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on kuin villasukka,
joka talvella lämmittää...”
Mervin ja Keijon
rakkaustarina
s. 3

Yhteisvastuu
2014
s. 4

Puukirkon
pappi muistelee
s. 8

Pääkirjoitus 13.2.2014

Rakkaus on lahja Jumalan
Otsikko on Pekka Simojoen laulusta ja tuntuu näin ystävänpäivän
lähellä ajankohtaiselta. Ajatusta voisi jatkaa vaikka siten, että ystävät ovat Jumalan lahja, sillä he jakavat kanssamme sen mikä elämässämme on arvokasta. Ystävien myötävaikutuksella voimme itsekin kokea olevamme arvokkaita. Kunpa jokaisella ihmisellä voisi olla ainakin yksi todellinen ystävä.
Ystävänpäivä on meillä Suomessa varsin uusi perinne. Kalenteriimme se on tullut 27 vuotta sitten. Toinen päivä, joka tekee otsikon ajatuksen ajankohtaiseksi, on Laskiaissunnuntai. Sitä vietetään noin kahden viikon päästä, 2.3. ja silloin Korinttilaiskirjeen luku 13 on keskeinen raamatunkohta. Pekan laulun sanat on muotoiltu siitä. Se on sama luku, jonka kuulee yleensä vihkitoimituksessa. Se osoittaa rakkauden elämämme keskeisimmäksi voimavaraksi, lähtökohdaksi ja että se on lähtöisin Jumalasta. Rakkaus
Jumalan lahjana tuottaa elämäämme arvoja ja merkityksiä, se tekee meistä arvokkaita.
Toisin kuin suomen kielessä tai monessa muussa kielessä, kreikankielisessä Raamatussa on monta eri sanaa rakkaudelle. Ystävyydelle on oma rakkaus-sana, miehen ja naisen väliselle rakkaudelle

omansa. Samoin Jumalan rakkaudesta käytetään eri sanaa. Martti
Luther taas kuvaa rakkautta kahdesta eri näkökulmasta. Meille helpommin ymmärrettävä rakkaus näyttäytyy siinä, miten me ihmiset
rakastamme. Meidän sydämemme kiinnittyy siihen, minkä koemme arvokkaaksi ja jolta odotamme hyvää. Meidän rakkautemme
kohde antaa meille syyn rakastaa. Jumala taas rakastaa sellaista,
mitä me emme osaa pitää rakastamisen arvoisena, sillä Jumala rakastaa syntistä. Luther sanoo, että Jumala rakastaa sellaista mikä
on ´ei mitään`. Jumala luo rakkautensa kohteen sillä Jumalan rakkaus on uutta luova. Hän tarkoittaa sitä, että Jumalan anteeksianto Kristuksessa on koko ihmisen olemassa olon perusta. Jumalan
rakkaus myös luo perustan ja mahdollistaa ihmisen rakkauden.
Kun Jumala rakkaudessaan tekee meistä ihmisistä arvokkaita ja
rakastettavia, syntisistä vanhurskaita, on ymmärrettävää, että helposti kohdistamme vastarakkautemme Jumalaan. Mutta Jumala ei odotakaan, että suuntaisimme voimavaramme häneen vaan
lähimmäiseemme. Kun me jaamme hyväämme toiselle me rakastamme Jumalaa. Ystävänpäivä on meille yksi hyvä muistutus tästä, rakastamalla lähimmäistä me teemme hänestä arvokkaan ja Jumalan rakkaus täyttää meissä tehtävänsä.

Nyt kaikki
nuoret messuun!

Jyrki Rautiainen
Naantalin seurakunnan kirkkoherra

Hyvää
Ystävänpäivää!

Naantalin seurakunnan nuorisotyö järjestää torstaina 20.3. klo 18
Naantalin kirkossa varta vasten nuorille suunnatun messun. Luvassa on nuorten näköinen, iloinen, musiikkipainotteinen messu, johon
ovat tervetulleita kaikki nuoret koko Naantalin alueelta, myös Merimaskusta ja Rymättylästä. Paikalle on erityisesti kutsuttu Naantalin
seurakunnan tämän vuoden rippikoululaiset ja isoset.
Messun toimittavat nuorisopappi Annukka Lindberg ja nuorisotyönohjaaja Timo Havukainen. Messussa esiintyy nuorten laulu- ja
soitinyhtye Quo vadis. Ehtoollisella voivat käydä kaikki jo konfirmoidut nuoret. Isoset osallistuvat käytännönjärjestelyihin ja yhteiseen
esirukoukseen. Messu kestää noin tunnin. Tervetuloa!

Merimaskulaiset valitsivat kirkkoherran
Merimaskulaiset valitsivat sunnuntaina 2.2. seurakunnan
uudeksi kirkkoherraksi 2.vaalisijalla olleen Raision seurakunnan kappalaisen pastori Markku Ahlstrandin selvällä äänten enemmistöllä. Ahlstrand sai ääniä 103, kun taas
1.vaalisijalla ollut Aino Vesti keräsi ääniä 48.

Markku Ahlstrand

Markku Ahlstrand aloitti pappisuransa Kaarinan nuorisopappina vuonna 1992. Vuodesta 2004 hän on palvellut parisuhde- ja diakoniatyön kappalaisena Raisiossa. Ahlstrand
kertoo levittävänsä työssään armon sanomaa milloin toril-

la kohdatessa milloin jumalanpalveluksessa.
Merimaskun seurakuntaa 41 vuotta palvellut kirkkoherra
Matti Huovinen siirtyy virallisesti eläkkeelle 28.2. Haikeita
jäähyväisiä jätettiin kuitenkin jo 9.2. järjestettyjen läksiäisten yhteydessä. Kirkkoherra Huovisen haastattelun voit lukea tämän lehden sivulta 8.
Rovasti Heikki Kivekäs toimii Merimaskun seurakunnan vs.
kirkkoherrana toistaiseksi.
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Sielunkumppanuus
löytyi akvarellien äärellä
Mervi ja Keijo Lehtinen istuvat koti
sohvallaan katsoen toisiaan rakastu
neen oloisina. Luja usko Jumalaan ja
luottamus puolison pyyteettömään
rakkauteen on tuonut heidän elä
määnsä rauhan.
Pariskunta tapasi ensimmäisen kerran kevättalvella 2007 Naantalin seurakunnan
Raamattupiirissä, jossa Keijo toimi vetäjänä. Paremmin he tutustuivat samana kesänä Naantalin torilla, ja siitä se sitten lähti…

Keijon ulkoiseen olemukseen jo ensimmäisellä kerralla Raamattupiiriin mennessään.

vielä tuolloin olleensakaan, hän kertoo
kokeneensahyvin vahvan sitoutumisen
tunteen.

