantalinsrk.
Mahdollisuus ehtoolliseen messun jälkeen sunnuntaisin klo 11-12
kirkossa, maks. 6 henkilöä kerrallaan kirkkosalissa maskeissa.

(Piispantie 2):
perhemuskari klo 16.45
3-6-vuotiaat klo 17.30-18.
Puistotoimintaa
Kotihoidossa oleville (ei ikärajaa)
pe klo 9.30-11.30 Karvetissa (Ripikatu 10) yhdessä Naantalin kaupungin kanssa. Ilmoittautumiset
kaupungin varhaiskasvatuksen
www-sivujen kautta.

Raamattuluento: Ennustukset toteutuvat - pääsiäisenä
su 28.3. klo 17 seurakunnan Facebookissa.
Riitta Keskimäki (KRS).

Dipolilla seurakuntakeskuksen
alakerrassa (Piispantie 2).
Tiedustelut: Timo Havukainen
040 130 8330.
Bändikerho
alkaa Dipolilla, jos tarpeeksi ilmoittautuneita. Tiedustelut: Timo
Havukainen 040 130 8330.
Lapsikuoro ke klo 16.30-17.15
seurakuntakeskuksessa. Tiedustelut: Elisa Murtoperä 040 1308318.
Kaikkiin kerhoihin on ilmoittautuminen: https://www.naantalinseurakunta.fi/koululaisille/kerhotoimintaa
Noudatamme kaikessa toiminnassa koronarajoitusten mukaisia hygienia- ja ryhmäkokosuosituksia.
NUORILLE
Koululaisten välipalaparkki
to klo klo 14-19, 6 henk. kerrallaan
tilassa.
Siivillä - nuorten lentosimulaattorikerhon kokoontumiset sovitaan tilannekohtaisesti. Tiedustelut: Timo Havukainen
Huom!
Toimintaa ei järjestetä koronarajoitusten takia 8.3.-28.3. yli
12-vuotiaille.
Toimintaan voi tulla muutoksia, mikäli koronaohjeistus
muuttuu.

Kysy nuorten toiminnasta
Timo Havukainen 040 130 8330
Mika Tunturi 040 130 8333
Jari Hiitola 040 130 8332
Annukka Lindberg 040 130 8313
Tuulikki Palonen-Poikkeus 040
130 8320

ARKIEHTOOLLINEN
ke klo 12, maks. 6 henkilöä. Ilmoittaudu ti klo 13 mennessä soittamalla 040 130 8300.
ILTAHARTAUS
joka ilta klo 21 seurakunnan somekanavilla (Facebook, Instagram,
YouTube).
LAPSILLE JA PERHEILLE
Päiväkerhoihin voi edelleen tulla
mukaan, ilmoittaudu: www.naantalinseurakunta.fi/lapsille
Nuhjalan kerhotilassa (Isotalontie 9):
3-5-vuotiaille ma klo 12.30-15.30,
ti klo 9-12 ja pe klo 9-12
2-vuotiaille ke klo 9-11.
Seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2):
3-5 vuotiaille ti klo 9-12, ke klo
12-15 ja to klo 9-12.
Perhepäivähoitajien ja lasten
leikkitoiminta sovitaan hoitajien
kanssa hoitoryhmittäin.
Avoin perhekerho, vauvakerho
ja vauvojen Rytmivarpaat-ryhmä ovat tauolla. Jatkamme koronarajoitusten salliessa.
Kirkkomuskarit
torstaisin seurakuntakeskuksessa

Pop up -puistotoiminnasta kaupungin kanssa eri leikkipuistoissa
ja Soiniemen leirikeskuksessa ja
muusta ohjatusta puistotoiminnasta ilmoitellaan Lapset Hoi!
Facebook-ryhmässämme ja nettisivuillamme.
Kysy lasten ja perheiden toiminnasta
Kirsti Koskenoja 040 130 8324
Anna Fagerström 040 13025
Tarja Lehto 040 130 8321
Jaana Härmä 040 130 8322
PIENILLE KOULULAISILLE JA
ESKAREILLE
Kokkikerhoja eskareille ja 1-3
-luokkalaisille ke ja to klo 13.1515.30 Isotalotien kerhopisteessä lastenohjaajien seurassa. Kysy
vapaita paikkoja: Kirsti Koskenoja
040 130 8325.
3-6-luokkalaisille ti klo 17-18.30
Suopellon koululla. Tiedustelut:
Timo Havukainen 040 130 8330.
Käsityökerho
1-6-luokkalaisille ke klo 16-17
Suopellon koululla. Tiedustelut:
Timo Havukainen 040 130 8330.
RC-kerho Minimasinistit
7-14-vuotiaille ma klo 17-18.30

