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”Anna nähdä olennainen”
Kesäaika seurakunnissa on leiriaikaa. Rippikoululeirien lisäksi seurakunnissa on muutakin leiritoimintaa mm. lastenleirejä. Rippikoulua ja siihen liittyvää isostoimintaa voi hyvällä syyllä pitää suorastaan kirkon toiminnan menestystarinana. Kun kirkkoon kuuluu 77 % maamme väkimäärästä,
rippikoulun käy yli 86% ikäluokastaan. Rippikoulun kautta
seurakuntiin liittyykin Suomessa tuhansia nuoria. Jostain
syystä rippikoulu on sinnikkäästi pitänyt paikkansa suomalaisessa nuorisokulttuurissa.
Kesällä seurakuntien muu toiminta on ikään kuin kesälomalla. Jumalanpalvelukset toki pidetään mutta piirit ja kerhot eivät kokoonnu. Rymättylässä saatiin keväällä valmiiksi seurakunnan strategia. Työskentelyn aikana pohdittiin syvästi sitä, mikä seurakunnan toiminnassa on keskeistä. Olisiko joku työmuoto sellainen, jota ilman seurakuntaa ei oli-

si? Mikä on luovuttamatonta? Pohdinnan lopputulos oli se,
että jäsenet ovat tärkeintä. Seurakunta elää jäsenissään, ei
sen pyörittämässä toiminnassa. Keskustelussa väikkyi jopa ajatus siitä, että seurakunta voisi olla olemassa ilman ainuttakaan työntekijää. Lopulta seurakunnan toiminta-ajatukseksi sorvattiin lause: ”Saaristoonsa juurtunut Rymättylän seurakunta ankkuroi toimintansa Sanaan ja keskinäiseen yhteyteen.”

nenlaisia odotuksia. Mitään toimintaa ei pidä pyörittää sen
itsensä takia. Kaikki saa merkityksensä sen kautta mikä on
keskeistä. Sitä on kirkossa kutsuttu 2000 vuoden ajan ilosanomaksi, evankeliumiksi.

Eräs nuorisotyönohjaaja pyöritti vuosikymmeniä seurakuntakodissa mittavaa kerhotoimintaa vauvasta vaariin. Kokenut työntekijä arvioi itse, että hänen pyörittämänsä kerhot
olivat kuin työkaluja. Tässä ajattelussa on viisautta, kun pohditaan millaista toimintaa seurakunnassa pitäisi olla. Työkaluja voi olla monenlaisia, mutta ne eivät ole itsetarkoitus. Seurakuntia ja sen toimintaa kohtaan on olemassa moPetri Sirén

Piknikkejä ja pelejä
Kirkkopuistossa
Rento ja kiireetön piknik hyvässä seurassa kuuluu kesään. Tulevana suvena
tähän on monta mahdollisuutta Naantalin kirkon kupeessa Kirkkopuistossa.
Piknik-tilaisuuksien sarja alkaa lapsiperheille suunnatulla piknik-päivällä keskiviikkona 5.6. klo 10–15. Ohjelmassa on
ulkoleikkejä ja -pelejä. Piknikillä syödään
omia eväitä.
Tiistai-iltana 11.6. klo 17–19 Mahdollisuus muutokseen -missio huipentuu
Kirkkopuistossa suureen kevään päätökseen, ohjelmalliseen puistopiknikkiin,
johon kutsutaan mukaan kaikenikäisiä.
Rennon yhdessäolon lisäksi saamme
muun muassa tavata Mahdollisuus muutokseen -kirjasta tutun Murat Inhanlin ja
kuulla Odette Lee Simmonsin bändin
musisointia. Piknikille kannattaa tulla
koko perheen kanssa, sillä myös lapsille
on tarjolla mukavaa tekemistä, mm. kärryajelua joko ponin tai ison koiran vetä-

Kesä täynnä musiikkia!

mänä. Paikan päältä on mahdollista ostaa grillattua makkaraa. Kahvia, teetä ja
mehua on tarjolla ilmaiseksi. Tuo muut
eväät ja piknik-varusteet mukaasi. Kanssamme missiopiknikkiä on järjestämässä paikalliset missiokumppaniseurakuntamme.

Naantalin Musiikkijuhlat avaa Naantalin kesäkauden näyttävällä konserttien
kavalkadilla nyt jo 34.kerran. Konsertteja järjestetään jälleen perinteisesti niin
Naantalin, Rymättylän kuin Merimaskunkin kirkoissa ja lisäksi myös Raision
ja Turun Mikaelin kirkoissa.

Mikäli tiistai-illan piknik tuntui jäävän
kesken, voivat lapsiperheet suunnata
takaisin Kirkkopuistoon heti seuraavana aamuna keskiviikkona 12.6., jolloin
seurakunnan piknik-sarjan päättää klo 10
alkavalapsiperheille suunnattu pikniktapahtuma ulkopelien ja leikkien merkeissä omien eväiden kera.

Musiikkijuhlien sanajumalanpalvelus
on Naantalin kirkossa sunnuntaina 9.6.
klo 10. Saarnan pitää vs. kirkkoherra
Marja Saantola ja liturgina toimii pastori Annukka Lindberg. Musiikista vastaa kanttori Miika Hartikainen yhdessä
nuorisokuoro Lauruksen kanssa. Kuoroa johtaa Heidi Harinen.

Aikaisempina kesinä perinteeksi muodostuneet diakoniatyön järjestämät kesäiset mölkkypelit jatkuvat Kirkkopuistossa keskiviikkoisin klo 13 koko kesän
ajan. Pelit alkavat pienellä hartaudella ja
pelaamisen lomassa on tarjolla kahvia.

Musiikkitarjonta jatkuu heinä–elokuussa
Naantalin seurakunnan omalla perinteisellä kesäkonserttisarjalla. Paraisten Urkupäivien kanssa yhteistyössä järjestettävässä konsertissa 27.6. esiintyvät gam-

bisti Varpu Haavisto ja urkuri Kari Vuola.
Urkumusiikkia esittää myös Kaisa Suutela-Kuisma konsertissa 11.7. Ulkomaalaisia tuulahduksia konserttisarjaan tuovat
yhdysvaltalainen urkuri James D. Hicks
sekä Sveitsissä asuva muusikkopariskunta, Sabine ja Tuomas Kaipainen, joka
esiintyy yhdessä urkuri Irina Lampénin
kanssa. Konserttisarja huipentuu 15.8.
jazzvaikutteiseen spirituaalikonserttiin.
(Tarkemmat tiedot sivuilla 6)
Vesper-soitto soi perinteiseen tapaan
Naantalin kirkon tornista joka kesäilta klo 20 kesäkuun alusta elokuun loppuun. Tämä luostariajan rukoushetkestä muistuttava soitto on kuultu Naantalin kesässä jo vuosikymmenten ajan.
Vesper soitetaan trumpetilla kolmeen
eri suuntaan: ensin presidentille Kultarantaan, sitten Naantalin kaupungille ja
lopuksi merelle.
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Maija Karinkanta ja Irja Aro-Heinilä ovat
huokailleet rukouksia sanoin ja kuvin.
Näistä huokauksista muodostuu rukouspolku ”Ensimmäinen askel”.