– Joo, kiistatilanteissa en enää lähde pakoon, vaan uskallan kohdata ne ja puhua
ikävät asiat pois, Keijo vahvistaa.

Keijon haaveena taas oli ollut, että hän saisi jonkun maalaamaan tyttäristään taulun,
ja kun hän kuuli, että Mervi tekee akvarellimaalauksia, oli heidän yhteinen tulevaisuutensa sinetöity.

Juhannuksen jälkeen heinäkuussa 2007
Keijo kosi Merviä perinteisesti polvilleen
laskeutuen, ja pariskunta meni kihloihin.

– Se, että toinen kuuntelee ja, että hänellä
on aikaa juuri minulle, on parisuhteemme
kannalta äärimmäisen tärkeää, he toteavat.

– Asiat vaan loksahtelivat ihmeellisesti paikoilleen ja varmuus siitä, että näin Jumala oli tarkoittanut niiden kohdallamme
järjestyvän, kasvoi syksyn aikana, pariskunta summaa.

Elämme rikasta elämää

– Akvarellitöiden kautta näin minkälainen
ihminen Mervi on. Se oli ihana tapa lähestyä ihmistä.

Ystävyys syveni rakkaudeksi
– Kummankaan meistä ei pitänyt siellä juuri sillä hetkellä olla, mutta ihmeellisten sattumusten kautta meidät vaan sinne johdatettiin, Mervi aloittaa.
– Minun oli pitänyt mennä Raisioon parturiin, mutta huomasin ajavani Naantalin suuntaan, joten päätinkin sitten mennä siellä tutulle parturille, Keijo muistelee.
– Jätin jostain syystä autoni kauemmas kuin
olisi ollut tarvis, ja lähdin kävelemään torin
poikki.
– Minun taas piti käydä kirjastossa, mutta se
olikin jo kiinni. Asiaa torille ei minulla ollut,
mutta päätin kuitenkin kulkea sen kautta,
ja siellähän Keijo sitten oli. Ja jokin kehotti
huutamaan häntä nimeltä, Mervi palauttaa
mieleensä kohtaamista.

Mielenkiinto heräsi torikahvilla
– Päätimme mennä kahville ja molemmille heräsi tunne, että nyt istuu edessä sellainen ihminen, johon haluaa tutustua paremmin, Keijo jatkaa.
– Minä kyllä tunsin Keijoon fyysistä vetoa jo
heti ensisilmäyksestä lähtien, myöntää Mervi
mutkattomasti muistellessaan ihastuneensa

Torikohtaamisen jälkeen Mervi ja Keijo viettivät yhteisen juhannuksen kävellen ja jutellen luonnossa lähellä Keijon lapsuusmaisemia Katariinan laaksossa ja Uittamolla. Niin ystävyys syveni rakkaudeksi.
– Siinä kun kuljettiin kauniita metsäpolkuja lämpiminä kesäiltoina, huomattiin
kuinka paljon yhteistä meillä oli.

Rukous
on tärkeä
voiman
lähde

– Toisen vierellä oli hyvä ja lämmin
olla, ja tuli tunne, että tämän ihmisen
kanssa voisi elää vaikka koko loppuelämänsä, Keijo hymyilee.

Avioliitto on Jumalan rakkautta
– Ettei kumpikaan tulisi loukatuksi, halusin
selvittää, että olemme varmasti molemmat
tosissamme ennen kuin jatkamme eteenpäin, Mervi muotoilee.
– Siksi annoin Keijolle luvan suudella minua
ensimmäisen kerran vasta, kun hän oli sanonut olevansa vakavissaan.
Myös Keijo muistaa tilanteen oikein hyvin,
ja vaikkei hän myönnä täysin vakavissaan

Naimisiin he menivät vielä saman vuoden
joulukuussa.
– Olemme molemmat tahoillamme kokeneet avioeron ja hylätyksi tulemisen, mutta
siitä huolimatta avioliitto on meille edelleen
ehdottoman pyhä, Jumalan rakkauden osoitus, he tähdentävät.

Rakkaus arjen
pienissä teoissa
Kuuden avioliittovuoden jälkeen he toteavat rakkautensa vain syventyneen sitä
mukaa, kun he ovat oppineet tuntemaan
toisiaan paremmin.
– Tottakai on asioita, jotka välillä toisessa ärsyttävät, mutta ne täytyy vaan oppia hyväksymään ja keskittyä rakkaansa hyviin puoliin ja vahvuuksiin, Keijo miettii.
Pariskunta yrittää arjenkin keskellä muistaa
osoittaa hellyyttä toisilleen päivittäin pienillä teoilla, halauksilla, suukoilla ja sanomalla helliä sanoja.
– Minä olen aina ollut sellainen, että
haluan selvittää asiat heti etteivät ne jää
kalvamaan. Ja olen ”pakottanut” Keijonkin
siihen, Mervi naurahtaa.

Oman haasteensa Lehtisten arkeen tuo
Mervin lapsuudessaan saama cp-vamma,
joka ilmenee hermoston yliaktiivisuutena
ja aiheuttaa mm. lihasten ja nivelten jäykistymistä ja kivuliaita kouristuksia.
Sairaus rajoittaa molempien elämää, sillä
Mervi ei kykene tekemään kaikkea sitä, mitä haluaisi, esim. aamujumalanpalveluksissa käynnit ovat jääneet.
– Tämä on meidän ristimme, mutta
koemme siitä huolimatta elävämme rikasta
elämää, Keijo painottaa.
– Kuuntelemme nykyään jumalanpalvelukset radiosta. Sekin on ihan mukavaa, ja
olemme mukana seurakunnan toiminnassa
aina kun mahdollista, hän lisää.
Rukous on Merville ja Keijolle tärkeä
voiman lähde, ja erityisesti viikonloppuisin he aloittavat aamunsa yhteisellä esi
rukouksella.
– Uskossa on oppinut olemaan kiitollinen
pienistäkin asioista sekä herkistynyt näkemään Jumalan pieniä ihmetekoja ympärillään, he toteavat katsahtaen toisiinsa
merkitsevästi.
– Toivo on aina olemassa. J
Teksti ja kuva:
Merttu-Mari Huoponen
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Rymättylän perinteisen
Luutapallokisan tuotoilla
tuetaan Yhteisvastuuta.