AIKUISILLE
Kokoava toiminta on tauolla.
Jatkamme koronarajoitusten salliessa.
Gospeljumppa ti klo 17 striimataan seurakunnan Facebookiin.
DIAKONIAA JA KOHTAAMISIA
Kirpputori ja Cafe Armo ovat
kiinni koronarajoitusten vuoksi ja kaikki kokoava toiminta on
tauolla tällä tietoa maaliskuun
loppuun saakka. Jatkamme heti korona-rajoitusten muuttuessa. Seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja verkkosivuillamme.
Toiminnan aloittamisen jälkeen
Kirpputori ja Cafe Armo ovat

avoinna maanantaista torstaihin
klo 10–14. Keskiviikkoisin myös
klo 14–18.
Voit myös tulla kirpputorille ostoksille tai lahjoittaa vaatteita ja tavaraa sovitulla ajalla. Ota yhteyttä
diakoniatyöntekijöihin.
Sururyhmä on suunnitelmissa tämän kevään aikana, mikäli koronarajoitukset sen sallivat. Ryhmä on
tarkoitettu läheisensä menettäneille ja ryhmässä jokaisella on
tilaa ilmaista suruaan toisten surevien kanssa. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä: Mari Syrjäkoski-Vuollet ja Kaisa Nyblom.
Diakoniatyön muut ryhmät ja toiminta jatkuu jälleen rajoitusten
niin salliessa.
Koronasta huolimatta ja myös sen
takia diakoniatyöntekijät ovat sinua varten! Olemme kiinnostuneita mitä sinulle ja läheisillesi kuuluu? Voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla ma-pe.
anna.ojala@evl.fi 040 130 8340
anita.makila@evl.fi 040 130 8341
mari.syrjakoski-vuollet@evl.fi
040 130 8342
minna.pykalamaa@evl.fi
040 130 8343
kaisa.nyblom@evl.fi 040 130 8344

NAANTALIN KIRKON
VIHKIVARAUKSET V. 2022.
Ti 6.4.2021 alkaen vihkiajan
voivat varata Naantalin seurakunnan jäsenet (sekä vihkipari, jonka vanhemmista joku
kuuluu Naantalin seurakuntaan).
Vihkiajat lauantaisin klo 14,
15, 16 ja 17.
To 6.5.2021 alkaen vihkiajan
voivat varata ulkopaikkakuntalaiset.
Vihkiajat lauantaisin klo 15, 16
ja 17.
Koronaepidemian jatkuessa
vuoden 2021 vihkivarauksen
voi siirtää vuodelle 2022 jo
ennen näiden vihkivarausten alkamista. Vihkiaika varataan kirkkoherranvirastosta
p. 040 130 8300.
Tarkista aukiolo
www.naantalinseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu 18.3.-20.5.2021
SEURAA ILMOITTELUAMME TULEVASTA TOIMINNASTA!
PÄÄSIÄISEN AIKAAN

PÄÄSIÄISEN AIKAAN

Hiljaisen viikon ma-ke 29.31.3. yhteistyössä muiden
yhtymän seurakuntien kanssa toteutetut nauhoitetut
palvelukset.
Kiirastorstai 1.4. klo 19
oman seurakunnan toteuttama striimattu kiirastorstain iltakirkko.
Pitkäperjantai 2.4. klo 10
nauhoitettu sanajumalanpalvelus yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien
kanssa.
Hiljainen lauantai 3.4. ei
palvelusta.
Pääsiäissunnuntai 4.4. klo
10 oman seurakunnan toteuttama striimattu pääsiäisjumalanpalvelus.
Pääsiäismaanantai 5.4. klo
10 yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien kanssa
toteutettu nauhoitettu sanajumalanpalvelus.

Hiljaisen viikon ma-ke 29.31.3. yhteistyössä muiden
yhtymän seurakuntien kanssa toteutetut nauhoitetut
palvelukset.
Kiirastorstai 1.4. klo 18 ehtoollinen kirkossa, max 6hlö
kerralla. Klo 19 oman seurakunnan toteuttama striimattu kiirastorstain iltakirkko.
Pitkäperjantai 2.4. klo 10
nauhoitettu sanajumalanpalvelus yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien
kanssa.
Hiljainen lauantai 3.4. ei
palvelusta.
Pääsiäissunnuntai 4.4. klo
10 oman seurakunnan toteuttama striimattu pääsiäisjumalanpalvelus jonka jälkeen mahdollisuus ehtoolliseen kirkossa klo 11. Max.
6hlö kerralla, vahva maskisuositus.
Pääsiäismaanantai 5.4. klo
10 yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien kanssa
toteutettu nauhoitettu sanajumalanpalvelus.