Rukouspolku

kutsuu huokailemaan Pyhyyden edessä

Tänä vuonna juhlitaan Naantalin
kaupungin 570-vuotispäivää.
Juhlintaan liittyy oleellisesti luostarikirkon perustaminen. Luostari oli
rukouksen paikka. Se eli ja hengitti rukouspalvelusten tahdissa. Tänä
juhlavuonna Naantalin ja Velkuan
kirkkoihin on valmistettu rukouspolku, joka haluaa kertoa, että rukous elää yhä ja voi hyvin seurakunnassamme. Se on tämän päivän
toteutus jatkuvasta rukouksesta kirkossamme.

Rukouspolku ”Ensimmäinen askel” rakentuu kuvista ja sanoista pyhyyden edessä.
Se on pyhyyden lähestymistä hiljaisin huokauksin. Irja Aro-Heinilä on kylpenyt valossa ja huokaillut Jumalalle päiväntasaajan armotonta kuumuutta Tansanian Morogorossa. Maija Karinkanta puolestaan on maalannut rukoustaan Suomen talven pimeinä hetkinä.
Kuvat kertovat maailmanlaajuisesta ihmisten yhteydestä, missä erilaisuus rehottaa, ja
missä ihmisyys ja aurinko ovat samat. Au-

rinko on suomalaisille rakastettu ja kaivattu, tansanialaiselle se on polttava, vihainen,
pistävä ja ankara.

via sanoja ja sanoiksi muotoutumattomia
huokauksia.

Maalaaminen on parannuslääke
Rukouspolun kulkija voi liittää oman elämänsä huokaukset rukouspolun puhuviin
kuviin. Rukous saa olla vapaata hapuilua, sillä täydellisyyttä ei Jumalan edessä tarvita.

Rukous on väripisara
Taulujen maalaaminen on ollut Irja Aro-Heinilälle rukousta. Hän kaivaa välineet esille
aina, kun mieli on levoton, kun suru hyökkää päälle tai epäoikeudenmukaisuudet ahdistavat.
Värien maailma ihastuttaa häntä.
–Akvarelleissa värit liittyvät toisiinsa, muuttuvat sävyiltään ja muodoiltaan. Itse ei pysty paljon vaikuttamaan niiden maailmaan.
On vain toteltava niitä, taivuttava ja nähtävä, Irja pohtii.
–Rukous on väripisara, sykähdys kohti pyhyyttä. Rukoilija saa rauhoittua elämän
haasteiden edessä. Rukoushuokaukset jatkavat kulkuaan. On kiehtovaa ajatella, että
taivas on täynnä Jumalan puoleen kurottu-

Maija Karinkannalle maalaaminen on kuin
tauti. Tai pikemminkin maalaamattomuus
on tauti.
–Jos menee useampi viikko, ettei tee jotain
kuvaa, tulee ihan tuskastuttava, lähes sairas olo, Maija tilittää. –Maalaaminen on parannuslääke. Helpottaa heti, kun saa jonkun
asian kuvaksi.
Maija muistelee rukouspolun kuvien määrän hurmanneen jo aivan alussa.
–Mikä mahdollisuus että saa maalata Jumalan silmien edessä ja kertoa hänelle, miten ja
missä hänet näkee! Lämmin rusehtava, punertavan keltainen väri tunki esiin, samoin
sinisen eri sävyt, Maija selittää värimaailmaa, joiden ympärille kuvat muotoutuivat.
–Mikä on ihminen Jumalansa edessä, miten
ihanasti Jumala on ilmaissut itsensä, milloin
palavana pensaana, joka ei kuitenkaan pala, milloin ihmisen muodossa Pojassaan.

–Ensimmäiset kaksi kuvaa, jotka halusin
tehdä, tulivat kuin itsestään vallan merkeistä, kruunuista. Kahden eri valtapiirin kruunuista. Viimeinen kuva, jonka maalasin rukouspolkuun, oli punainen muna. Siihen
liittyvä legenda jäi elämään Pääsiäisestä.
Kertomuksen mukaan Maria Magdalena
halusi kertoa keisari Tiberiukselle Jeesuksen ihmeellisestä ylösnousemuksesta. Keisarille Marialla oli tuomisena vain kananmuna, köyhä kun oli. Tiberius totesi, että kertomus ylösnousemuksesta oli yhtä uskottava
juttu kuin että Marian kädessä oleva muna
muuttuisi punaiseksi. Ja se muuttui!
–Minä tein kuviani ja Irja sanoitti ne. Puhuimme yhdessä Jumalalle, toinen kuvin ja
toinen sanoin. Se oli hieno kokemus!

Irja-Maija -tiimi
Kuinka syntyi tiimi Irja ja Maija? Selitys on
yksinkertainen. Tarvittiin vain ihminen. Irja muistaa kuinka oli uusi seurakuntalainen
ja juuri muuttanut Helsingistä Naantalin Livonsaarelle, kun jossakin tilaisuudessa Maija tuli esittäytymään.
–Tulin suunnattoman onnelliseksi siitä, että
joku tuli lähelle ja sai tuntemaan itseni tervetulleeksi. Siitä se alkoi. Olisipa lisää maijoja, jotka ottaisivat syliinsä Naantaliin muuttajat. Kyllä meidän muuttajien silloin kelpaisi. Huomattuaan Maijan upean taiteilijalahjan, Irja alkoi ehdotella Maijalle taiteeseen
heittäytymistä yhdessä. J
Irja Aro-Heinilä, Maija Karinkanta, toim. HT

Maija Karinkanta: Rakkaus säteilee

Maija Karinkanta: Kypsää viljaa

Irja Aro-Heinilä: Keittobanaaneja
kuoriva tyttö

Rukouspolku Naantalin ja Velkuan kirkoissa
31.8. saakka. Naantalin kirkko avoinna kesä–
elokuussa tiistaista sunnuntaihin klo 11–18
Velkuan kirkko avoinna tilaisuuksien yhteydessä sekä sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Ilkka Puonti p. 040 130 8070.
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Ravintoa sielulle,
virikkeitä muistille
Hiirenkorvilla olevat koivun oksat kertovat kevään etenemisestä. Jokainen saa sellaisen käteensä
kosketeltavaksi ja ihmeteltäväksi. Kaikkia käydään tervehtimässä kädestä pitäen pitkän kaavan
mukaan. Helena Hokka muistaa kaikkien nimetkin.
–Mukava että tulit. Oletpa virkeän näköinen, onko tänään hyvä päivä?
Perässä tulee 9-vuotias Salla-Maaria Kieksi
valkovuokkojen kanssa.
–Muistuuko mieleen, mikä kukka tämä on?
Jotkut muistavat, toiset eivät pysty vastaamaan. Valoisat katseet kertovat, että vieraat
ovat mieluisia.
Vanhainkodissa on alkamassa Helenan tuokio. Tällä kerralla paikalle on päässyt viitisentoista osallistujaa, joita yhdistää muistisairaus.
Tuttuja virsiä soi CD:ltä ja muutama tapailee
sanoja ja yrittää laulaa mukana. Muut kuuntelevat ja katselevat. Rukoillaan Isä meidän
-rukous ja luetaan Herran siunaus. Helena
lukee Raamatusta edellisen sunnuntain
evankeliumi- ja psalmitekstit sekä lopuksi
katkelman Urho Muroman hartauskirjasta.
Mieleen jää lause:
”Särkynyt ruoko tuntee,
ettei hänellä ole ollenkaan uskoa,
mutta Herra näkee uskon ikävöimisessäkin
jo uskoa”.