Saattohoitoa Suomessa, ihmisoikeustyötä Guatemalassa

– Yhteisvastuu 2014
Yhteisvastuu on lähimmäisen
rakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suur
keräys, joka auttaa hädänalaisia
syntyperään, uskontoon tai poliit
tiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuu pähkinänkuoressa
Yhteisvastuun juuret ovat syvällä Suomen
historiassa. Syksyllä 1949 sodan ja pahojen
hallavuosien jälkeen lapsiperheiden tilanne
Pohjois- ja Itä-Suomessa oli heikoissa kantimissa. Lapset olivat aliravittuja ja sairaita.
Työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Tarvittiin pikaista apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut, kunnes kirkko tuli hätiin.
Joka kevät Yhteisvastuun reilut 35 000 vapaaehtoista arkienkeliä lähtevät liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa.
Helmikuusta huhtikuuhun järjestettävään
keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evlut. seurakunnat. Keräyslupa on voimassa
ympäri vuoden.
Kirkon Ulkomaanavun välityksellä 60 % tuotosta menee kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Tuotosta 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja
20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.
Vuoden 2014 keräyksen suojelijana toimii
tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja esimiehenä Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi.
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla kehite-
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tään tänä vuonna suomalaista saattohoitoa ja turvataan ihmisoikeuksia Guatemalassa. Keräys käynnistyi sunnuntaina
2.2.2014.

Saattohoitoa Suomessa
Hyvä kuolema on yhtä tärkeä kuin hyvä elämä. Suomessa saattohoitoa tarvitsee vuosittain noin 15 000 parantumattomasti sairasta ihmistä. Kaikilla heistä ei ole mahdollisuutta laadukkaaseen tukeen ja hoitoon
elämänsä viimeisillä metreillä.
Tämän vuoden keräyksen tuotoilla kuolevien parissa työskenteleville järjestetään
saattohoitokoulutusta sekä perustetaan
saattohoidon tuki- ja neuvontajärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja
omaisten tarpeisiin.

Ihmisoikeustyötä Guatemalassa
Guatemalassa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan
ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen,
kulttuuriin, maahan ja palveluihin.
Lähes joka toinen Guatemalan 14 miljoonasta asukkaasta on syntyperältään alkuperäiskansan edustaja, maya. Määrästä huolimatta mayojen vuosisatoja kestänyt syrjintä jatkuu edelleen.
Erityisesti maaseudulla moni alkuperäiskansan edustaja ei ole edes tietoinen omista oikeuksistaan yhteiskunnassa. Syrjintä ja
perinteiset käyttäytymismallit elävät sitkeässä – myös perheiden sisällä.
Yleinen koulutuksen puute, ihmisten haluttomuus osallistua yhteiskunnan toimintaan

sekä naisiin kohdistuva väkivalta ovat suuria ongelmia.

Yhteisvastuu
paikallisseurakunnissa
Lähimmäistä on mahdollisuus auttaa monin eri tavoin. Perinteinen tapa toteuttaa
Yhteisvastuuta on ollut listakeräys ovelta
ovelle. Suurin osa seurakunnista on kuitenkin siirtynyt muihin keräystapoihin. Eräs syy
muutokseen on se, ettei ihmisillä ole kotona käteistä rahaa samalla tavalla kuin ennen.
Uusia keräysmuotoja ovat mm. lipaskeräys
kauppojen ovilla ja erilaisissa tapahtumissa,
pankkisiirtolomakkeen lähettäminen koteihin, mahdollisuus lähettää lahja tekstiviestinä tai nettipankin käyttäminen. Yhteisvastuun ympärille on rakennettu myös monenlaisia tapahtumia seurakunnissa.
Rymättylän seurakunnassa perinteinen
Yhteisvastuutapahtuma on Luutapalloturnaus. Turnaus on toteutettu yhteistyössä
kaupungin liikuntatoimen kanssa. Turnaukseen osallistuu eri yhteisöjen, järjestöjen, perheiden tai porukoiden kokoamat
joukkueet.
Jokainen joukkue maksaa osallistumismaksun yhteisvastuun hyväksi. Leikkimielisessä kisassa pelataan koulun kaukalossa varusteina varsiluuta ja pelivälineenä pehmopallo. Pallo pyritään luutimaan vastapuolen
verkkoon.
Muita Yhteisvastuutapahtumia Rymättylässä on hengellisten laulujen ilta torstaina
20.3. klo 18 seurakuntakodilla, jossa lauletaan kanttori Esa Vähämäen ja kirkkokuo-

ron kanssa. Maanantaina 28.4. klo 19 4 H:n
kokkikerho valmistaa guatemalalaista ruokaa. Lippuja ruokailuun saa ostaa diakoni
Hannele Keskitalolta.
Merimaskun seurakunta lähettää tänä
vuonna kuntatiedotteen mukana jokaiseen merimaskulaiseen kotiin tilisiirtolomakkeen, jonka avulla voi osallistua Yhteisvastuukeräykseen haluamallaan summalla.
Lisäksi helmi-maaliskuussa perhekerhossa tarjoiltavan keittolounaan tuotto menee
Yhteisvastuulle.
Seurakuntakodilla on myös Yhteisvastuupöytä, jossa on tilisiirtolomakkeiden lisäksi aiheeseen liittyvää rekvisiittaa.
Naantalin seurakunnassa hiihtolomaviikolla (vko 8) Kohtaamispaikan kahvilan ja
kirpputorin tuotto menee Yhteisvastuun
hyväksi.
Perinteeksi muodostunut Yhteisvastuukonsertti järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 6.4 klo 15 Naantalin seurakuntakeskuksessa. ”Jumalan kämmenellä” -konsertissa
esiintyjinä on paikallisia kuoroja ja yksinlaulajia. Konsertin ohjelma maksaa 5 euroa. Konsertissa on myös kahvitarjoilu, jonka maksu on vapaaehtoinen.
Lisäksi lipaskerääjät ovat Naantalissa kauppojen ovilla ystävänpäivänä 14.2. sekä vapunaattona 30.4. klo 10–18. J
Toim.: Petri Sirén,
Hannele Keskitalo ja
Merttu-Mari Huoponen
Kuva: Petri Juhannusvuori

Antti luotsaa nuoria
Olen Antti Tuononen ja vuoden
2014 alusta olen työskennellyt nuorisotyönohjaajan virassa
Naantalin seurakunnassa. Määräaikaisena nuorisotyönohjaajana
aloitin jo elokuussa 2012. Vastuualueenani on rippikoulun jälkeinen nuorisotyö. Osallistun vuo-

KOLUMNI

sittain myös rippikoulun pitämiseen. Ensimmäisen kerran olen
tullut Naantaliin töihin kesällä
2011, jolloin olin mukana yhdellä rippikoululeirillä. Tällä hetkellä toimin lisäksi Naantalin seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettuna.