JUMALANPALVELUKSET
järjestetään toistaiseksi joka sunnuntai kirkossa klo 10 ilman läsnä
olevaa seurakuntaa ja striimataan
seurakunnan Facebook-sivulle
www.facebook.com/merimaskuseurakunta.
KERHOT JA PIIRIT
Aikuisten kokoava toiminta on
tauolla.*
LAPSILLE JA PERHEILLE
Perhekahvila ja avoin perhekerho
ovat tauolla.*
*Toiminta jatkuu heti, kun koronatilanne sallii.

KIRKOLLISET
TOIMITUKSET
Kasteissa, vihkimisissä, konfirmaatioissa ja hautajaisissa suurin sallittu osallistujamäärä on 6 henkilöä (tähän
määrään eivät sisälly pappi, suntio ja kanttori). Hautajaisten sallittu maksimimäärä voidaan ylittää, jotta
vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan. Osallistujamäärä tulee kuitenkin pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä. Kaikille osallistujille
suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Lisäksi huolehdimme turvaväleistä ja käsihygieniasta. Vähänkään oireisena ei pidä osallistua toimituksiin. Tarkempia tietoja
kirkkoherranvirastoista.

JUMALANPALVELUKSET
järjestetään joka sunnuntai kirkossa klo 10 toistaiseksi ilman
läsnä olevaa seurakuntaa. Jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan Facebook-sivulle: www.
facebook.com/rymattylanseurakunta.
PIENET EHTOOLLISHETKET
sunnuntaisin klo 11 Rymättylän
kirkossa. Ehtoollishetkeen voi
osallistua 6 henkilöä kerrallaan.
Lyhyitä ehtoollistilaisuuksia pidetään niin monta kuin on tarvetta.

Koronatilanteen aiheuttamista mahdollisista muutoksista toimintaamme ilmoitamme paikallislehdissä sekä seurakuntien verkkosivuilla
www.naantalinseurakunta.fi
www.merimaskunseurakunta.fi.
www.rymattylanseurakunta.fi
Seurakuntalehti Vesper ilmestyy 20.5. Turun Seutusanomien välissä.

OLEMME KIINNOSTUNEET MITÄ SINULLE KUULUU
Soita ja kerro! Kaikki seurakunnan työntekijät ovat sinua varten.
Yhteystiedot:
www.naantalinseurakunta.fi/yhteystiedot
www.merimaskunseurakunta.fi/yhteystiedot
www.rymattylanseurakunta.fi/yhteystiedot
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JUMALANPALVELUKSET
SOMESSA
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73,5%

AIKUISILLE
Aikuisten kokoava toiminta on
tauolla*.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Poikien pienoismallikerho alakoululaisille torstaisin seurakuntakodilla koulun jälkeen klo 12.30,
13.30 tai 14.30. Pidämme huolta
turvaväleistä, käsihygieniasta ja
maskien käytöstä.
Kokkikerho on tauolla, mutta ma
12.4. ulkoilemme yhdessä ja valmistamme ruokaa Trangialla. Mukana Topias Meriö. Tapahtuma toteutuu, mikäli koronatilanne sen
sallii.
Muu lasten toiminta on tauolla*.
Avoin perhekerho on toistaiseksi tauolla*.
*Toiminta jatkuu heti, kun koronatilanne sallii.

HARTAUDET & MUSIIKKIHETKET SOMESSA
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Uusia tuulia seurakuntayhtymässä

oleviin laatikkopinoihin, joissa paperi poikineen odottaa arkistointia.
– Yritys- ja yhdistyspuolelta julkiselle sektorille siirtyessäni byrokratian vyöry oli aika
tyrmäävä, Tuija huokaisee ja tarkentaa: - Toki sitä tietyssä määrin tarvitaan, mutta oleellisinta seurakuntatyössä eivät saa olla vinot
pinot paperia, joita kukaan ei tarvitse, vaan
se, että saamme tehdä työtä ihmisiä varten.
Helsingissä Kalliolan setlementin* talousjohtajana useita vuosia työskennellessään
Tuija kertoo tajunneensa tämän ja vaikuttui voimakkaasti setlementtiliikkeen ajatusmallista. - Voisin sanoa, että siinä ajatusmallissa on henkinen kotini yhä edelleen.
– Liikkeen kantavana ajatuksena on, että
toimintaa rakennetaan ihmisistä käsin yhdessä tehden, ja tehdään sitä, mitä ihmiset
oikeasti tarvitsevat ja haluavat. Ympärille ei
ole rakennettu norsuluutorneja, joista toimintaa sanellaan, Tuija muotoilee.