Muiden ilahduttamisesta hyvä mieli
9-vuotias Salla-Maaria Kieksi on Helenan
mukana neljättä kertaa. Edellisellä kerralla oltiin joulutunnelmissa. Nyt ohjelmistossa ovat kevätlaulut. Salla käyttää CD-soitinta ja etsii valmiiksi oikean kohdan virsikirjasta niille, jotka vielä pystyvät kirjasta laulamaan. Lapsen ääni on virkistävää kuultavaa. Kun hän laulaa Suvivirren, katseet kiinnittyvät tarkasti esitykseen. Melkein kaikki
huulet liikkuvat tutun ja rakkaan virren sanoja tapaillen.
Salla kertoo saavansa tosi hyvän mielen siitä, kun näkee muiden ilahtuvat hänen laulustaan. –Siksi on kiva lähteä Helenan mukaan tänne. Lämmin hymy käväisee Sallan
kasvoilla.

Taivaan Isän räätälöimä
Helena muistelee, kuinka hän meni kaksi vuotta sitten tapaamaan dementiaa sairastavaa tuttavaansa. Hänen sairautensa oli
kehittynyt siihen pisteeseen, että tuttujenkaan ihmisten nimet eivät enää tulleet mieleen. Virren Mä silmät luon ylös taivaaseen
hän lauloi silti alusta loppuun ilman kirjaa.
Siitä syntyi ajatus, että tällaista toimintaa pitäisi saada muistisairaille säännöllisesti.

Naantalilaiset Olavi ja Leena Nieminen ovat olleet Helenan tuokion vakio-osallistujia alusta asti.
nyt, joten asia jäi siihen. Jonkun ajan kuluttua vanhainkodilta tuli pyyntö, voisiko seurakunta lähettää jonkun pitämään hartaushetkiä. Helenaan otettiin yhteyttä ja hän
muistaa olleensa kauhuissaan.

mettä. Helena kertoo tuoneensa mukanaan
vuokkojen ja koivun oksien lisäksi esimerkiksi voikukkia, mustikoita ja mansikoita.

–Ei, ei, en minä! Papin sinne pitää mennä!
Mutta pappia ei ollut sinne lähettää. Minut
laitettiin todella pienelle paikalle. Rukoilin:
”No niin, Jumala, nollasta aloitetaan. Ellet Sinä nyt auta ja opeta, niin mitään en osaa.”

Kun Helenalta kysyy, mitä hän itse tästä saa
ja kuinka hän jaksaa suunnitella ja pitää
tuokioita viikosta ja vuodesta toiseen, hän
innostuu ja hehkuttaa selvästi oman juttunsa löytäneenä:

Sanaa, säveliä ja muistoja

–On aivan mahtavaa saada olla mukana ja
niin ihmeellistä, kun tässä ei edes väsy yhtään! Päinvastoin saan tästä joka kerta lisää
voimia. Jo pelkästään heidän tervehdyksensä ja katseensa ovat kaiken tämän arvoista,
vakuuttaa Helena, joka kertoo kokeneensa
tässä työssä todeksi Sananlaskujen kohdan:

–Sain aivan ihmeellisellä tavalla rungon näihin tapaamisiin ja siitä se lähti. Perusrungon
muodostavat alku- ja lopputervehtimiset ja
loppulaulu Käy Herra meitä siunaamaan. Niiden välissä lauletaan, kuunnellaan virsiä ja
hengellisiä lauluja, joskus maallisiakin. Isä
meidän –rukous, Herran siunaus ja viikon Raamatun tekstit kuuluvat jokaviikkoiseen ohjelmaan. Tapaamisemme on nimetty Vanhainkodin taholta Helenan tuokioksi, jota on vietetty joka keskiviikko jo puolitoista vuotta.
–Juhlapyhät olen huomioinut, Helena kertoo ja muistelee, että ennen joulua vertailtiin vanhan ajan ja meidän ajan joulua.

–Kyselin seurakunnasta, ehtisikö joku käymään Vanhainkodilla näissä merkeissä. Kaveriksi lupauduin, tietämättäni silloin, että
Taivaan Isä räätälöikin tehtävää minulle, Helena muistaa.

–Jouluruuista puhuttiin ja käytiin läpi joulukoristeiden tekoa. Myös pääsiäisen ja juhannuksen viettoa ollaan muisteltu. Kerran
juteltiin siitä, minkälaisia olivat kansakoulun koulupäivät, aamuhartaudet ja eväät.
Silloin otin mukaani myös CD:n, jolla on
vanhoja kansakoululauluja. Kuunneltiin
mm. vanha tuttu laulu Rati riti ralla ja moni muisti sanat niin hyvin, että lauloi koko
laulun mukana.

Kukaan seurakunnasta ei sillä hetkellä ehti-

Keväällä ja kesällä tarkastellaan kasvun ih-
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–Näin käy joka kerta kun lähden pitämään
Helenan tuokiota, hänen hymyilee ja haluaa
rohkaista muitakin mukaan toimimaan toisten hyväksi.

Jokaisesta tuokiosta voimaa

”Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka
muita virvoittaa, se itse kostuu.” (San. 11:25)
Salla-Maaria
Kieksi tuo iloa
laulullaan.

–Esimerkiksi juuri vanhusten parissa tarvetta vapaaehtoistyöntekijöille on niin paljon.
Vielä tarvittaisiin esimerkiksi lisää ulkoiluttajia, mutta myös niitä, jotka käyvät keskustelemassa laitoksissa asuvien kanssa.
Seurakuntakin järjestää aina silloin tällöin
vapaaehtoistyön kursseja, joille kannattaa
lähteä mukaan kyselemään mikä olisi oma
tapa auttaa ja osallistua.
Helena summaa tyytyväisenä tässä työssä
jäävän aina reilusti plussan puolelle.
–Tästä saa enemmän kuin antaa! J
Hanne Tuulos

Merimaskun seurakunnan
perhekerhossa on vilkasta
Merimaskun seurakuntakodissa on tiistaisin
vilkasta, kun aamulla 9.30 sisälle alkaa tulla äitejä, isiä, isoäitejä ja isoisiä – ja totta kai
lapsia. Jo kymmeneltä on tupa täynnä merimaskulaisia perheitä.
Merimaskun seurakuntakodissa on toiminut perhekerho talvi-kevätkaudella 2013.
Seurakuntakoti on mukava ja kodikas – merimaskulaiset perheet viihtyvät täällä hyvin.
Perhekerhon ohjelmassa on ollut erilaista
toimintaa: askartelua, rukoushetkiä, lauluhetkiä, leikkejä sekä kahvi- ja mehutarjoilu.
Olemme tehneet myös retkiä.

Merimaskun perhekerhon vappukestit tiistaina 30.4.

Merimaskulaiset perheet ovat aktiivisesti osallistuneet perhekerhon toimintaan.
Omasta puolestani, ja muiden työntekijöiden puolesta, jotka ovat olleet mukana
perhekerhon toiminnassa, haluaisin kiittää mukavasta yhdessäolosta ja toivottaa kaikille perhekerholaisille oikein hyvää kesää.
Antonina Huovinen
perhekerhon koordinaattori

Haukkavuorella tavataan!
Kesän kynnyksellä Rymättylässä järjestetään perinteeksi muodostunut kävelykirkko nyt jo viidennentoista kerran.

vinkin vaikeakulkuista, mutta aina on perille päästy suuremmitta kommelluksitta toinen toistamme tukien.

– Ajatus lähti alun perin vapaa-ajantoiminnan sihteeriltä, Maija Puolakanaholta,
jokatoimi monipuolisesti Rymättylän Soihdun eri tehtävissä. Ehdotus sai heti positiivisen vastaan oton, ja vuosien varrella onkin
ehditty kävellä melko kattavasti ympäri pitäjää, kertoo Rymättylän seurakunnan entinen diakoniatyöntekijä Raimo Ojala, joka on alusta asti ollut aktiivisesti kävelykirkon järjestelyissä mukana.

– Perillä kohteessa kirkkoherra on pitänyt
perinteisesti luontoaiheisen saarnan. Parhaimmillaan osallistujia on ollut jopa 80.
Monet ovat sellaisia, jotka eivät muuten
seurakunnan toimintaan osallistu. Tavoite saada ihmiset innostumaan liikkumisen
ohella hengellisistä asioista on siis saavutettu, Ojala pohtii.

– Kohteina on ollut paikkakunnan korkeimmat huiput kuten Huja-vuori, Uutiskuuva,
Nuikon vuori ja Ahteentaan Rantavuori.
Maanomistajat ovat olleet hyvin myötämielisiä ja antaneet auliisti vaeltaa maillaan,
Ojala kiittelee. – Välillä maasto on ollut hy-

Tänä kesänä kävelykirkon kohteena on
Haukkavuori. Lähtö on torstaina 13.6. klo 17
Poikosta Herralan kaupalta. Perillä on kahvitarjoilu. Mukaan kannattaa varata vettä
juotavaksi sekä asianmukainen vaatetus.
Lisätietoja antavat seurakuntasihteeri Nina
Lehtovirta 040 130 8382 tai kirkkoherra Petri Sirén 040 130 8381.

”Usko, toivo, rakkaus”

Rippileirin kertausharjoitukset Soiniemessä
Ripari-ikäisten nuorten vanhemmille ja
muille asiasta kiinnostuneille aikuisille
Olemme järjestämässä viikonloppuleiriä
sinulle, joka haluat pysähtyä miettimään
mahdollisia ja mahdottomia kysymyksiä
elämästä, aikuisuudesta ja uskosta. Leirillä
käytetään rippileireillä yleisesti käytettyjä
työskentelytapoja kuten luentoalustuksia ja
ryhmätöitä sekä iltaisin mukavaa iltaohjel-

maa, leikkejä ja saunomista.
Leiri alkaa perjantaina 13.9. klo 18 ja päättyy sunnuntaina 15.9. klo 14. Viikonloppu ohjelmineen, majoituksineen ja ruokailuineen
maksaa 30 euroa henkilöltä. Vastuuhenkilöinä leirillä toimivat pastori Jyrki Rautiainen
ja psykologi Sari Laatu. Mukana on tietysti
myös isosia. Ilmoittautuminen 10.8. mennessä osoitteeseen sari.laatu@gmail.com.

KOLUMNI

Uuslukutaidottomuus
uhkaa (vanhenevaa)
Eläkeläispäivät vilahtavat ohi nopeasti. Ennen kuin huomaankaan on jo tehtävä ruokaa lounaaksi. Iltapäivä on lyhyttäkin lyhyempi, jos vetäisee pienet torkut
palan painikkeeksi. Iltalenkki vie aikaa yllättävän paljon. Eipä sitä paljon muuta
sitten kuin taas nukkumaan!
Missä välissä ehtii sivistää itseään, seurata yhteiskunnan kehitystä ja maailman
menoa?
Nopea ja vaivaton mahdollisuus tähän kaikkeen olisi, mutta kun en millään viitsisi avata tietokonetta ja alkaa skypettää, twiitata, googlettaa, meilata, facettaa,
surffata, postata, tsättäillä, buukata, pinnata, ircata…
Mielessäni on selvästi muutosvastarintaa. En halua etsiä, en lukea – en ainakaan
sähköistä tekstiä – enkä käyttää tuollaisten sanakamaluuksien takana olevia palveluja.
Huomaan, että olen kuin sadan vuoden takaisilla kinkereillä. Pöydän alle joutuisin häpeämään, jos en osaisi tehtäväksi annettua. Siellä joutuisin näpyttelemään
i-Padiani papin ja lukkarin korkokenkien keskellä.
Vasta runsas sata vuotta on siitä, kun Suomessa opeteltiin lukemaan esimerkiksi jalkapuun tuoma häpeä uhkana. Tietenkin sivistyneistö oli saanut hyvän osansa koulutuksesta jo aiemmin, mutta tavallinen kansa ei. Itse olin 50 vuotta sitten
kinkereillä tankkaamassa Kristinoppia ja Katekismusta kanttorille. Opettelin varmuuden vuoksi kaiken ulkoa.
Osasin lukea sujuvasti. Kiitos äidin ja kansakoulun. Kiitos 1800-luvun kirkon, joka
houkutteli ja pakotti ihmiset lukemaan. Nykyään lähes kaikki suomalaiset naiset
osaavat lukea. Tansaniassa on toisin. Vain hyvin harvat minun ikäiseni maalaisnaiset osaavat.
Haluanko tansanialaisten naisten kohtalon? En. En halua olla lukutaidoton, ulkopuolella. En halua olla uuslukutaidotonkaan, nykymedian ulottumattomissa.
Lyhyet hereillä olon hetket pitää siis käyttää tehokkaasti. Ei kun tietokoneen
kimppuun vaan surffaamaan, googlaamaan, facettamaan...
Lukutaitoterveisin ja kaikkia lukemaan oppineita onnitellen, J
Irja Aro-Heinilä

Glory! Hallelujah!
Naantalin kirkossa järjestettävässä jazz-vaikutteisessa spirituaalikonsertissa ollaan mustan musiikin lähteillä. Nobody
knows the trouble I´ve seen, He´s got the whole world in His
hand sekä useat muut tutut ja tuntemattomammatkin melodiat ovat saaneet Suomessa uusia sovituksia pääasiassa
Seppo J Järvisen kynästä.
Laulujen syvällinen sanoma koskettaa ja avautuu kuulijalle

sekä englannin- että suomenkielisinä esityksinä.
Maineikkaat jazz-muusikot Juhani Aaltonen (huilu, saksofoni) ja Ulf Krokfors (kontrabasso) tunnetaan molemmat monipuolisesta urastaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Pianisti Seppo J Järvinen on erityisesti hengellisen musiikin parissa toiminut laaja-alaisesti myös musiikin tuottajana ja sovittajana.

Kansallisoopperan laulajat, sopraano Leena Liimatainen
ja altto Tiina Sinkkonen, tunnetaan myös oopperaproduktioista ympäri Suomen. He toimivat lisäksi Classic Praise
-lauluyhtyeessä, joka on konsertoinut erityisesti kirkoissa.
Tervetuloa musiikkimatkalle Naantalin kirkkoon torstaina
15.8 klo 19.00!
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Seurakunnissa tapahtuu 30.5.–31.8.2013

Jumalanpalvelukset
Naantalin kirkossa

Kesäkukat hautausmaille
– Kukkien istutus Naantalin seurakunnan hautausmaille alkaa viikolla 23 ja juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille on istutettu kesäkukat, seurakuntapuutarhuri Pekka Suominen kertoo.
– Jos joku haluaa vielä tehdä tälle kesälle hoitosopimuksen, se on
mahdollista, Suominen toteaa.

Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien hautausmailla hautoja
hoitaa puutarhuri Martti Jaanto.
Hän kertoo, että kukkien istutus
alkaa vanhan tavan mukaan kesäkuun alussa ja valmista on kuun
puolessa välissä. Istutusten aikatauluun vaikuttaa jonkin verran
alkukesän säätila.

Uurnahautausmaille on perustamisvaiheessa istutettu maanpeitekasveja luomaan yhtenäistä ilmettä. – Haudoille voi tuoda leikkokukkia ja pieniä ruukkukasveja
ruukkuineen ja hautakynttilöitä
talviaikaan, mutta maanpeitekasveja ei saa poistaa, korostaa Suominen.

Merimaskussa osalle haudoista istutettiin viime vuonna perennoja,
jotka ovat tulleet suosituiksi kestävän kehityksen kasveina.
Omaiset voivat halutessaan noutaa hoitohaudoille kevään aikana
tuomansa kukat kesäkuun alkuun
mennessä, jolloin varsinainen kesäkukkien istutus aloitetaan.

MUSIC IN
MUSIIKKIA
THE MONASTERY NAANTALIN
CHURCH LUOSTARIKIRKOSSA
NAANTALI KESÄLLÄ 2013
27.6. – 15.8.2012
To 27.6. 19.00 Varpu Haavisto, viola da gamba, Kavi Vuola, urut
Yhteistyössä Paraisten Urkupäivien kanssa
To 11.7. 19.00 Kaisa Suutela-Kuisma, urut
To 25.7. 19.00 James D. Hicks (USA) , urut
To 1.8. 19.00 Sabine Kaipainen (Sveitsi), mezzosopraano
Tuomas Kaipainen (Sveitsi), barokkioboe, nokkahuilu
Irina Lampen, urut
To 15.8. 19.00 Jazz-vaikutteinen negrospirituaalikonsertti
Leena Liimatainen, sopraano, Tiina Sinkkonen, altto
Juhani Aaltonen, huilu, saksofoni
Ulf Krokfors, kontrabasso, Seppo J. Järvinen, piano
Käsiohjelma:
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Konsertit 11.7. ja 25.7. 5 €, muut 10 €

Su 2.6. klo 10 messu. Piia Klemi,
Marja Saantola, Miika Hartikainen.
Su 9.6. klo 10 musiikkijuhlien sanajumalanpalvelus. Marja
Saantola, Annukka Lindberg, Miika Hartikainen. Nuorisokuoro Laurus, joht. Heidi Harinen.
Su 16.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi A). Timo Havukainen, Päivi Nuotio-Niemi, Marja
Saantola, Miika Hartikainen.
La 22.6. klo 10 kansanlaulukirkko. Hannele Tenhu, Miika
Hartikainen. Liikuntaseura LiiNa
avustaa.
Su 23.6. klo 10 sanajumalanpalvelus. Päivi Nuotio-Niemi, Miika
Hartikainen.
Su 30.6. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 1). Samu Turunen, Annukka Lindberg, Nicholas
Söderlund.
Su 7.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Marja Saantola, Kari Vuola.
Su 7.7. klo 13 konfirmaatiomessu (Soiniemi 2). Hannele Tenhu.
Katri Lehikoinen avustaa, Miika
Hartikainen.
Su 14.7. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 3). Timo Havukainen, Päivi Nuotio-Niemi, Marja
Saantola, Heikki Suokivi.
Su 21.7. klo 10 konfirmaatiomessu (Soiniemi 4). Piia Klemi,
Kari Vuola.
Su 28.7. klo 10 messu. Annukka Lindberg, Hannele Tenhu, Kari Vuola.
Su 4.8. klo 10 messu. Hannele
Tenhu, Piia Klemi, Kari Vuola.
Su 11.8. klo 10 konfirmaatiomessu (purjehdusrippikoulu).
Annukka Lindberg, Piia Klemi, Kari Vuola.
Su 18.8. klo 10 messu. Päivi Nuotio-Niemi, Marja Saantola, Kari
Vuola.
Su 25.8. klo 10 messu. Marja Saantola, Päivi Nuotio-Niemi, Jari Jekoleff. Vapaaehtoisten siunaaminen.
Arkiehtoollinen
keskiviikkoisin klo 12
Seurakuntakeskuksen kappelissa
5.6. Marja Saantola, Miika Hartikainen.
12.6. Hannele Tenhu, Miika Hartikainen.
19.6. Päivi Nuotio-Niemi, Miika
Hartikainen.

Naantalin kirkossa
26.6. Annukka Lindberg, Miika
Hartikainen.
3.7. Marja Saantola, Miika Hartikainen.
10.7. Piia Klemi, Miika Hartikainen.
17.7. Päivi Nuotio-Niemi, Kari
Vuola.
24.7. Annukka Lindberg, Kari Vuola.
31.7. Piia Klemi, Kari Vuola.
7.8. Piia Klemi.
14.8. Marja Saantola, Kari Vuola.
21.8. Päivi Nuotio-Niemi, Miika
Hartikainen.
28.8. Annukka Lindberg, Jari
Jakoleff.
Lapsille ja perheille
Pihapäivät pikkuisille (3–6 v.)
ma–ti 3–4.6., 10.–11.6. ja 17.–18.6.
klo 9–13 Nuhjalan seurakuntakodin pihassa. Omat eväät mukaan.
Ulkoilua, leikkiä ja lauluja. Sateen
sattuessa Nuhjalan kerhotiloissa.
Hinta 3€ kerta/lapsi, useammasta
lapsesta 5€ kerta/perhe.
Mukana lastenohjaajat Anni, Jaana ja Tarja. Ilmoittautumiset: p.
040 1308 321.
Perhepiknik Kirkkopuistossa
ke 5.6. ja ke 12.6. klo 10–15.
Pelejä ja leikkejä. Omat eväät mukaan. Maksuton.
Perheretki Korkeasaareen
to 6.6. Tiedustelut: Jaana Härmä
tai Tarja Lehto, p. 040 130 8321 ja
Anni Tuominen, p. 040 1308323
(täynnä!)
Perheretki Puuhamaahan
to 13.6. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tellervo Lehtonen, p.
040 130 8325, Henny Mahlamäki,
p. 040 130 8322 tai Kirsti Koskenoja, p. 040 130 8324.
Pienten koululaisten ja koulutulokkaiden kesätoimintaa
joka arkipäivä 3.6.–20.6. klo 8–16
(20.6. klo 13 saakka) seurakuntakeskuksessa. Tiedustelut: Tuulikki Palonen-Poikkeus, p. 040 130
8320.
Kouluun lähtevien siunaaminen
ma 12.8. klo 18 Naantalin kirkossa.
Tilaisuus kestää noin puoli tuntia.
Ilmoittautumiset syksyn päiväkerhoihin käynnissä. Kerhot on
tarkoitettu 3–5-vuotiaille. Ryhmiä kokoontuu seurakuntakeskuksessa, Ruonan kerhohuoneella ja Nuhjalan alueella. Ilmoittautua voit täyttämällä verkkosivuillamme olevan sähköisen ilmoittautumislomakkeen tai ottamalla
yhteyttä lapsityönohjaaja Tuulikki
Palonen-Poikkeukseen, p. 040 130
8320.

Rippikoulut ja konfirmaatiot
Ryhmä
Soiniemi A
Soiniemi 1
Soiniemi 2
Soiniemi 3
Soiniemi 4
Purjehdusrippikoulu

3.–9.6. Soiniemi
12.–18.6. Soiniemi
25.6.–1.7. Soiniemi
3.–9.7. Soiniemi
11.–17.7. Soiniemi
1.–7.8. Saaristomeri

Konfirmaatio
16.6. klo 10 Naantalin kirkko
30.6. klo 10 Naantalin kirkko
7.7. klo 13 Naantalin kirkko
14.7. klo 10 Naantalin kirkko
21.7. klo 10 Naantalin kirkko
11.8. klo 10 Naantalin kirkko

Koko perheen
pikniktapahtuma
Ti 11.6. klo 17–19 rento, ohjelmallinen piknik-ilta Kirkkopuistossa.
Haastatteluita, musiikkia, yhdessäoloa, lapsille poni- ja
koira-ajelua kärryissä ym.
Mukana mm. Mahdollisuus
muutokseen mission kampanjakirjasta tutut Murat Inhanli ja musisoimassa Odette
Lee Simmons & band. Ilmainen kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa grillattua makkaraa. Muuten omat piknikeväät
ja huovat mukaan.

Juhannusaaton juhla
Pe 21.6. klo 18 Soiniemen
leirikeskuksessa.
Hannele Tenhu, Samu Turunen. Ohjelmaa, makkaranpaistoa ja kahvit.
Linja-autokuljetus. Lähtö linja-autoasemalta klo 17.30.
Reitti: Tuulensuunkatu – Maariankatu – Kaivokatu – Käsityöläiskatu – Myllynkiventie
(Palvelutalon kulma) – Aurinkotie – Ruona (Kurkelankatu)
– Aurinkotie – Nuhjalantie –
Soinistentie – Soiniemi. Paluukuljetus juhlan jälkeen.

Crosspoint-illat
jatkuvat elokuussa
Crosspoint-illat jatkuvat syksyllä tuttuun tapaan kerran
kuussa. Syksyn ensimmäistä Crosspointia vietetään su
25.8. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Lapsille omaaohjelaa. Lopussa iltatee. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua paikallis
lehdissä.

Opastetut
hautausmaakierrokset
Ma 3.6. klo 18 Taiteilijoita ja
taideteoksia
Ti 2.7. klo 18 Krouvareita,
kauppiaita ja muita yrittäjiä
Ti 20.8. klo 18 Monenlaisia
merenkulkijoita
Kaikilla kierroksilla toimii oppaana Leena Mattila.

Diakoniaa ja kohtaamisia
Kohtaamispaikan kahvio ja
kirppari ovat auki kesä–elokuussa tiistaisin klo 10–13. (Kohtaamispaikka on 2.9. alkaen avoinna ma–
to klo 10–14 sekä keskiviikkoisin
klo 18 asti.)
Hyvää huomenta naantalilaiset
–hartaustilaisuus tiistaisin klo 11
Kohtaamispaikalla.
Mölkkyä Kirkkopuistossa keskiviikkoisin kesä–elokuussa klo 13,
alussa pieni hartaus. Kahvitarjoilu.
Säävaraus. Tervetuloa !

Seurakunnissa tapahtuu 30.5.–31.8.2013
Raamattupiiri jatkuu to 1.8. klo
15 seurakuntakeskuksen ryhmähuoneessa. Vetäjänä Mari Syrjäkoski-Vuollet. Käsittelemme Johanneksen evankeliumia.
Vapaaehtoisten siunaaminen
tehtäväänsä lähimmäisen päivänä su 25.8. klo 10 messussa Naantalin kirkossa.
Veteraanien leiripäivä Soiniemessa 29.8. Seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Diakoniatyöntekijöiden päivystys diakoniatoimistossa seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2) on kesäkuussa ja elokuussa maanantaisin ja torstaisin klo 10–12, huom!
heinäkuussa vain tiistaisin klo 10–12.

Velkua
Juhannushartaus juhannuspäivänä 22.6. klo 16.30 Velkuan kirkossa. Päivi Nuotio-Niemi, Reini
Koivusalo.
Messu 14.7. klo 16.30 Velkuan kirkossa. Maarit Viitala, Reini Koivusalo.
Messu 25.8. klo 16.30 Velkuan kirkossa. Marja Saantola, Tiina Lustig.

Tunnelmalliset suviehtoon
runon ja laulun illat
La 13.7. klo 19 Velkuan kirkossa. Runot Maija Karinkanta,
Elina Kontu, Veikko ja Irja AroHeinilä, laulu Outi Aro-Heinilä.
La 20.7. klo 19 Velkuan kirkossa. Runot Sakari Orava,
Maija Karinkanta, Elina Kontu, Veikko ja Irja Aro-Heinilä,
laulu Outi Aro-Heinilä.
Rukouspolku Ensimmäinen askel jatkuu Naantalin kirkosta Velkuan kirkkoon, jossa esillä Irja AroHeinilän maalaamat kuvat ja Maija Karinkannan huokaamat rukoukset

Jumalanpalvelukset
Rymättylän kirkossa
Su 2.6. klo 10 messu. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
Su 9.6. klo 10 messu. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
Su 16.6. klo 10 messu. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
La 22.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus Ilkka Pärssinen, Ritva Pärssinen.
Su 23.6. klo 10 messu Ilkka Pärssinen, Ritva Pärssinen.
Su 30.6. klo 10 sanajumalanpalvelus Ilkka Pärssinen, Ritva Pärssinen.
Su 7.7. klo 10 messu.
Su 14.7. klo 10 messu. Ilkka Pärssinen, Ritva Pärssinen.
Su 21.7. klo 10 messu, kesäasukkaiden kirkkopyhä. Petri Sirén, Esa
Vähämäki. Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla.
Su 28.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén, Esa Vähämäki.
Su 4.8. klo 10 konfirmaatiomessu. Petri Sirén, Esa Vähämäki, Hannele Keskitalo.
Su 11.8. klo 10 messu. Petri Sirén.
Su 18.8. klo 10 messu. Petri Sirén.
Su 25.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén, Esa Vähämäki.

Musiikkia
Saariston sana ja sävel
la 15.6. klo 15.45 Kuivaisissa Saara ja Markus Mertsolan Frans Hermanilla. Yhteysalus Kaita lähtee Haapalan
rannasta klo 15.10, paluu klo
17.20. Sovi tarvittaessa kyydityksestä Petri Sirénin kanssa, p. 040 130 8381.
Morel-lauluyhtyeen konsertti su 21.7. klo 18 Rymättylän kirkossa. Joht. Olli-Pekka
Laakkonen. Tiina Ilonen, urut,
Kirsi Laakkonen, sopraano.

Lapsille, koululaisille
ja perheille
Koulun kevätkirkko la 1.6. klo 9
Rymättylän kirkossa. Sirén, Vähämäki.
Kesäkerho 5–8-vuotiaille 4.–7.6.
ja 10.–13.6. klo 9–15 Rymättylän
seurakuntakodilla (täynnä)
Telttaleiri ”Iloa kesään”
9–12 vuotiaille 17.–19.6. Majakalla (täynnä).
Kouluunlähtevien siunaamiskirkko su 11.8. klo 18. Sirén,
Vähämäki.

Jumalanpalvelukset joka pyhä
klo 10 kirkossa.
Merimaskun seurakunnan rippikoulun konfirmaatio 16.6. klo
10 kirkossa.
Perhekerho ja lasten päiväkerho palaavat tauolta elokuussa.
Tarkempi alkaminen ilmoitetaan
myöhemmin.

Kirkkojen ja kirkkoherranvirastojen aukioloajat

Rippikoululaisille
Päiväleiri majakassa 24.7.–26.7.
ja yöleiri Naantalin Soiniemessä
29.7. – 2.8.
Konfirmaatiomessu Rymättylän
kirkossa 4.8. klo 10.
Muuta
Kävelykirkko Haukkavuorelle
to 13.6. Lähtö klo 17 Poikosta Herralan kaupalta.
Kanttorin virsitunti to 22.8.
klo 14 Katavakodilla.
Kesäretki Iittalan Lasimäelle
ja Visavuoreen pe 14.6. Lähtö klo 8.30 Rymättylän kirkon
parkkipaikalta. Iiittalan Lasimäessä ruokailu ja ostosaikaa. Visavuoressa opastus ja
tutustuminen Kari Suomalaisen ateljeehen. Matkalla näemme mm. Sääksmäen sillat ja käymme Sääksmäen kirkossa. Paluu n. klo 19. Retki on
maksuton. Jokainen maksaa
itse ruokailunsa. Päivän lounas Iittalan Lasimäen ravintolassa maksaa noin12€. Ilmoittautumiset pe 7.6. mennessä Hannele Keskitalolle, p.
040 130 8384 tai hannele.keskitalo@evl.fi
Järj. ystävätoimintaryhmä.
Tervetuloa muutkin kiinnostuneet, autossa on tilaa!

Naantali
Naantalin kirkko avoinna kesä–elokuussa tiistaista sunnuntaihin klo 11–18
Velkuan kirkko avoinna tilaisuuksien yhteydessä sekä sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Ilkka Puonti p.
040 130 8370, 29.7. – 25.8. Pirjo
Litukka p. 040 130 8367.
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–13 , to myös klo
15–17
25.6– 28.7. (lomien aikana) ti,
to, pe klo 9–13
Vuoden 2014 vihkikirkkovaraukset 2.9.2013 alkaen.
Rymättylä
Rymättylän kirkko avoinna
24.6.–31.7. keskiviikosta sunnuntaihin klo 12–16.
Kirkkoherranvirasto avoinna
ti, pe klo 9–12 sekä ke klo 12–
15, p. 02 2521 216.
Merimasku
Merimaskun kirkko avoinna
tilaisuuksien yhteydessä sekä
sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Pirjo Litukka, p. 040
130 8372. 17.6. – 14.7. Markku
Nieminen, p. 040 130 8367.
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma klo 15–17 ja ke klo 9–12.

Suosittu Alfakurssi tulossa
syksyllä
Kiinnostavatko uskonasiat ja haluaisit perustietoa uskonalkeista? Vai haluaisitko löytää itsellesi oman seurakuntaporukan?
Varaa silloin jo nyt kalenteristasi aikaa syksyllä alkavaa Alfa-kurssia varten. Kurssi kestää
kymmenen viikkoa ja siinä käydään läpi kristinuskon perusteita keskustelevaan tapaan. Se on
suunnattu kaikille kristinuskosta
kiinnostuneille, etsijöille, epäilijöille, vasta uskoon tulleille sekä niille, jotka haluavat vaihtaa
ajatuksia kristinuskosta tai tarvitsevat seurakuntaporukkaa,
mutta eivät ole vielä löytäneet
paikkaansa.
Kurssi muodostuu kymmenestä
kokoontumisesta sekä viikonlopusta. Tapaamisissa käsitellään
muun muassa seuraavia aiheita:
Kuka Jeesus on? Miten ja miksi
rukoilla? Parantaako Jumala tänäänkin? Miksi ja miten lukea
Raamattua? Tilaisuuden alussa
on tarjoilua, jonka aikana osallistujat voivat tutustua toisiinsa. Joka iltaan kuuluu musiikkia,
opetusta ja keskustelua pienryhmissä, joissa on kaikille kysymyksille tilaa.
Syyskuussa alkavasta Alfa-kurssista tullaan ilmoittamaan paikallislehdissä ja lisäksi kirjeitse
kaikille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa Mahdollisuus muutokseen -mission kampanjakirjan saamisen yhteydessä. Pysy
kuulolla!
Tutustu: www.alfakurssi.fi

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIEDOT
NAANTALIN SEURAKUNTA
www.naantalinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
Kattelus Outi, toimistosihteeri
Laine Jorma, toimistosihteeri
Fax

040 130 8300
040 130 8301
02 435 1215

Tiedotus- ja lähetystyö
Tuulos Hanne, seurakuntasihteeri

040 130 8309

Papit
Saantola Marja, vs. kirkkoherra
Klemi Piia, seurakuntapastori
Lindberg Annukka, seurakuntapastori
Nuotio-Niemi Päivi, vt. kappalainen
Tenhu Hannele, vs.kappalainen

040 130 8311
040 130 8312
040 130 8313
040 130 8314
040 130 8315

Kanttorit
Vuola Kari, kanttori
Hartikainen Miika, kanttori

040 130 8316
040 130 8317

Lapsityö
Palonen-Poikkeus Tuulikki, lapsityönohjaaja
Härmä Jaana/ Lehto Tarja, lastenohjaajat
Mahlamäki Henny, lastenohjaaja
Koskenoja Kirsti, lastenohjaaja
Lehtonen Tellervo, lastenohjaaja

040 130 8320
040 130 8321
040 130 8322
040 130 8324
040 130 8325

Nuorisotyö				
Havukainen Timo, johtava nuorisotyönohjaaja 040 130 8330
Lehikoinen Katri, nuorisotyönohjaaja
040 130 8331
Tuononen Antti, nuorisotyönohjaaja
040 130 8332
Diakoniatyö
Ojala Anna, johtava diakoniatyöntekijä
Mäkilä Anita, diakoni
Syrjäkoski -Vuollet Mari, diakoni
Pykälämaa Minna, diakonissa

040 130 8340
040 130 8341
040 130 8342
040 130 8343

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA
www.rymattylanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
Sirén Petri, kirkkoherra

02 252 1216
040 130 8381

Lehtovirta Nina, seurakuntasihteeri
Vähämäki Esa, kanttori
Keskitalo Hannele, diakoni
Fax

040 130 8382
040 130 8383
040 130 8384
02 232 1231

Tiedotus
Huoponen Merttu-Mari, viestintäsihteeri

040 130 8359

MERIMASKUN SEURAKUNTA
www.merimaskunseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
Huovinen Matti, kirkkoherra
Lustig Tiina, kanttori
Lastenohjaajat

Kiinteistöt
Airas Pekka, kiinteistönhoitaja
Nieminen Anni, emäntä

040 130 8360
040 130 8361

02 436 9654
040 130 8391
040 130 8393
040 130 8394

Hautausmaat
Suominen Pekka, seurakuntapuutarhuri
Hakapellon hautausmaa
Naantalin kirkon hautausmaa
Rymättylän hautausmaa

040 130 8363
040 130 8364
040 130 8365
040 130 8366

Seurakuntamestarit
Puonti Ilkka, Naantali ja Velkua
Suominen Liisa, Naantali
Litukka Pirjo, Merimasku
Lento Marja-Leena, Rymättylä

040 130 8370
040 130 8371
040 130 8372
040 130 8373

YHTYMÄ
www.naantalinseurakuntayhtyma.fi
Taloustoimisto
Koivula Jorma, talousjohtaja
Kallio Heli, hallintosihteeri
Läksy Merja, pääkirjanpitäjä
Ylikleemola Heli, palkat ja hautausasiat
Nurmi Jukka, atk-tukihenkilö
Fax

040 130 8350
040 130 8351
040 130 8352
040 130 8353
040 130 8354
02 435 1856

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi
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Mitä kuuluu, Enska?
Tasan vuosi sitten rovasti Ensio Ruskovuo, tuttavallisesti Enska vaan, kertoi
Vesper-lehdessä tuntemuksistaan eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä. Nyt hän
kertoo meille miten ensimmäinen vuosi eläkkeellä on sujunut.
– Mulla on nyt alkanut rauhoittumisen ja
hiljaisuuden vaihe, joka on monella tapaa
myös hyvin rikasta aikaa. Tunnen eläväni ihmisen kokoista elämää, kuvailee omien sanojensa mukaan loistavasti eläkkeellä viihtyvä Enska.
– Elämä on täyttynyt ihmeellisellä rauhalla,
ja olen saanut iloita siitä, että on terveyttä
ja, että on omat läheiset ympärillä. Eivätkä
ystävätkään ole unohtaneet, hän hymyilee.

lisesti aina suuri, mutta hän myöntää, että
virkavuosina perhe oli se, joka tuli ensimmäisenä sivuutettua tehtävien paljouden
vuoksi.
Hän on perheelleen kiitollinen siitä, että
ymmärrystä on riittänyt ja yhteydet ovat
säilyneet tiiviinä. – Nythän ihmetellään sitä, että miksi mä niin paljon olen kotona,
hyvässä mielessä kylläkin vain, Enska naurahtaa iloisena siitä, että nyt hän pystyy vihdoinkin olemaan läsnä.

Aikaa rukoukselle
Uusi elämän rytmi löytyi Enskan mukaan
verrattain nopeasti: – Puolisen vuotta kesti sopeutua esimerkiksi siihen, ettei viikonloppuisin tarvitsekaan lähteä mihinkään, ja
että päiväsaikaankin ehtii esimerkiksi hiljentyä rukoukseen tai lukea lehtiä. Yleensä olen tehnyt tuon kaiken vasta yön tunteina, hän summaa.
Hienoinen yllätys Enskalle on ollut se, miten
hyvin hän on pystynyt pitämään päätöksensä olla tekemättä toimituksia ja muita papin töitä eläkkeelle jäätyään. – Olen hurjan
kiitollinen myös siitä, miten hienosti ihmiset ovat kunnioittaneet sitä, että nyt todella olen eläkkeellä.

Aikaa isoisäillä
Perheen merkitys on ollut Enskalle luonnol-

– Olen isoisäillyt hyvin ahkerasti. On ihanaa
olla lastenlastensa tukena ja seurata kuinka he kasvavat yksilöinä, seitsemän lapsen
isoisä iloitsee.
– Me touhuamme milloin mitäkin, mutta
tärkeintä on vaihtaa kuulumisia. Vanhempien lasten kanssa keskustellaan lähes kaikesta maan ja taivaan välillä aina Jumalasta
jalkapalloilija Lionel Messiin. Heissä on monenlaista osaajaa: piirtäjää, futiksenpelaajaa, balettitanssijaa ja kiinankielen opiskelijaa, lastenlastensa harrastuksissa mukana
elävä Enska listaa.
– Yksi sääntö on kuitenkin ehdoton: meillä lapset eivät käytä nettiä eikä iPodia sun
muita. Olemme vaimoni kanssa sitä mieltä, että emme me opi tuntemaan heitä, jos
he ovat heti nenä kiinni ruudussa, kun tulevat, hän pohtii.

Aikaa harrastaa ja haaveilla
Vaikka lastenlapset ovat vahvasti elämän
keskiössä, on Enskalla toki aikaa myös omille harrastuksille. Hän on käynyt Turun työväenopiston senioriluennoilla kuuntelemassa mm. historiaa ja musiikkia koskevia
esitelmiä. Konsertti- ja teatterikäynneille sekä lukemiselle on niin ikään nyt aikaa.
Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on vanhojen ystävyyssuhteiden elvyttäminen. Mukavaa olisi kuulemma myös matkustella, sillä niin Islanti, Rooma kuin Israelkin siintävät haaveissa.
– Liikaa en kuitenkaan halua elämääni
suunnitella, sillä tilaa täytyy olla myös ihan
spontaanille menemiselle, sään ja fiilingin
mukaan, Enska jarruttelee.

Aikaa olla Sanan kuulijana
Ystävyyssuhteet on se, mitä Enska myöntää
kaipaavansa työmaailmasta : – Tärkeistä ihmissuhteista luopuminen on ollut viiltävän
tuskallista, hän myöntää.
– Lähtiessäni kuitenkin totesin, että vaikka emme fyysisesti missään kohtaisikaan,
niin rukouksissani kannan kaikkia niitä, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Ja toisaalta
tiedän, että naantalilaiset rukoilevat edelleenkin minun ja perheeni puolesta. Olen
Taivaan Isälle hurjan kiitollinen rukoussillasta, joka ei ole katkennut.
Satunnaisesti Enskaan saattaa kuitenkin
Naantalissakin törmätä. Hän yrittää sovittaa

Rentouttavaa ja siunattua kesää kaikille!

käyntinsä keskiviikkoihin, jolloin pääsee arkiehtoolliselle seurakuntakeskuksessa. Samalla hän käy tapaamassa seurakuntalaisia
ja entisiä työtovereita Kohtaamispaikalla.
Kotiseurakunnassaan Martissa Enska osallistuu ahkerasti jumalanpalveluksiin: – On
virvoittavaa olla vuorostaan Sanan kuulijana, kun on ollut lähes neljäkymmentä vuotta Sanan jakajana, Enska huokaa.
Hän kokee oman läheisyytensä Jumalaan vain voimistuneen viimeisen vuoden
aikana.
Yksi murhe kuitenkin painaa mieltä, nimittäin huoli maailmanlaajuisen kristillisen kirkon asemasta ja sen sanoman heikkenemisestä.
– Huolestuneena olen hämmästellyt sitä, että myös Suomen ev.-lut. kirkko tuntuu nojaavan päätöksissään usein johonkin muuhun kuin Raamattuun. Tämä heikentää kirkon uskottavuutta ja vie meitä käytännössä
lähelle yleispätevää humanismia, Enska toteaa painokkaasti.

”Pitäkää kiinni evankeliumista”
Enskan ei tarvitse kauan miettiä terveisiä
naantalilaisille: – Käykää kirkossa, lukekaa
Raamattua, yhdessä ja erikseen, pitäkää
kiinni evankeliumista, Jumalan antamasta
lahjasta ja pitäkää Herraamme yhteyttä rukoillen. J
Merttu-Mari Huoponen