Hyvyyden voima
Presidentistä alkaen kuulutetaan sitä, miten hyvyydelle
pitäisi jättää tilaa.
Aamuinen nurja mieleni protestoi: joo, joo, on tässä yritetty monenlaista hyvää, mutta hyvyyden vaikutuksia ei
näy. Samaan aikaan samalla pituuspiirillä asuvat naiset
virittelevät ulkona tuliaan hiilikeittimien pikku pesään
tai kolmen kiven keskelle. Minä raapaisen tulitikun ja sytytän kaasuhellaan liekin. Sisällä. Lämpimässä.

Naantalin seurakunnan
syntymäpäivätervehdykset
Naantalin seurakunnan syntymäpäivätervehdyskäytäntö
on muuttunut. 85-vuotiaille, 90-vuotiaille ja sitä vanhemmille seurakuntalaisille lähetämme onnittelukirjeen. Pyydettäessä tulemme mielellämme tervehdyskäynnille kotiin tai hoito
laitokseen.
75- ja 80-vuotiaille lähetämme henkilökohtaisen kutsun yhteisiin syntymäpäiväjuhliin.
Mikäli toivotaan tervehdyskäyntiä, ja yhteystiedot tai omaisen
yhteystiedot ovat salaiset tai lähiaikoina muuttuneet, pyydämme ottamaan yhteyttä diakoniatyöntekijä Minna Pykälämaahan
040 130 8343 tai Anna Ojalaan 040 130 8340.

Isänpäivänä äänestetään!
– Seurakuntavaalit 2014
Seurakuntavaalit ovat toistaiseksi
ainoa valtakunnallinen vaali, jossa äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Vuoden 2014 vaaleissa nuoret pääsevät äänestämään toista
kertaa.

Suomen evankelis-luterilaiseen
kirkkoon valitaan uudet paikallispäättäjät marraskuussa.
Naantalin seurakuntayhtymässä
valitaan jäsenet Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntaneuvostoihin sekä koko yhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Päättäjät valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
puolestaan päättävät mm. talouden päälinjoista, kirkollisverosta
sekä kiinteistöjä koskevista investoinneista.

Katukuvassa seurakuntavaalit näkyvät teemalla Usko hyvän tekemiseen. Kirkon tekemä auttamistyö on yksi merkittävimmistä syistä kuulua kirkkoon.

Valituiksi tulleet seurakuntaneuvostojen jäsenet päättävät mm.
toiminnasta, viroista ja määrärahojen kohdentamisesta.

Seurakuntavaaleissa ehdolle voivat
asettua 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut ev.-lut. seurakunnan jäsenet.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.

Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11.2014. Ennakkoäänestys toteutetaan 27.–31.10.

Hyvinvointia kirjoittamisesta
Naantalin seurakunnan aikuistyö järjestää maaliskuussa Hyvinvointia kirjoittamisesta -viikonloppukurssin. 22.–23.maaliskuuta järjestettävän kurssin ohjaa FM
Mirkka Mattheiszen.
Kurssilla ammennetaan luovasta
kirjoittamisesta vahvistavia, voi-

mistavia tai tyynnyttäviä positiivisia kokemuksia ja muovataan
oman elämän tapahtumista erilaisia persoonallisia tekstejä. Luvassa on innostavia harjoituksia, ohjausta sekä keskustelua. Aloittelijat ja pitempään harrastaneet ovat
kaikki tervetulleita!

Työskentely tapahtuu klo 11–
14.30. Välillä nautitaan kahvit.
Osallistumismaksu 35€ sisältää
kahvitarjoilun molempina päivinä. Paikkoja on rajoitetusti, joten jos kiinnostuit, toimi nopeasti! Tiedustelut ja ilmoittautumiset
10.3. mennessä Piia Klemi, piia.
klemi@evl.fi, 040 1308312.

Tansanialainen
pastori
vierailee

Tulee epävarma olo. Onko hyvän tekemiseksi luulemani sittenkään ollut sitä? Ja sitten hirmuinen ja naurettava itsesääli: no niin, kun kukaan ei edes muista, kukaan
ei kiitä. Mitä kannattaa yrittää mitään! :(
Päivällä helpottaa. Verensokeri asettuu kai tolalleen tai
muuten vain aivoissa alkaa olla myönteisempiä ajatuksia. Iltapäivällä mieli on kevyt ja valoisa. Illalla muistan
edelliseltä vuosituhannelta tositarinan hyvyydestä.
Tansanian Morogorossa, puolen miljoonan asukkaan
kaupungissa rouva Mkulazi oli tuohtunut. ”Sano pastori, sano, mistä me naiset saisimme ruokaa lapsillemme!
Jos minulla olisi rahaa, ostaisin porsaita, kasvattaisin niitä ja myisin sitten.”
Kerroin tästä unelmasta kiertokirjeessäni suomalaisille. Eräs nainen kirjoitti minulle kirjeen ja kysyi, mitenkähän niitä possuja sinne saisi. Vastasin, että se oli todella helppoa. Ei tarvinnut muuta kuin panna porsaiden
hinta tililleni ja minä antaisin vastaavan summan eteenpäin. Näin tehtiin.
Rouva Mkulazi vuokrasi porsasaitauksen, siivosi sen niin
että pulveripilvet kuplivat ja osti porsaat. Possut kasvoivat, osa myytiin, osa alkoi lisääntyä. Lopulta rouva rakennutti suojan emakoilleen Morogoron hiippakunnan
tuomiokapitulin takapihalle, suuren Mji Mpyan kirkon
viereen.
Siat saivat röhkiä siinä melko kauan ennen kuin kukaan
valitti hajuhaitoista.
Viime vuonna tapasin rouva Mkulazin. Kysyin, oliko porsaista ollut mitään hyötyä. Rouva katsoi minua silmät
selällään. Miten tuollaista voi edes kysyä! Neljän pikkuporsaan saamisella oli ollut ratkaiseva merkitys heidän
elämässään. Niillä ja niitä seuraavilla sioilla oli koulutettu heidän lapsensa. Ja hyvin.
Hyvyyden ketju ei pysähdy tähän tuntemattoman naisen lahjoitukseen. Rouva Mkulzi on opettanut lukemattomia naisia talouden hallinnassa ja auttanut heitä alkuun. :)
Minua jaksaa hykerryttää tämä kertomus, sillä silloin ei
Suomessa vielä tiedetty mitään sähköisistä lahjoista.
Herkuttelen ajatuksella, että Kirkon Ulkomaanapu nappasi idean käyttöönsä tästä tapahtumaketjusta ja alkoi
markkinoida ensin vuohia ja sitten muita eläimiä toisenlaiseksi lahjaksi.
Jos haluat lisää kertomuksia unelmien ja hyvyyden toteutumisesta tämän päivän Morogorossa, ota yhteys irja.aro-heinila@artboxirja.net J
Irja Aro-Heinilä
TT, pastori

36-vuotias tansanialainen pastori Hery Janga saapuu Naantalin
seurakunnan vieraaksi 11.4–10.7.
Hän asuu tavallisten naantalilaisten luona ja osallistuu eri tavoin
seurakunnan toimintaan.
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Seurakunnissa tapahtuu 13.2.2014–4.4.2014
Kuorot

Jumalanpalvelukset
Naantalin kirkossa
Su 16.2. klo 10 messu. Jyrki Rautiainen, Annukka Lindberg, Jari Jakoleff.
Su 23.2. klo 10 messu. Jyrki Rautiainen, Annukka Lindberg, Kari
Vuola.
Su 2.3. klo 10 messu. Hiihtolomarippikoulun konfirmaatio. Piia Klemi, Jyrki Rautiainen, Kari Vuola, Jari Jakoleff.
Su 9.3. klo 10 messu. Marja Saantola, Annukka Lindberg, Kari Vuola.
Su 16.3. klo 10 messu. Annukka
Lindberg, Jyrki Rautiainen, Jari Jakoleff.
Su 23.3. klo 10 messu. Marja
Saantola, Piia Klemi, Jari Jakoleff.
Su 30.3. klo 10 messu. Piia Klemi,
Jari Jakoleff.
Arkiehtoolliset
seurakuntakeskuksen
kappelissa keskiviikkoisin
klo 12
19.2. Annukka Lindberg, Kari Vuola.
26.2. Jyrki Rautiainen, Jari Jakoleff.
5.3. Tuhkamessu. Marja Saantola,
Kari Vuola.
12.3. Annukka Lindberg,
Jari Jakoleff.
19.3. Piia Klemi, Kari Vuola.
26.3. Jyrki Rautiainen,
Jari Jakoleff.
2.4. Kari Vuola.

§

Musiikkia
Naantalin Musiikkijuhlien
talvikonsertit
Talvikonsertti I la 15.2. klo 19
Naantalin kirkko.
Talvikonsertti II su 16.2. klo 16
Naantalin kirkko.
Urkukonsertti
Su 2.3. klo 18 Naantalin kirkko.
Toni Heino ja Atte Tenkanen, urut.
Ohjelma 5€.
”Salaisuus” -konsertti
Su 9.3. klo 15 Naantalin kirkko.
Lauluja ja runoja elämästä, rakkaudesta ja parisuhteesta.
Esiintyjänä mm.Nicholas Söderlund. Järj. LC-Naantali.
”Jumalan kämmenellä”
-Yhteisvastuukonsertti
Su 6.4. klo 15 Naantalin seurakuntakeskus, Piispantie 2.
Koraalikuoro
Ruonaset
Ruusunmarjat
Anneli Litovaara
Risto Lehtilä
Pirkko Rauhanummi
Ohjelma 5€, vapaaehtoinen
kahvimaksu.
Tervetuloa!

Aikuisille

Laaksonlapset keskiviikkoisin
klo 17.30–18.30 (7–12v). Tiedustelut: Jari Jakoleff 040 130 8317.
Chorus Gratiae keskiviikkoisin klo 19–20.30. Tiedustelut:
Jari Jakoleff 040 130 8317.
Koraalikuoro torstaisin klo 11–
12. Tiedustelut: Tiina Lustig 040
130 8393.
Ruusunmarjat maanantaisin
klo 15–17.30.
Kainot Pojat maanantaisin klo
17.30–18.30.
Kuorot harjoittelevat seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa laulamaan!
Nuorille
Nuorten messu
to 20.3. klo 18 Naantalin kirkossa. Annukka Lindberg, Timo
Havukainen, Kari Vuola.
Kaikki rippikoululaiset ja isoset
tervetuloa!
www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret
Lapsille ja perheille
Avoimet perhekerhot

Vauvakerho ensimmäisen lapsen saaneille maanantaisin klo
13.30–15.30 seurakuntakeskuksessa. Kerho on maksuton.
Musiikilliset perhekahvilat
Ruonan rytmitassut torstaisin klo
9–11 Ruonan kerhohuoneella.
Musakatit maanantaisin klo 9–11
Nuhjalan kerhotiloissa (Isotalontie 9). Kohderyhmänä molemmissa ovat 0–3-vuotiaat lapset yhdessä aikuisen kanssa. Toiminta on
maksutonta. Ei ennakkoilmoittautumista. Tiedustelut: Kirsti Koskenoja 040 130 8324 tai Tellervo Lehtonen 040 130 8325.
Pyhikset sunnuntaisin klo 10
Naantalin kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä.
Pyhikset Velkualla Sinervon talossa 13.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3.,
3.4., klo 17.30.
Hoitoparkki seurakuntakeskuksessa perjantaisin klo 12–15. Varaukset etukäteen 040 130 8321 tai 040
130 8320. Hinta 2€ /kerta/perhe.

Ruonan kerhohuoneella (Kurkelankatu 2) joka toinen perjantai
klo 9–11. Tiedustelut: Henny Mahlamäki 040 130 8322.

Laululeikkikerhot perhepäivähoitajille lapsineen perjantaisin klo 9–11 Nuhjalan kerhotiloissa. Tiedustelut: Kirsti Koskenoja
040 130 8324.

Seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2) maanantaisin klo 9.30–
11.30. Tiedustelut: Jaana Härmä
tai Tarja Lehto 040 130 8321.

Lapsityön toimintaan saa tulla
mukaan pitkin vuotta! Tiedustelut lapsityönohjaaja 040 130 8320.

AikuisFoorum
to 13.2. klo 18 Naantalin seurakuntakeskuksessa.
Kun sydän oireilee – aiheesta
alustamassa ja kysymyksiin vastaamassa kardiologian ylilääkäri, professori Juhani Airaksinen.
Tervetuloa!
AikuisFoorum-illoissa eri alojen asiantuntijat kertovat oman
alansa uusista tuulista. Mahdollisuus myös kysymysten esittämiseen. Kahvitarjoilu. Lisätietoja Piia Klemi, piia.klemi@evl.fi,
040 130 8312.
Seuraava AikuisFoorum to 13.3.
klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Gospeljumppa keskiviikkoisin
klo 17.30 seurakuntakeskuksessa.
Jumppaa hengellisen musiikin siivittämänä. Vetäjinä Heli Gustafsson ja Sari Linnela.
Andreas-rukousilta maanantaisin klo 18 seurakuntakeskuksen
kappelissa.
Seurakuntailtamat la 22.2., 8.3.,
22.3. klo 18 seurakuntakeskuksen
Kohtaamispaikalla. Iltamat tarjoavat
kristillistä yhdessäoloa ja kohtaamisia. Illat koostuvat yhteislaulusta, alustuksista, keskustelusta ja yhteisestä
rukouksesta sekä pullakaffeesta.
Crosspoint-illat su 23.2. ja 30.3.
klo 17 seurakuntakeskuksessa.
Hyvinvointia kirjoittamisesta –
viikonloppukurssi 22.–23.3.2014
klo 11–14.30.

LAKITOIMISTO VARATUOMARI ANNE TEURI
• Riita ja rikosasiain oikeudenkäynnit, myös maksuttomat
• Perintö- ja perheasiain oikeudelliset ym. kauppakirjat ja
sopimukset, testamentit, avioehdot, avioeroasiat jne.
• Maksuton puhelintiedustelu
Tullikatu 11, 21100 Naantali
Puh. 02 435 1124, 040 072 0178
anne.teuri@nettikirje.fi
www.anneteuri.fi

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Minna Zilliacus
p. 020 754 2361
040 774 7777

Eronnut eläkeikäisenä?

minna.zilliacus
@kotimaa.fi

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Hinta 110 euroa.
Erosta eheäksi® -kurssit 2014:
17.–21.2.2014 Lehmirannan lomakeskus, Salo
12.–16.5.2014 Ilkon kurssikeskus, Kangasala
23.–27.9.2014 (yli 5 v. sitten eronneille) Lehmiranta, Salo
Tiedustelut p. (09) 7257 1177 tai erostaeheaksi@elakeliitto.fi

Nyt lehtipisteissä.

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseja leskeytyneille
p. (09) 7257 1199 tai yhtakkiayksin@elakeliitto.fi

Voit tilata Askelen myös kotiisi

www.elakeliitto.fi
Kurssiaikoihin ja -paikkoihin saattaa tulla muutoksia.
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Tilauspalvelu 020 754 2333
tilauspalvelut@kotimaa.fi
www.askellehti.fi

Seurakunnissa tapahtuu 13.2.2014–4.4.2014
Ohjaajana FM Mirkka Mattheiszen. Osallistumismaksu 35€ (sis.
kahvit). Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.3. mennessä Piia Klemi, piia.klemi@evl.fi, 040 1308312.
Paikkoja rajoitetusti!
Naistenpäivä su 23.3.
Ohjelma: Naantalin kirkossa messu klo 10, seurakuntakeskuksessa lounas klo 11.30,
luento klo 12.30 Liisa Välilä:
”Naisen elämänkaari – sen rikkaus, rakkaus ja raskaus”, kahvi klo 13.30, luento klo 14 Liisa ja Juha Välilä ”Miten miehet
ovat vaikuttaneet elämääni?”.
Hinta: 10€ (sis. luennot, lounas ja kahvi), 5€ (sis. luennot
ja kahvi).
Ilmoittautumiset
16.3.
mennessä: Marja Saantola
040 130 8311, Hanne Tuulos
040 130 8309.

Lähetys
Lähetyspiiri parillisten viikkojen
to klo 13–14.30, seurakuntakeskus, rh 4.
Merikirkkopiiri parittomien viikkojen ti klo 12–13, seurakuntakeskus, rh 3.
Diakoniaa ja kohtaamisia
Oletko kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä?
Onko sinulla silloin tällöin aikaa,
jota et tahdo saada kulumaan?
Haluatko auttaa? Haluatko uusia tuttavuuksia?
Haluatko ehkä kuulua johonkin ryhmään? Haluatko käyttää
lahjojasi yhteiseksi iloksi?
Jos vastasit joihinkin kysymyksiin kyllä, tule keskustelemaan
vapaaehtoistyöstä. Ota rohkeasti yhteyttä diakoni Anita Mäkilään 040 130 8341 tai sähköposti: anita.makila@evl.fi.
Kohtaamispaikalla
Kahvila ja kirpputori avoinna ma–
to klo 10–14 sekä ke klo 10–18.
Hyvää huomenta naantalilaiset
tiistaisin klo 11.
Pelejä ja iloista aivovoimistelua
ke 12.3. klo 13 Tuulikin johdolla.
Äiti Teresa peittopiiri keskiviikkoisin klo 11.
Gospelkaraoke keskiviikkoisin
klo 14–18. Vetäjinä Kari ja Reijo.
Tillukkapiiri keskiviikkoisin klo
17–18 Pirjon ja Tuulikin kanssa. Kudotaan sukkia 90-vuotta
täyttäville.
Avoin runopiiri to 27.2. ja 27.3.
klo 14 Kyllikin ja Pirjon kanssa.
UUTTA! Korttiaskartelua diakoniatyölle to 13.2., 13.3. ja 27.3.

Sauvakävely torstaisin klo 10
Siskon ja Eijan kanssa. Lähtö
Aurinkotien puolelta.
Potero- veteraanimiesten keskustelupiiri to 20.2., 6.3., 20.3. ja
3.4. klo 13.30, rh 2. Vetäjinä vuorotellen Minna ja Anna.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 4.3. ja 1.4. klo 14–15.30.
Inkeripiiri ti 18.2. ja 18.3. klo 14,
rh 2.
Omaishoitajien ryhmä to 13.2. ja
20.3. klo 13, rh 3.
Raamattupiiri to 13.2., 27.2., 13.3.,
27.3. klo 15, rh 2.
Ystäväpiiri ke 12.3. klo 12.30 Velkuan Kummelissa.
Waihtoehto ry. jakaa ruokaapua keskiviikkoisin seurakuntakeskuksen rh 4:ssä klo 12.30 toistaiseksi.

Yhteisvastuu 2014 AUTA JA LAHJOITA.
Soita
0600 1 7010 (10,26€ / puh+pvm)
0600 1 7020 (20,28€ / puh+pvm)
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
APU5 (5€)
APU10 (10€)
APU15 (15€)
Lahjoita netissä
www.yhteisvastuu.fi
auT Taa läH ell ä

Yhteisvastuu 2014
Haluaisitko toimia lipas- tai
listakerääjänä? Ota yhteyttä
diakoni Anita Mäkilään 040 130
8341. Lipaskerääjät kauppojen ovilla 14.2. sekä 30.4. klo
10–18.
Koulutus
vapaaehtoistyöhön
– lähimmäispalvelukurssi
Haluatko ryhtyä vapaaehtoiseksi ystäväksi vanhukselle?
Tule mukaan lähimmäispalvelun kurssille. Kurssilla käsitellään mm. yksinäisyyttä, vanhuutta, vuorovaikutustaitoja ja
hengellisiä kysymyksiä. Kurssin
käyminen ei sido sinua mihinkään. Koulutus on maksuton.
Kokoonnumme to 27.3., 3.4.,
10.4. ja 24.4. klo 17.30–19.30.
Toivottavasti voit osallistua
kaikkiin kertoihin. Ilmoittautumiset koulutukseen viimeistään 20.3. Mari Syrjäkoski-Vuolteelle 040 130 8342
(mari.syrjakoski-vuollet @evl.fi)
tai Anna Ojalalle 040 130 8340
(anna.ojala@evl.fi).
Velkua
Hartaus ke 26.2. klo 17 Kummelissa.
Messu su 9.3. klo 16.30 kirkossa.
Marja Saantola, Tiina Lustig.
Ystäväpiiri ke 12.3. klo 12.30
Kummelissa.
Hartaus ke 26.3. klo 17 Kummelissa.

arjen
enkel eiTä
vuod esTa
1950

ja kau kan a

Lahjoita pankissa
Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danske Bank
FI81 8000 1600 0516 51
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia		
FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken
FI53 6601 0002 2825 80
KIITOS LAHJOITUKSESTASI!
Keräyslupa 2020/2013/1976,
voimassa 1.9.2013–31.8.2014, koko Suomi,
myöntänyt Poliisihallitus 24.6.2013.
Keräyslupa ÅLR 2013/5164,
voimassa 1.9.2013-31.8.2014, Ahvenanmaa,
myöntänyt Ålands Landskapsregering 27.5.2013.

Tule sinä kin
muka an.
meiTä on jo
40 000!

yhteisvastuu.fi
vastuu
facebook.com/yhteis

Jumalanpalvelukset
Rymättylän kirkossa
Su 16.2. klo 10 messu. Rovasti Ilkka Pärssinen.
Su 23.2. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki.
Su 2.3. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 9.3. klo 10 messu. Sirén, Vähämäki.
Su 16.3. klo 10 messu. Pastori Kari Salo.
Su 23.3. klo 11 Marianpäivän
perhekirkko. Sirén, Vähämäki.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähetyslounas seurakuntakodilla.
Huom! Kellonaika!
Su 30.3. klo 10 sanajumalanpalvelus. Sirén, Vähämäki, Rymättylän pienkiinteistöyhdistys. Valtakunnallisen omakotipäivän kirkkokahvit seurakuntakodilla jumalanpalveluksen jälkeen.
Musiikkia
Hengellisten laulujen ilta
Yhteisvastuun hyväksi
To 20.3. klo 18 seurakuntakodilla
kanttori Esa Vähämäen johdolla.
Lapsille, koululaisille
ja perheille
Perhekerho keskiviikkoisin klo
9.30 seurakuntakodilla. Jos olet
kotona alle kouluikäisen lapsen
kanssa tule keskustelemaan, lapset saavat askarrella ja leikkiä, kaf-

fetellaan ja rauhoitutaan laulujen
ja suurten kertomusten äärellä.
(Hiihtolomaviikolla ei kerhoa).
Lapsiparkki pe 28.2. klo 9–12. Varaa paikka viimeistään ko. viikon
torstaina. 040 595 6747 tai susanne.nummelin@evl.fi.
Poikien pienoismallikerho torstaisin seurakuntakodin kerhohuoneessa. Pienemmät alakoululaiset klo 13–14.30, isommat alakoululaiset klo 14.30–16. Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä. Vetäjänä Esa Suhonen. (Hiihtolomaviikolla ei kerhoa).
Piirejä ja kerhoja
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri
ke 5.3. klo 13 seurakuntakodilla.
Kultaiseniänkerho ti 11.3. klo 13
seurakuntakodilla.
Äiti Teresa -piiri torstaisin klo 12
seurakuntakodilla.
Muuta
Kirkkokuoro torstaisin klo 18.30
seurakuntakodilla.
Kanttorin virsitunti to 27.2. klo
14 Katavakodissa. Esa Vähämäki.

Yhteisvastuu
kutsuu arkienkeleitä lähimmäisen
rakkauden kansanliikkeeseen.
Lahjoita, tule lipaskerääjäksi…
Mikäon sinun tapasi?
Ota yhteyttä: diakoni Hannele
Keskitalo 040 130 8384,
hannele.keskitalo@evl.fi.

Tiedoksi: Tänä vuonna 70- ja 75
-vuotta täyttäville järjestetään
yhteinen syntymäpäiväjuhla
10.10.2014 klo 14 seurakuntakodilla.
Kinkerit alkavat! Varauksia kirkkoherra Petri Sirén 040 130 8381
tai kirkkoherranvirasto 02 252
1216 virastoaikoina.

Jumalanpalvelukset
Merimaskun kirkossa
sunnuntaisin klo 10
Piirejä ja kerhoja
Käsityöpiiri to 13.2. ja 13.3.
klo 13.00 seurakuntakodilla.
Kaffepaussi to 27.2. ja 27.3.
klo 13.00 seurakuntakodilla.
Kultaisen iän kerhon kokoontumisaikoja ei vielä ole päätetty, seuraa ilmoittelua RS:ssa.
Päiväkerhot
ja perhekerho:
Lasten päiväkerho ma
klo 9–11.30 (3–4 v.)
Lasten päiväkerho ma
klo 13–15.30 (4–5 v.)
Perhekerho ti klo 9.30–12
Lasten päiväkerho ke
klo 13–15.30 (4–5 v.)
Perhepäivähoitajat+lapset
parillisten viikkojen
ke klo 9–11
Lisätiedot
lapsityöntekijöiltä
040 130 8394 (ma–ke).

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

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

Merimaskun seurakunta
Kukolaistentie 36, 21160 Merimasku
www.merimaskunseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
avoinna ma-pe 9-13, to myös 15-17
040 130 8300, 040 130 8301

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

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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Puukirkon pappi
muistelee menneitä kiitollisena

Olemme läsnäolo-organisaatio.
Järkiperäinen ja säästäväinen talou
denhoito on tärkeä, mutta tärkeäm
piä ovat terveys, rakkaus, ystävyys ja
sielunrauha. Niitä ei voi rahalla ostaa.
Neljä vuosikymmentä Merimaskussa
palvellut Matti Huovinen näkee
seurakuntatyön ytimeen.

pientareella. Maanviljely ja kalastus olivat
silloin elinkeinoja, joilla sai perheelle elannon. Työtä kunnioitettiin ja se oli paljolti
käsityötä. Huovinen toivoo että työtä kunnioitettaisiin jatkossakin. Samalla hän murehtii niitä tämän ajan nuoria, joilta puuttuu työ.

Kirpeä pakkaspäivä pukee Merimaskun kirkkomaan kauniisti. Valkeat lumikukat ja hentoinen huuru koristavat kulmikkaat hautakivet unenomaiseen asuun. Matti Huovinen lähestyy Risto Hiltusen hautaa. Pakkasen puremat kukat hohtavat lumipeitteen
lomasta vielä raikkaasti. Joulun alla kuollut
Hiltunen oli viimeisiä Merimaskun sotaveteraaneja. – Heitä on enää muutamia jäljellä, Huovinen pohtii.

Merimaskun puisesta ristikirkosta on tullut Matti Huoviselle hyvin läheinen ja rakas
paikka. Nykyisen kirkon rakensi 1700-luvulla Merimaskun Killaisten talon isäntä Carl
Jacobsson. Marmorimaalattujen seinälautojen suojassa on terve ja ryhdikkäästi salvostettu hirsikehikko.

Risto Hiltunen oli toiminnan mies. Hän oli
myös saattelemassa yli 50 sotaveteraania
viimeiseen lepoon. Tämän sukupolven väeltä Merimaskun eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Matti Huovinen on oppinut paljon. Elivät vaatimattomasti, hän muistelee.
41 vuotta sitten Merimaskun pappina
aloittanut Huovinen tapasi pyöräillessään
näitä sotaveteraaniperheitä usein pellon

Killaisten isännän
kädenjälki miellyttää

Alttaritaulun paikalla on ikkuna. – Äitienpäivänä lapset tuovat kukkia alttarille ja auringonvalo osuu kukkiin hienosti, Huovinen
muotoilee.
26-vuotiaana Rauman, Porin ja Laitilan
kautta Merimaskuun tullut Huovinen muistaa mainiosti myös ensimmäisen saarnansa.
– Kauppias Hilmer Salonen katsoi minua koko saarnan ajan suoraan silmiin ja pohdin,
mitä uskallan nyt sanoa.
Sydäntalven hiljaisena pakkaspäivänä Huo-

- Jään kaipaamaan
merimaskulaisia, sanoo
41 vuotta Merimaskun
saaristolaisseurakuntaa
palvellut Matti Huovinen.

vinen katselee kirkkoa ja lisää muistoja nousee pintaan. – Joillakin oli tapana istua aina
pylvään takana, takapenkkiin maaseudun
väki yleensä halusi.
Merimaskun kirkossa on Huovisen aikana
vieraillut lukuisia korkea-arvoisia kirkonmiehiä. – Hienoin kirkkovieras on kuitenkin
kirkassilmäinen lapsi, jonka mieltä maailman kylmyys ei ole vielä päässyt himmentämään, Huovinen hehkuttaa.
Kävelymatkan päässä kirkosta on Merimaskun seurakuntakoti, joka täytti viime kesänä
30 vuotta. Talo rakennettiin kirkon ja hautausmaan lähelle kanttorilan tontille, vaikka
aika rakennuspaikaksi pohdittiin myös Särkänsalmen aluetta.
Huovisen mielestä seurakuntakoti on toiminut hyvin erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Huovinen mainitsee esimerkkinä Antonina-puolisonsa koordinoiman perhekerhon, joka kokosi parhaimmillaan yli 70 merimaskulaista yhteen. Partiolaisilla on talossa
myös oma kokoontumispaikkansa.

Rakkautta, ystävyyttä,
sielunrauhaa
Välittämisen henki on asia, jonka Huovinen
toivoisi säilyvän seurakunnassa edelleen-

kin. Osallisuus ja läsnäolo ovat seurakunnan työssä tärkeitä asioita. – Ettei kenenkään tarvitsisi olla tahtomattaan yksin, jatkaa Huovinen. – On oltava läsnä, kun joku
haluaa keskustella.
Seurakunnan asettamien tavoitteiden mittaaminen ei Huovisen mielestä onnistu pelkästään numeroiden avulla. Tehtävänä on
kylvää, eikä itäminen välttämättä tapahdu
hetkessä.
Itsekkyys ja itsekeskeisyys ovat ominaisuuksia, joille Huovinen ei soisi kasvun tilaa. J
Teksti ja kuvat: Lassi Lähteenmäki

Yhtymän seurakuntien pääsiäisen ajan
ja kevään ilmoitukset Rannikkoseudun isojakelussa 4.4.
Seuraava Vesper ilmestyy 28.5.