Lietsalassa vanhempieni 70-luvulla rakentamassa omakotitalossa ja kanssamme elelee
kreikkalaista kokoni-koirarotua oleva silmäterämme, Zissis.

9-vuotias pikkutyttö katselee
Naantalin Kaivokadulla sijaitsevan
kerrostalon ikkunasta ulos
Kirkkopuistoon ja mielikuvitus lentää
vuosisatoja taaksepäin. - Tuolla ne
birgittalaisnunnat ovat asustaneet,
laulaneet, rukoilleet ja tehneet työtä,
tyttö miettii ihastellen.
Lämpimien lapsuusmuistojen ansiosta Tuija Lankiselle, Naantalin seurakuntayhtymän uudelle talousjohtajalle, Naantali on
säilynyt aina läheisenä.
30 vuotta pääkaupunkiseudulla asuneena
paluumuuttajana hän myöntää liikuttuvansa Naantalin merkitystä pohtiessaan.

Naantali on sielunmaisemani
– Naantalin hiljaisuus, kiireettömyys ja rauhallisuus on aivan mahtavaa. Helsingissä
metroradan läheisyydessä asumisen jälkeen kaikki tuo tuntui jopa häkellyttävältä,
Tuija kuvailee.
– Naantali on sielunmaisemani. Vaikka olen
syntynyt Liedossa ja kouluni aloittanut Hämeessä, kun minulta kysyy, mistä olen kotoisin, vastaan aina, että Naantalista.
– Nykyään asumme mieheni Timon kanssa

Toinen perheen silmäterä on 7-vuotias Edwin, jolle Tuija kertoo olevansa puolimummo. - Olen päässyt isoäiteilemään, ja se on
aivan ihanaa.
Kaikista Naantalin vetonauloista Tuijan sydäntä lähinnä ovat Naantalin alueen kirkot.
– Ne ovat kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Niissä pitää olla elämää tulevaisuudessakin, hän tähdentää.

Ihmiseltä ihmiselle
Naantalin kevätaurinko kutittelee ulkona
puiden oksia, kun Tuija pohtii työpöytänsä ääressä työuraansa.
– Ensimmäisessä työpaikassani Kesto-Puku oy:ssä Turussa aloitin puhelunvälittäjänä vuonna 1981, joten tänä vuonna tulee
40 vuotta työelämää täyteen, Tuija laskeskelee.
– Eniten siinä ajassa ovat varmasti muuttuneet puhelimet ja tietokoneet. Niiden koko
on pienentynyt ihan valtavasti ja tehokkuus
vastaavasti kasvanut huimasti, Tuija nauraa
ja näyttää käsillään, miten valtavan kokoisia
tietokoneisiin vaihdettavat levykkeet aiemmin olivat.
– Minulle tällainen kehitys on sopinut erinomaisesti, sillä olen sähköisten järjestelmien kannalla. Papereita en kaipaile, Tuija
viittaa hymyillen työhuoneensa seinustalla

Kalliolasta mukaan tarttunut ihmisläheinen ajattelu kuvastuu Tuijassa iloisuutena
ja avoimuutena – hymy ja hyväntahtoinen
nauru ovat hänellä herkässä.

Viisi minuuttia
Helsingistä muutto takaisin Naantaliin tuli
ajankohtaiseksi Tuijan miehen eläköitymisen myötä.
– Emme halunneet jäädä viettämään eläkepäiviämme Helsinkiin, joten vuonna 2015
teimme siirtomme ja minulle tarjottiin töitä
Uudenkaupungin seurakunnan talousjohtajana, hän summaa paluumuuttokuviota.
– Sitten seuraavat kuusi vuotta sahasin
edestakaisin Uudenkaupungin ja Naantalin väliä, Tuija kertoo ja myöntää, että ajaminen alkoi jo käydä raskaaksi.
– Pari peurakolariakin tuli ajettua, joten
voitte kuvitella, miten suunnattoman iloinen olin, kun minulle yksi kaunis päivä soitettiin Naantalin seurakuntayhtymästä ja
kysyttiin, olisinko kiinnostunut ottamaan
talousjohtajan pestin vastaan, hän hymyilee onnellisena.
– Suuri kiitos niille, jotka minut valitsivat!
Tyttönä tehtyjen kesätöiden jälkeen en
Naantalissa töissä ole ollutkaan ennen kuin
nyt, tammikuun alussa Naantalin seurakuntayhtymässä aloittanut Tuija muistelee.
– Nyt kun ei enää tarvitse ajaa päivittäin töihin ja takaisin 120 kilometriä, tuntuu aivan
ihmeelliseltä, että jo viiden minuutin päästä olen töissä. Vapaa-aikaakin on päivässä
pari tuntia enemmän, hän ihastelee ja kertoo nauttivansa erityisesti japanilaisesta runoudesta.

Joukkoon helppo solahtaa
Tuijan inhimillinen ja ihmisläheinen lähestymistapa seurakuntayhtymän taloushallintoon ja työyhteisönä toimimiseen on varsin
tervetullut lisä Naantalin alueen seurakuntaelämään.
– Minut on otettu erittäin hyvin vastaan ja
joukkoon on ollut helppo solahtaa mukaan.
Tietenkin on vielä paljon opeteltavaa, mutta luotan täysin siihen, että ympärillä työtoverit kertovat, mihin minun milloinkin kuuluu kiinnittää huomiota.
Hän toteaakin aina lähtökohtaisesti luottavansa ihmisiin. - Luottamus on perusta, jolle hyvä työyhteisö luodaan. Jokainen meistä on oman työnsä asiantuntija ja sitä tulee arvostaa.
– Minulle lukujen hahmottaminen on aina
ollut helppoa, olen perinyt sen isältäni. Lukioaikaiset ystäväni eivät varmasti ikinä olisi
uskoneet, että tulen tekemään työurani numeroiden parissa. Olin onneton matikassa,
Tuija päivittelee huvittuneena.
– Tässä sitä nyt kuitenkin ollaan ja minusta on ollut erittäin mielenkiintoista ottaa
Naantalin seurakuntayhtymän talousluvut
eteeni ja alkaa miettiä, mitä kaikkea niiden
taakse kätkeytyy, hän paljastaa.
– Mutta minä en yksin voi tietää, mitä minkäkin toiminnan ja palvelun toteuttamisessa on otettava huomioon, vaan tarvitsen siihen työtovereideni asiantuntijuutta.

Rakentamassa yhteisöä
Tuija näkee seurakuntayhtymän taloushallinnon alustana Naantalin, Rymättylän ja
Merimaskun seurakuntien toiminnalle.
– Taloushallintoa ei ole ilman toimintaa, hän
painottaa ja toteaa, että taloushallinnon rakenteita täytyy tarvittaessa keventää niin,
että toiminta saa sitä, mitä se tarvitsee ja
seurakuntien työntekijät voivat keskittyä siihen, mikä on oleellista.
– Ei ole mitään järkeä, jos hallinto kasvaa,
mutta toiminta heikkenee.
– Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä tehden saamme hyvää aikaiseksi. Haluan olla
rakentamassa yhteisöä, johon kaikkien on
hyvä tulla, Tuija kiteyttää ajatuksensa. ■
Teksti: Merttu-Mari Huoponen
Kuvat: Timo Lemmetyinen ja
Tuija Lankisen kuva-arkisto
*Setlementtiliike on alun perin kristilliselle arvopohjalle toimintansa perustanut monialayhdistys,
joka tekee mm. päihde- ja lastensuojelutyötä, tarjoaa asumispalveluja ja seniori- ja vapaaehtoistoimintaa. Laajin toimintamuoto on kansalaisopistot.
Lisää tietoa www.kalliola.fi.

VIRASTOJEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Merimaskun kirkkoherranvirasto
Naantalin kirkkoherranvirasto
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ma klo 15-17 ja ke klo 9-12
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 02 436 9654
puh. 040 130 8300, 040 130 8301
s-posti: merimaskun.seurakunta@evl.fi
s-posti: naantalin.seurakunta@evl.fi
www.merimaskunseurakunta.fi
www.naantalinseurakunta.fi
Koronatilanne saattaa vaikuttaa aukioloihin. Tarkista aukiolot verkkosivuiltamme.
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Rymättylän kirkkoherranvirasto
Viluntie 2, 21140 Rymättylä
Avoinna ti klo 9-12, ke klo 12-15
puh. 040 130 8380
s-posti: nina.lehtovirta@evl.fi
www.rymattylanseurakunta.fi

Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimisto
Piispantie 2, 21100 Naantali
Avoinna ti, to ja pe klo 9-13 (ma, ke suljettu)
puh. 040 130 8353, hautapaikka-asiat
s-posti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi
www.naantalinseurakunnat.fi
Työntekijöiden sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi

