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Rahat vai henki?
Allekirjoittanut on katsellut seurakunnan asioita runsaat kaksi vuotta luottamushenkilön paikalta. Sitä ennen työntekijänä 46 vuotta
alkaen Vaasan suomalaisen seurakunnan kesäteologin hommista Naantalin seurakunnan kappalaisen tehtävään, josta eläkkeelle jäi vuonna 2010. Mutta kokemukseni seurakunnan arkisemmasta puolesta ovat tähän saakka olleet vähäiset. Miten saadaan tarvittavat rahat, miten ne saadaan riittämään kaikkeen tarpeelliseen,
ei vain nyt vaan tulevaisuudessakin. Silmäni ovat nyt avautuneet
näkemään luottamuselimissä toimivien työn vaativuuden ja epäkiitollisuuden.
Kokemukseni kirkon ulkopuolisesta työelämästä ovat vaatimattomat, mutta ymmärrän, että seurakunnan kyseessä ollen kaikki on
hieman toisin, kun on kyse rahasta. Seurakunta on hengellinen yhteisö. Sen syvin olemus on ylläpitää paikkakunnallaan tietoisuutta
näkymättömästä maailmasta, Jumalasta ja hänen armostaan. Tarjota ihmisille tilaisuuksia tulla tästä osalliseksi.

laan jäsenmaksulla. Seurakunnan pysyvä haaste on elää hengellisen ja maallisen välisessä jännitteessä. Ei ole toista ilman toista. Joskus tuntuu siltä, ettei rahasta saisi seurakunnassa puhua lainkaan.
Se onnistuu jotenkuten taloudellisesti hyvinä aikoina. Mutta sellaisina aikoina kuin nyt siitä on puhuttava. Vesper-lehti antaa seurakuntalaisille tietoa tämänhetkisestä tilanteesta tässä numerossaan.
Seurakunnan taloutta ei voi hoitaa pelkästään uskon varassa. On
voitava suunnitella ja ennakoida, miten palkanmaksu- ja eläkevastuut hoidetaan, miten toiminta ja kiinteistöjen hoito rahoitetaan. Ei
vain nyt, vaan tulevaisuudessakin. Uskoa tarvitaan aivan muuhun.
Nyt niin kuin ennenkin tarvitaan luottamusta siihen, että kaiken
muuttuvan ja epävarman keskellä on Jumalan muuttumaton todellisuus. Se on täynnä valoa, toivoa ja rakkautta. Siitä voi jokainen
päästä osalliseksi. Sitä varten kirkko on.
Leena Flander
Viestintäryhmän pj,
Naantalin seurakuntaneuvoston jäsen

Mutta siihen taas tarvitaan koulutettuja työntekijöitä, rakennuksia
ja välineitä. Kaikki se vaatii rahaa. Seurakuntien toiminnan tekevät pääosaltaan mahdolliseksi niihin kuuluvat jäsenet maksamal-

Uusi kappalainen asetetaan virkaan
Sunnuntaina 20.10. vietetään erityistä juhlaa. Arkkipiispa Kari Mäkinen asettaa silloin Piia Klemin paikallislehtienkin sivuilla useasti esillä olleeseen Naantalin seurakunnan kappalaisen virkaan.
Kun Turun tuomiokapituli alkusyksystä ilmoitti antavansa valtakirjan, jonka mukaan Piia Klemi
toimii 1.9.2013 alkaen Naantalin
seurakunnan kappalaisena, oli
uutinen tätä tietoa odottaneelle
Klemille mieluisa.
–Olen kiitollinen, että sain tulla valituksi Naantalin seurakunnan kappalaisen virkaan. Valintaprosessi oli tosiaan pitkä ja monivaiheinen, mikä tietenkin omalta
osaltaan lisäsi jännitystä ja vaati kärsivällisyyttä. Tässä tapauksessa kannatti kuitenkin odottaa, uusi kappalainen iloitsee ja jatkaa tästä uudesta asemastaan
käsin Naantalin seurakunnassa kolmisen vuotta sitten
aloittamaansa työtä.
–Eteenpäin mennään samalla innolla kuin tähän-

kin asti, Piia Klemi lupaa. – Käytännössä se tarkoittaa jo aloitettujen uusien työmuotoja jatkamista.
Tervetuloa siis tulevaisuudessakin Tuomasmessuihin, AikuisFoorumiltoihin ja yksinhuoltajavanhemmille suunnattuun Arjen eväskori -ryhmään. Jotakin
luovaan kirjoittamiseen liittyvää kurssia on ehkä tulossa myös jatkossa.
Naantalin seurakunnan uudelle kappalaiselle erityiseltä tärkeää on tavoittaa
niitä naantalilaisia, jotka eivät yleensä seurakunnan tilaisuuksissa käy.
–Omalta osaltani pyrin kehittämään
seurakunnan toimintaa sellaiseen
suuntaan, että mahdollisimman moni heistäkin voisi uskaltautua mukaan
ja löytää jostakin seurakunnan toiminnasta oman paikkansa.
Tervetuloa Naantalin kirkkoon sunnuntaina 20.10.
klo 10 alkavaan messuun. Messussa saarnaa Piia Klemi, arkkipiispa Kari mäkinen toimii liturgina ja asettaa kappalaisen virkaan, kanttorina on Kari Vuola.
Jari Jakoleffin johtama Chorus Gratiae ja sopraano
Pia Pajala laulavat. J
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Merimaskussa

puhaltavat uudet tuulet!

Tiina Paavola (vas.), Katja Zidbeck, kerholaiset ja uudet silkkivärit

Lasten nauru raikuu jälleen
Merimaskun seurakuntakodin käytävillä, kun elokuussa aloittaneet työntekijät, diakoniatyöntekijä Katja
Zidbeck ja lastenohjaaja Tiina
Paavola, käynnistelevät tauolla ollutta päiväkerhotoimintaa.
Saumatonta yhteistyötä
Kurkatessamme kerhotilan ovesta, Katja ja
Tiina alkavat paimentaa lapsikatrasta hyväntahtoisesti, mutta määrätietoisesti piirustuspöydän ääreen lehtikuvaa varten.
Prinsessaleikit saavat jäädä hetkeksi, kun
Tiina esittelee kerholaisille uusia silkkiväriliituja. Mekin saamme kokeilla, enkä yhtään ihmettele lasten innostusta, sillä kynä
tuntuu liitävän paperilla kevyesti kuin silkki.
Katjan ja Tiinan touhua lasten kanssa on ilo
seurata. Naisten yhteistyö vaikuttaa saumattomalta ja molemmat näyttävät tekevän työtään täydestä sydämestään.

Merimasku lähellä sydäntä
Niin Tiinalla kuin Katjallakin on läheiset suhteet Merimaskun seurakuntaan ja seurakuntakotiin jo entuudestaan.
– Olen pitänyt partiota täällä jo kymmenen
vuotta, ja omat lapseni ovat käyneet aikoinaan Merimaskun seurakunnan päiväkerhoissa, Tiina kertoo.
Katja puolestaan paljastaa isoisänsä, Aulis
Zidbeckin, olleen Merimaskun kirkkoherrana 60-70 -lukujen vaihteessa: - Vietin lapsena kesäisin paljon aikaa Merimaskun pappi-

lassa. Tuntuu hyvältä kulkea nyt isoisän jalan jäljissä, hän hymyilee.

Agilitya ja Alfa-kurssia
Tiina asuu Merimaskussa v. 1994 kunnostetussa maalaistalossa, ja perheeseen kuuluu
mies, kolme teiniä ja kaksi koiraa. Koiriensa
kanssa hän harrastaa mm. koiratanssia, agilitya ja vesipelastusta.
–Olen aikaisemmin tehnyt työtä mm. lastentarhanopettajana ja Naossa lähihoitajien
kouluttajana. Nyt kuitenkin toimin ensimmäistä kertaa seurakunnan lastenohjaajana, Tiina kertoo.
–Tämä lastenohjaajan toimi on osa-aikainen, joten minulle jää aikaa olla vielä osaaikaviljelijänä sekä hyvinvointiohjaajanakin, hän jatkaa.
Katja on koulutukseltaan lastenhoitaja,
merkonomi ja diakoni-sosionomi. Hän on
tehnyt pitkään töitä mm. lastenkodeissa ja
päiväkodeissa.
–Valmistuttuani merkonomiksi olin muuten
hetken aikaa työssä myös Merimaskun kunnanvirastossa, hän naurahtaa.

Uusia tuulia maltillisesti
Merimaskun seurakunnassa eletään henkilöstömuutosten aikaa, kun myös kirkkoherra vaihtuu ensi vuoden maaliskuussa.
–Meistä tuntuu mukavalta, kun saadaan
aloittaa lähes puhtaalta pöydältä, tehdä
toiminnasta omannäköistä ja ammentaa
omasta ammattitaidosta vapaasti, pohtii
Tiina.
Tiinan työnkuvaan kuuluu lapsi- ja perhetyö. - Vedän päiväkerhoja, joista 4-5 -vuotiaiden kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa ja 3-4 -vuotiaat kerran viikossa. Myös
perhepäivähoitajilla hoitolapsineen on
mahdollisuus kokoontua seurakuntakodilla joka toinen viikko, hän listaa.
–Lisäksi olemme Katjan kanssa mukana kerran viikossa kokoontuvassa perhekerhossa,
jonka päävetäjä joulukuuhun asti on Antonina Huovinen.
Työnjako Katjan ja Tiinan kesken on tapahtunut luontevasti, kuin itsestään: Katja
suunnittelee ja pitää hartaushetket ja Tiina
puolestaan suunnittelee ja vetää kerhojen
toiminnalliset osiot.

–Haluan myös elvyttää vanhustentalolla pidettävän kahvihetken.
–En ole mitenkään kauhean uudistusintoinen vaan arvostan vanhaa, hyväksi koettua
toimintaa ja yritän sitä ylläpitää. Katson sitten ajan kanssa mitä alan kehittää sen mukaan kun tarpeita ihmisiltä nousee, Katja
luonnehtii.

Lapset ja perheet keskiössä
Merimaskussa on perinteisesti satsattu lapsiin ja perheisiin, ja sen sekä Katja että Tiina
kokevat jatkossakin tärkeäksi.
–Vanhemmat vaikuttavat onnellisilta, kun
kerhot ovat taas alkaneet. Heiltä ja tietysti myös lapsilta tuleva palaute onkin meille
ensiarvoisen tärkeää.
Seurakuntayhtymän kiinteistöpuoli saa kiitosta siitä, että pihalle ilmestyi nopeassa
aikataulussa suurennettu hiekkalaatikko ja
iso kasa uutta hiekkaa.
–Piha on oikein viihtyisä ja siinä on lasten
kanssa mukava touhuta, Katja ja Tiina kiittelevät.
–Täällä on hyvä olla, kun saa tehdä työtä
kaukana kaupungin hulinasta. Täällä on
kodinomaista, rauhallista ja kiireetöntä,
kuvailee Katja.

– Innostuksen seurakunnan kerhoihin löysin jo nuoruudessani pitäessäni tyttökerhoja. Myöhemmin kävin aktiivisesti omien lasteni kanssa seurakunnan kerhoissa ja olin
itse ahkerasti mukana seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa mm. Alfa-kurssin vetäjänä, Katja muistelee.

–Pyrin käyttämään toimintatapoja hyvin
monipuolisesti, mm. liikunta, näytelmällinen ilmaisu ja kädentaidot ovat jatkuvassa
käytössä, Tiina muotoilee.
Katjan työsarka käsittää lapsityön lisäksi
myös rippikoulu- ja diakoniatyön.

–Ja ihan parasta evankeliumiahan on kun
saa aikaa olla rauhassa, ja huomaa, että joku kuuntelee ja välittää, Katja pohtii hymyillen aurinkoisesti. J

Naantalissa asuvan Katjan perheeseen kuuluu kaksi aikuista lasta. Hän harrastaa mm.
kuntosalia, uimista ja luonnossa liikkumista.

–Tarkoituksenani on jatkaa jo perinteeksi muodostuneita toimintamuotoja kuten
käsityöpiiriä ja kaffepaussia, Katja toteaa.

Merttu-Mari Huoponen
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Twaarnat, twiitit, chatit, ryhmäblogit ja muut

Surffaa sujuvasti!
Ei tarvitse olla hyvä ihminen tietääkseen mitä pitää tehdä.
Katso lähimäistä silmiin, aseta itsesi
hänen paikalleen - ja tiedät.
#twaarna (Jukka Keskitalo)
Mikä ihmeen twaarna? Twaarna on uusinta uutta kristillisessä sosiaalisessa mediassa.
Kyse on mikroblogipalvelu Twitterin yhden
viestin eli twiitin maksimissaan 140 merkin
mittaisesta saarnasta kirkkovuoden viikon
evankeliumin pohjalta. Ajatus twaarnoista
lanseerattiin parisen viikkoa sitten ja idea
on lähtenyt leviämään kulovalkean tavoin.
Nyt kaikki puhuvat niistä.
Entä ovatko kristilliset verkkouutisfoorumit,
chat-palvelut ja virtuaalikirkot tuttuja? Kristityt ja kirkko ovat verkkoelämässä aktiivisesti mukana. Matteuksen evankeliumissa kehotetaan menemään teille ja toreille
ja kutsumaan häihin keitä vain tapaamme.
(Matt. 22:9) Myös Paavalista kerrotaan, että
hän puhutteli joka päivä torilla kaikkia, joita
sattui tapaamaan. (Apt. 17:17). Hengellisillä
asioilla on siis aivan oikeutetusti paikkansa
nykypäivän toriksi kutsutussa internetissä,
missä kaikenikäiset ja kaikenlaiset ihmiset
notkuvat viettämässä aikaa, hoitamassa asioita ja seuraamassa elämän menoa.
Mediakulutus painottuu tänä päivänä internettiin ja erityisesti sosiaaliseen mediaan.
Internet onkin tällä hetkellä se ympäristö,
johon mediavälitteisen kristillisyyden kasvu on keskittynyt. Verkko on yksi tie osallistua yhdessä toisten kanssa ja rakentaa
hengellistä identiteettiään. Tämä on myös

Tutustu!
Uutisfoorumeja
Kotimaa24.fi on kirkollisen vuorovaikutuksellisen verkkouutisoinnin ykköspaikka. Uutisvirran ohella etusivulla näkyy blogivirta.
Seurakuntalainen.fi on kristillisen medialiiton vuorovaikutteinen uutisfoorumi.

Mahdollisuus keskusteluun
Kirkko kuulolla (keskustelu.suomi24.fi/
debate/6049) on kaikille avoin keskustelupalsta. Suomen ev.lut. kirkon työntekijät osallistuvat keskusteluun nimimerkillä
kuunteleva kirkko.
Uskotoivorakkaus.fi -sivustolla voi keskustella livenä chat-kahvilassa keskiviikkoisin klo 18-21. KirkkoSuomessa –sivu Facebookissa tarjoaa reaaliaikaista yhteyttä
kirkon työntekijöihin seinäkeskustelujen
ja chatin muodossa. Chatti on auki arkisin
klo 12-16 sekä 18-20.
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kirkon ja seurakuntien toiminnan ydinaluetta. Verkossa tehdään kirkon yhteistä työtä. Matka omaan seurakunnan löytämiseen
voi kulkea toisen seurakunnan ylläpitämän
keskustelufoorumin tai työntekijän kautta.
Mutta minne suunnistaa nettiviidakossa,
kun tarvitsee kuuntelevaa korvaa tai mielessä on kysymyksiä? Entä jos haluaa seurata yhteiskunnan menoa kristillisestä näkökulmasta tai katsoa jumalanpalvelusta verkkokirkosta?
Suomen ev. lut. kirkko, kristilliset mediat

Kirkko Twitteristä (Twitter.com)
Suomen ev. lut. kirkko ja eri kristilliset järjestöt visertävät Twitterissä. Etsi yhteisöjen
omilla nimillä. 140 merkin mittaisia twitterisaarnoja voit lukea hashtagilla #twaarna.
Perheille
Suhdeklinikalla (city.fi/suhdeklinikka)
kirkon perheneuvojat vastaavat ihmissuhteita ja perhe-elämää koskeviin kysymyksiin.
Perheen arjessa -blogi (perheenarjessa.
blogspot.fi/) toimii lapsiperheiden tukena.
Pienelleparasta.fi sivusto tukee seurakunnan jäsenyyttä ja toimii lapsiperheiden tukena.

Lapsille ja koululaisille
Lastenkirkko.fi on esi- ja alakouluikäisten lasten virtuaalinen kirkkotila, johon
voi luoda oman hahmon. Lastenkirkossa
pidetään virtuaalisia leikkihetkiä, kerhoja ja hartauksia.
Jiipeenetti.fi on kouluikäisten nettimesta,
josta löytyy myös oma keskustelufoorumi.

ja seurakunnat ovat rakentaneet lukuisia mielenkiintoisia verkkopalvelukokonaisuuksia. Sielunravinto ja kristillistä elämää ja uskoa koskevat uutiset ovat enää
vain klikkauksen päässä.

Kotiseurakuntasi on
sosiaalisessa mediassa
Kaikki Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnat ovat läsnä sosiaalisessa mediassa Facebookin kautta. Seurakunnilla on
omalla nimellään löytyvä Facebook-sivu,

Nettitupu.net on kouluikäisille suunnattu auttamispalvelu, jossa voi chattailla kirkon nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Nuorille
Fleim.fi rippikoulu- ja nuorisotyön palvelu, joka löytyy myös Facebookista ja Twitteristä.
Verkonpaino on kirkon nuorille perustama, nuorten ylläpitämä sivu Facebookissa.
Naantalin seurakunnan nuorilla on myös
oma Facebook-sivu, DiPoLi.

Blogeja
Oisko tulta (lily.fi/blogit/oisko-tulta) on
kirkon ylläpitämä nuorille kaupunkilaisnaisille suunnattu ryhmäblogi.
Andetag on Oisko tulta -blogin ruotsinkielinen sisarblogi osoitteesssa: andetag.
blogg.hbl.fi/
Blogitaivas.fi on kristillinen ryhmäblogi, jossa kirjoittajina on sekä pappeja että maallikoita.
Minusta.com -rukousblogi tuo ruudul-

jonka seinällä käydään keskusteluita ja jaetaan tietoa tulevista tapahtumista. Toisinaan
sieltä löytyy tuoreita valokuvia seurakunnan
toiminnasta sekä linkkivinkkejä. Seinällä voi
myös esittää kysymyksiä, joihin työntekijät
vastaavat. Naantalin seurakunta löytyy lisäksi myös Twitteristä ja Google+ palvelusta.
Etsi, klikkaa, tykkää meistä, tilaa twiitit ja tule
keskustelemaan kanssamme. J
Hanne Tuulos

lemme kauniilla hyvätasoisilla kuvilla varustettuja rukouksia ja ajatelmia.

Virtuaalikirkot
Virtuaalikirkko.fi on ev.-lut kirkkojen internetlähetyskanava, jonka kautta voit
seurata mm. jumalanpalveluksia ja musiikkitapahtumia.
KirkkoTV:n kautta (liedonseurakunta.fi/
kirkkotv/) voi seurata jumalanpalveluksia
Liedon kirkosta.
Tv7.fi on monipuolinen yhteiskristillinen
myös netissä toimiva ohjelmakanava.
Mobiilikirkko.fi on kännyköille ja mobiililaitteille optimoitu sivusto, jossa jaetaan
hengellistä sisältöä.

Apua!
Palveleva netti (verkkoauttaminen.fi) tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua.
Suurellasydamella.fi on valtakunnallinen verkkoauttamispalvelu ja vapaaehtoistoiminnan organisointikanava. J

KOLUMNI

Synti
Kahvipöydän ympärillä alettiin puhua synnistä. Toden totta; ei kovin nykyaikainen aihe. Synnit, jotka ennen vanhaan ovat kovasti vaivanneet ihmisiä, ovat nykyään haihtuneet taivaan tuuliin. Ja hyvä niin.

Naantalin kirkko esillä uusimmassa
Risto Räppääjä –elokuvassa
Risto Räppääjä eli näyttelijä Samuel Shipway valloitti Risto Räppääjä ja liukas Lennart -elokuvan kuvauksissa kesällä Naantalissa reippaalla olemuksellaan. Naantalin kirkossa kuvattiin kuorokohtausta, jossa Cantores Minores - poikakuoron pojat
lauloivat upeaa kirkkoteosta, kunnes kapellimestarin silmän välttäessä kujeileva Risto

kuoron riveistä tarttui mikkiin ja alkoi hulvaton räppäys, jota kuoro komppasi omalla
svengaavalla taustabiisillään. Vauhtia, vaaratilanteita ja tarttuvaa tekemisen riemua
on luvassa ensi-iltansa 7.2.2014 saavassa Timo Koivusalon ohjaamassa Risto Räpääjä
ja liukas Lennart elokuvassa. J

Liian monesta asiasta meitä silloisia nuoria piinattiin. Vaikeroimme milloin minkäkin synnin kourissa ja tunsimme itsemme kovin huonoiksi. Nykyään pitäisi
sitten löytyä itsetuntoa nuorten rinnalla, vaikka aikoinaan koko ihminen lytättiin maahan, jopa tanssinhalusta.
Seurueen kuusikymppinen mies sanoi, että synti ei enää iän vuoksi nykyisin
pääse houkuttelemaan itseä kuin ennen. Ymmärsin kyllä, mitä hän tarkoitti,
mutta sen verran sapetti, että sanoin vastaan. (Niin että miksi sapetti? No siksi,
että ajattelu synnistä tuntuu aina kääntyvän sinne seksin puoleen.)
Väitin, että kun ihminen ikääntyy, silloin vasta synti alkaa jyllätä. Ihminen tulee
laiskaksi ja vetämättömäksi. Hän tekee suuren synnin: jättää tekemättä.
Tekemättä jättäminen voi nykyisin oikein hyvin. Pappi ja leeviläinen kulkevat
ryöstetyn ohi, mutta niin kulkevat muutkin. Harva asettuu samarialaiseksi, joka
jää hoitamaan haavoja.
Suomi kuuluu maailman kolmen kilpailukykyisimmän maan joukkoon maailmassa. Muita ovat Sveitsi ja Singapore. Suomalaisilla ei olisi mitään syytä kulkea
kenenkään ohi.
Helpoin tapa synnin nujertamiseksi löytyy omalta pankkitililtä. On helppoa ohjata pankin kone haukkaamaan tililtä joka kuukausi jokin summa johonkin hyvään hankkeeseen. Ja tarpeeksi paljon!
On ihmisiä, joiden tilillä 100 euron kuukausilahjoitus ei tunnu missään ja toisaalla on ihmisiä, joille se 100 euroa toisi tulevaisuuden ja toivon. Vuoden aikana kertyneellä 1200 eurolla tehtäisiin paljon esimerkiksi tasa-arvon, tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi maailmassa.
Tällä tavalla tekemättä jättämisen synti saisi kyytiä.
Mitä mieltä kahvipöydän mies oli lopulta? Ei mitään, ei ainakaan minun korviini
asti. Hän meni ihan hiljaiseksi. Monet menevät. Tekemättä jättäminen on maailmamme vaiettu synti. Paha, paha.

Luostarin kaikuja ja
espanjalaisia tunnelmia
Tänä vuonna toista kertaa järjestettävä nelipäiväinen Lux Gratiae –tapahtuma tuo
Naantalin pimeään syksyyn armon valoa
sekä luostarikulttuuria ja saariston lumoa.
Lux Gratiaessa kohtaavat hiljentyminen,
hyvinvointi, hämärä ja vanha luostarikulttuuri. Tänä vuonna Lux Gratiae -tapahtuman ohjelma juhlistaa Naantalin 570-vuotista menneisyyttä. Naantalin ja Rymättylän
seurakunnat ovat mukana järjestämässä tapahtumaa.
Seurakuntien osalta Lux Gratiae -tapahtumaan liittyy erityisesti kolme tapahtumakokonaisuutta. Kymmeneltä lauantai-aamuna startataan Jaakobin kävelyn merkeissä Naantalin kirkolta kävellen kohti Rymättylän kirkkoa 25 kilometrin mittaista Pyhän Jaakobin reittiä pitkin. Perillä Rymättylän kirkolla ollaan noin kello kolmelta. Vael-

Autettavia tahoja löytyy runsaasti. Jos tahdot tietää enemmän, kirjoita minulle:
irja.aro-heinila@artboxirja.net. J
Irja Aro-Heinilä

luksen päätteeksi nautimme seurakuntakodilla kahvit. Paluukuljetus Naantaliin lähtee
puoli viideltä.
Naantalin kirkossa kuullaan lauantaina iltakuudelta kaikuja birgittalaisluostariajalta
Lux Gratiae –tapahtumaan liittyvässä konsertissa: ”Pyhä Pohjolan Birgitta – musiikkia
kuohuvalta keskiajalta.” Konsertissa esiintyvät vanhan musiikin vokaaliyhtye Lumous
ja keskiajan, renessanssin ja varhaisbarokin
musiikkiin erikoistunut soitinyhtye Fioretto Ensemble.
Pyhäiltana samalla kellonlyömällä Rymättylän kirkossa soivat kitaran kielet espanjalaisissa tunnelmissa. Luvassa on myös klassismin ja barokin ajan sävelmiä. Esiintyjänä
kuullaan kitaraduoa, jossa soittavat Risto
Vuorinen ja Carl-Ove Björkman. J

Tule haravoimaan!
Naantalin kirkon ja Hakapellon kappelin
hautausmaiden hoitohaudoilta on syksyn
kuluessa poistettu kuihtuneita kukkaistutuksia. Viimeiset kukat poistetaan 11.10.
mennessä, minkä jälkeen aloitetaan hautojen talvihavutus. Pyhäinpäivään 2.11. mennessä kaikki hoitohaudat on havutettu.
Haravointitalkoot Naantalin kirkon ja hakapellon hautausmailla järjestetään maanantaina 14.10. klo 9-16. J

Israel - valona maailmassa
Israel-juhla su 3.11. klo 11.30 Naantalin seurakuntakeskuksessa
Marraskuun ensimmäisenä pyhänä heti
messun jälkeen kannattaa suunnata askeleensa Naantalin seurakuntakeskukseen.
Perille saatat löytää vaikkapa nenäsi johdattamana, sillä israelilaisen keiton tuoksu voi tuntua jo pihamaalla asti. Keittolounaasta maksat halutessasi - omantuntosi ja
kukkarosi mukaan.
Lounaan jälkeen seurakuntasalissa alkaa
Israel-juhla. Juhlan pääpuhujaksi on lupautunut Åbo Akademin teologisen tiedekunnan Vanhan Testamentin eksegetiikan
professori Antti Laato, joka opettaa juhlassa Jesajan kirjan pohjalta aiheesta Israel – valona maailmassa. Antti Laadon tapa

opettaa on elävä ja kansanomainen. Mukana on kuulumisineen myös naantalilainen Nelli Neuvonen, joka tuo terveisiä vapaaehtoistyöstä Jerusalemista, missä Nelli on palvellut noin vuoden ajan Kaikkien
kansojen rukoustalossa. Israelilaishenkisestä musiikki- ja tanssielämyksistä vastaavat Turun seudulla asuvista nuorista miehistä koostuva yhtye Varajuutalaiset sekä
Israelilaisen tanssi ryhmä Tehila Liedosta.
Tervetuloa kokemaan israelilaisia tunnelmia! Juhlan järjestävät Naantalin seurakunnan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. J
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Seurakunnissa tapahtuu 10.10.–28.11.
Keskipäivän ehtoollinen
seurakuntakeskuksen kappelissa
keskiviikkoisin klo 12
Jumalanpalveluksia
Naantalin kirkossa
su 13.10. klo 10 sanajumalanpalvelus. Annukka Lindberg,
Kari Vuola.

Tuomasmessu
su 13.10. klo 17 Naantalin kirkossa. Liturgina Annukka Lindberg,
saarna: Pyry Winter. Musiikista vastaa Jari Jakoleff, bändissä mukana
Piia Klemi, Markku Seppä, Waltteri
Hämäläinen, Mikko Liimatainen ja
Otto Knuutila.

Kappalaisen virkaan
asettaminen
su 20.10. klo 10 messu, jossa Piia
Klemin asettaminen kappalaisen
virkaan. Saarna: Piia Klemi, liturgia ja virkaan asettaminen: arkkipiispa Kari Mäkinen, musiikki: Kari
Vuola, Chorus Gratiae, joht. Jari
Jakoleff, Pia Pajala, sopraano.

su 27.10. klo 10 messu.
Marja Saantola, Jyrki Rautiainen,
Kari Vuola.
la 2.11. klo 10 pyhäinpäivän
messu. Jyrki Rautiainen,
Piia Klemi, Jari Jakoleff.
la 2.11. klo 18 omaisten ilta.
Annukka Lindberg,
Chorus Gratiae, joht. Jari Jakoleff.
su 3.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Annukka Lindberg,
Jari Jakoleff.
su 10.11. klo 10 messu. Jyrki
Rautiainen, Piia Klemi, Jari Jakoleff.
su 17.11. klo 10 messu. Piia
Klemi, Jyrki Rautiainen, Kari Vuola.
su 24.11. klo 10 messu.
Jaakko Löytty, Annukka Lindberg,
Kari Vuola.
su 1.12. klo 10 messu.
Marja Saantola, Jyrki Rautiainen,
Kari Vuola, Chorus Gratiae,
joht. Jari Jakoleff.

Luomakunnan
sunnuntain retki
Rymättylän kirkkoon
Su 27.10. klo 10 alkavaan luomakunnan sunnuntain musiikilliseen
sanajumalanpalvekseen. Ilmainen linja-autokuljetus Velkuan,
Merimaskun ja Naantalin kautta. Lähtö Teersalon rannasta klo
8.30 seuraavaa reittiä: Livonsaaren
kauppa 8.40, Merimaskun kirkko
9.00, Naantalin seurakuntakeskus
9.20 ja Rymättylän kirkko 9.50.
Ilmoittautumiset ma-pe klo
9-13 to 24.10. mennessä: Naantalin kirkkoherran virasto,
p. 040 130 8303.
Lisätiedot: Pekka Airas,
p. 040 130 8360.
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16.10. Päivi Nuotio-Niemi,
Kari Vuola.
23.10. Annukka Lindberg,
Jari Jakoleff.
30.10. Piia Klemi, Kari Vuola.
6.11. Jyrki Rautiainen,
Jari Jakoleff.
13.11. Annukka Lindberg,
Kari Vuola.
20.11. Piia Klemi, Jari Jakoleff.
27.11. Marja Saantola, Kari Vuola.
Musiikkia
Lux Gratiae –konsertti
”Pyhä Pohjolan Birgitta – musiikkia kuohuvalta keskiajalta ”
la 26.10. klo 18 Naantalin kirkossa.
Vokaaliyhtye Lumous: Kaisa Kelloniemi ja Anu Mattila, sopraano,
Johanna Laukkanen, mezzosopraano, Elina Aho-Kuusama, kontra-altto, Fioretto Ensemble: Debra
Gomez-Tapio, laulu ja syliharput,
Mikael Heikkilä, lyömäsoittimet,
Janek Öller, säkkipilli ja nokkahuilut. Ohjelma 15€. Yhteistyössä
Naantalin kaupungin ja Naantalin
Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa.

Tervetuloa kuoroon!
Laaksonlapset keskiviikkoisin klo
17.30-18.30 seurakuntakeskuksessa, rh 4. Alakouluikäisten kuoroa
johtaa kanttori Jari Jakoleff,
p. 040 130 8317.
Chorus Gratiae keskiviikkoisin klo
19-20.30 seurakuntakeskuksessa.
Kuoroa johtaa kanttori Jari
Jakoleff, p. 040 130 8317.
Koraalikuoro torstaisin klo 11-12
seurakuntakeskuksessa. Kuoroa
johtaa kanttori Tiina Lustig, 040
130 8393
Kaikki kuorot ottavat uusia laulajia. Tervetuloa mukaan!

Lapsille ja perheille
Päiväkerhot 3-5 –vuotiaille seurakuntakeskuksessa (Piispantie 2),
Nuhjalan kerhotiloissa (Isotalontie 9, Huom! uusi osoite) ja Ruonan kerhohuoneella (Kurkelankatu 2). Tiedustelut: lapsityönohjaaja Tuulikki Palonen-Poikkeus,
p. 040 130 8320.
Vauvakerho ensimmäisen lapsen
saaneille maanantaisin klo 13.30–
15.30 seurakuntakeskuksessa.
Maksuton. Mukaan voi tulla milloin vain.
Avoimet perhekerhot maanantaisin klo 9.30-11.30 seurakuntakeskuksessa ja joka toinen perjantai
(pääsääntöisesti parittomat viikot)
klo 9-11 Ruonan kerhohuoneella.
Musiikkipainotteiset
perhekerhot:
Musakatit maanantaisin klo 9-11
Nuhjalan kerhotiloissa (Isotalon 9.
Huom! uusi osoite).

Kanttori Jari Jakoleff
kutsuu kuoroihin!
Olen Jari Jakoleff freelancerkirkkomuusikko, tällä hetkellä
Naantalin seurakunnan vs. kanttori. Valmistuin musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 1990.
Tulin Naantaliin Salon seurakunnasta. Olen asunut Turussa kohta 17 vuotta, josta olen
sukkuloinut eri seurakunnissa Varsinais-Suomessa, Porin seudulla ja Helsingissä.

Vastaan erityisesti kuorotoiminnasta, joten johdan Chorus Gratiaeta ja Laaksonlapsia. Erityisesti kutsun lapsia (8-12v) mukaan
Laaksonlapset-kuoroon! Olen itsekin aloittanut musiikkiharrastukseni 10-vuotiaana poikakuorossa. Jo tuolloin aloin haaveilla
kanttorin ammatista!
Toivotan siis kaikki halukkaat tervetulleiksi rohkeasti mukaan laulamaan!!

Työhöni Naantalin seurakunnassa kuuluvat luonnollisesti kaikki kanttorin perustehtävät. Toivonkin, että pystyisin palvelemaan seurakuntalaisia kirkkomuusikkona hyvin eri elämäntilanteissa.

Vuosi on loppujenlopuksi melko lyhyt aika. Toimin kanttorin sijaisena elokuun alkuun
2014. Mutta eiköhän tässäkin ajassa joku musiikkiproduktion ehditä toteuttaa…
Olen vuosien varrella sävel-

Rytmitassut torstaisin klo 9-11
Ruonan kerhohuoneella.

Arjen eväskori –ryhmä
yksinhuoltajavanhemmille lapsineen tapaa syksyn aikana muutamina keskiviikkoina klo 18 seurakuntakeskuksen lastentiloissa.
Lastenhoito järjestetty. Tiedustelut: Piia Klemi, p. 040 130 8312.

Pyhis 3-7 –vuotiaille sunnuntaisin jumalanpalveluksen aikana klo
10-11 Naantalin kirkossa.
Crosspoint-iltojen yhteydessä
27.10. ja 24.11. klo 17 seurakuntakeskuksen lastentiloissa.
Saaristolaispyhäkoulu alkaa Velkualla Sinervon talossa torstaisin
klo 17.30-18.30, ohjaajana MariMilla Aura.
Hoitoparkki perjantaisin klo 12-15
seurakuntakeskuksessa. Varauk-

set etukäteen, p. 040 130 8321 tai
kysy lapsityönohjaajalta, p. 040
130 8320. Hinta 2 euroa / kerta /
perhe.
5-vuotissynttärikutsut seurakuntakeskuksessa 1.12 klo 13 ja
10-vuotiaille klo 15. Ohjelmassa
jouluinen nukketeatteriesitys ja
tarjoilua.

Koko perheen lastenkirkko
su 17.11. klo 13 Hakapellon kappelissa. Näytelmä, yhteislaulua.
Jari Jakoleff.

Nuorille
ks. www.naantalinseurakunta.fi/
nuoret
www.naantalinseurakunta.fi/
varhaisnuoret

tänyt ensisijaisesti tietenkin kirkkomusiikkia Raamatun teksteihin mm. lapsikuorolle, nuorille ja sekakuorolle pianon tai urkujen säestyksellä.
Mieleen painunein produktio
urani varrelta on säveltämäni
”Maailman valo”-musiikkievankeliumi, joka esitettiin v.1997
Paimion seurakunnassa. Käsikirjoituksen siihen on tehnyt Aino Vesti. Se on tarina joulun ihmeestä.
Työni vastapainoksi tarvitsen
paljon hiljaisuutta, sillä kirkkomuusikon työ on melko sosiaalistakin. Harrastan uintia, ulkoilua ja pyöräilyä. J

Aikuisille

AikuisFoorumit jatkuvat
AikuisFoorumissa omien alojensa
asiantuntijat kertovat ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksissa on
mahdollisuus esittää kysymyksiä,
vaihtaa ajatuksia ja rupatella kahvikupin äärellä. Ilta päättyy pieneen hartauteen. AikuisFoorumia
luotsaa pastori Piia Klemi.
Seuraava Foorumilta pidetään
Naantalin seurakuntakeskuksessa
(Piispantie 2) keskiviikkona 16.10.
klo 18. Vieraana ylilääkäri, neurologian professori Seppo Soi-nila. Illan aihe: Miten minä voin
huolehtia aivojeni hyvinvoinnista.
Marraskuun foorumillan ajankohtaa koskien seuraa ilmoittelua paikallislehdissä ja nettisivuillamme.

Seurakunnissa tapahtuu 10.10.–28.11.
takeskus, Piispantie 2).
Crosspoint
Crosspoint tarkoittaa tienristeystä,
missä Jumalan tie kohtaa ihmisen
tien. Crosspointissa voit valita
suunnan, kohdata kanssamatkustajia ja Jumalan musiikin, rukouksen ja opetuksen äärellä. Illoissa
on myös kahvittelua ja rupattelua
rennossa ilmapiirissä sekä lapsille
omaa ohjelmaa. Crosspointiin voi
tulla ja viihtyä, oli sitten nuori,
vanha, sinkku tai naimisissa.
su 27.10. klo 17 psykologi EevaKaija Lemmetyinen: Mistä voimavaroja perheen arjen pyörittämiseen kriisin kohdatessa?
su 24.11. klo 17 seurakuntakeskuksessa. Timo Havukainen.

Sanan ja
rukoukseN illat
Su 10.11. klo 17
Naantalin kirkossa.
Puhujana One way mission
-järjestön toiminnanjohtaja, pastori Tapani Suonto.
Musiikissa mm. Aatos Tapala Kari
Vuolan säestyksellä.

Israel
- valona maailmassa
Israel-juhla su 3.11. klo 11.30
Naantalin seurakuntakeskuksessa
Israelilainen keittolounas (vapaaehtoinen maksu). Raamattuopetus professori Antti Laato: Israel – valona maailmassa (Jes. 4:1-6).
Musiikkia: Varajuutalaiset-yhtye.
Israelilaista tanssia: Tanssiryhmä Tehila. Mukana myös Nelli
Neuvonen kuulumisien kera vapaaehtoistyöstä Jerusalemista.
Järj. Naantalin seurakunnan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

Ryhmätoimintaa
Gospeljumppa keskiviikkoisin
(alk. 23.10.) klo 17.30 seurakuntakeskuksessa. Jumppaa hengellisen musiikin siivittämänä, vetäjinä Heli Gustafsson ja Sari Linnela.
Naisten raamis keskiviikkoisin
kerran kuussa klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. Tiedustelut: katja.
nurmela@naantali.fi.
Andreas-rukous maanantaisin
klo 18 seurakuntakeskuksen kappelissa.

Seurakuntailtamat
La 19.10., 2.11, 16.11., 30.11.
ja 14.12. klo 18 seurakuntakeskuksen Kohtaamispaikalla.
Iltamat tarjoaa kristillistä yhdessäoloa ja kohtaamisia. Illat
koostuvat yhteislaulusta, alustuksista, keskustelusta ja yhteisestä
rukouksesta sekä pullakaffeesta.

VELKUA

Lähetys
Lähetyspiiri parillisten viikkojen
torstaina klo 13-14.30 seurakuntakeskuksessa, rh4.
Merikirkkopiiri parittomien viikkojen tiistaina klo 12-13 seurakuntakeskuksessa, rh3.
Diakoniaa ja kohtaamisia
Kohtaamispaikalla:
Kahvio ja kirppari avoinna ma-to
klo 10-14 sekä ke klo 10-18 seurakuntakeskuksessa.
Hyvää huomenta naantalilaiset
–hartaudet tiistaisin klo 11.
Gospelkaraoke keskiviikkoisin
klo 14-18.
Äiti Teresa -peittojen tekoa
keskiviikkoisin klo 11.
Avoin runopiiri to 24.10. ja 28.11
klo 14.
Muualla
seurakuntakeskuksessa:
Virsiharjoitukset ti 5.11.
klo 12, rh 4.
Liikuntavammaisten vertaistukiryhmä ti 5.11. ja 10.12.
klo 14-15.30. Rh 2.
Inkeripiiri ti 22.10. ja 12.11. klo 14.
Pelejä ja iloista aivovoimistelua
ke 16.10. ja 20.11. klo 13, rh 2.
Tillukkapiiri - tossujen ja sukkien
kutomista kastettaville keskiviikkoisin klo 17-18, rh 2.
Virsitunnit to 24.10. ja 28.11.
klo 12 seurakuntakeskuksen
kappelissa.
Omaishoitajien ryhmä
to 24.10. 14.11., 19.12. klo 13.
Potero –veteraanimiesten keskustelupiiri to 17.10., 31.10.,
14.11., 28.11. ja 12.12. klo 13.30.
Minna Pykälämaa. Rh 2.
Raamattupiiri parittomien
viikkojen torstaina klo 15, rh 2.
Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Sururyhmä alkaa marraskuussa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marja Saantola ja Mari Syrjäkoski-Vuollet.
Sauvakävelyä torstaisin klo 10.
Lähtö Aurinkotien puolelta.
Ruoka-avustukset vähävaraisille ma 21.10. ja 18.11. klo 13-15.
Muina aikoina ruoka-avustusasiat
päivystysaikana (ma ja to klo 1012) tai ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiltä.
Ystäväpiiri Velkuan Kummelissa
ke 6.11. ja 4.12. klo 12.30. Minna
Pykälämaa.
Diakoniatyöntekijän päivystys
maanantaisin ja torstaisin klo 1012 diakoniatoimistossa (seurakun-

Pyhäinpäivän iltakirkko
la 2.11. klo 18 Velkuan kirkossa.
Marja Saantola ja Tiina Lustig.
Hartaus ke 16.10. klo 16.30
Kummelissa.
Ystäväpiiri ke 6.11. ja 4.12.
klo 12.30 Kummelissa.
Minna Pykälämaa.
Saaristolaispyhäkoulu alkaa Velkualla Sinervon talossa torstaisin
klo 17.30-18.30, ohjaajana MariMilla Aura.

Kotipyhäkoulu sunnuntaisin klo
14 osoitteessa Kivikodantie 11,
21130 Poikko. Pyhäkouluopettajana Jaana Törne, p. 0400 920 686.
Koululaisille
Poikakerho alakoululaisille torstaisin seurakuntakodin kerhohuoneessa. Pienemmät alakoululaiset
klo 13-14.30, isommat klo 14.3016. Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä Esa Suhosen johdolla.
Kokkikerho maanantaisin seurakuntakodin keittiöllä yhteistyössä
4H-kerhon kanssa, pienemmät klo
17-18.30 ja nuoret klo 18.30-20.
Pienryhmätoimintaa
seurakuntakodilla

Jumalanpalvelukset
Rymättylän kirkossa
Su 13.10. klo 10 messu. Petri
Sirén, Esa Vähämäki. Kirkkokahvit Ritva Mannelinin lähtökahvien
merkeissä seurakuntakodilla.
Su 20.10. klo 10 messu. Kari Salo,
Eeva Paajanen.
Su 27.10. klo 10 luomakunnan
sunnuntain musiikillinen sanajumalanpalvelus. Petri Sirén, Esa
Vähämäki. Henrik Kolehmainen
(pasuuna). Mukana myös Nlin srkyhtymän ympäristöryhmä. Ilmainen linja-autokuljetus Velkuan,
Merimaskun ja Naantalin kautta
(ks. erillinen ilmoitus).
La 2.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Petri Sirén, Esa Vähämäki.
La 2.11. klo 18 pyhäinpäivän iltakirkko, jossa luetaan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten
nimet. Petri Sirén, Esa Vähämäki.
Su 3.11. klo 10 messu. Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
Musiikkia

Lux Gratiae –konsertti
Espanjalaisia tunnelmia –kitarakonsertti su 27.10. klo 18 Rymättylän kirkossa. Espanjalaista kitaramusiikkia sekä klassismin ja
barokin ajan sävelmiä. Esiintyjänä
kitaraduo Risto Vuorinen ja CarlOve Björkman. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Kirkkokuoro torstaisin klo 18.30
seurakuntakodilla Esa Vähämäen
johdolla.
Lapsille ja perheille
Perhekerho keskiviikkoisin klo
9.30 seurakuntakodilla alle kouluikäisten perheille keskustelun, askartelujen, leikin, laulun ja kaffettelun merkeissä. Välillä rauhoitutaan suurten kertomusten äärellä.
Lapsiparkki joka toinen perjantai (25.10., 8.11., 22.11.) klo 9–12
seurakuntakodilla. Varaa lapsellesi
paikka torstaihin mennessä,
p. 040 595 6747 Susanne Nummelin tai susanne.nummelin@evl.fi.

srk-kodilla. Paluukuljetus Naantaliin lähtee n. klo 16.30. Ilmoittautumiset 12.10. mennessä,
p. 040 765 3252. Maksuton.

Raksa - naisten rakentumispiiri
perjantaisin klo 10.
Lähetys- ja merimieskirkkopiiri kuukauden 1. keskiviikko (6.11.)
klo 13.
Kultaiseniänkerho kuukauden
2. tiistai (marraskuussa kuitenkin
5.11.) klo 13.
Äiti Teresa piiri torstaisin klo 12.
Neulomme peittoja Intiaan. Lankoja otetaan vastaan.

Jumalanpalvelukset
joka pyhä klo 10 Merimaskun
kirkossa
Piirejä ja kerhoja
Käsityöpiiri torstaina 14.11.
ja 12.12. klo 13 seurakuntakodilla.
Kaffepaussi torstaina 24.10.,
29.11. ja 19.12. klo 13 seurakuntakodilla.
Keskiviikon kahvihetket 6.11.
ja 4.12. klo 11 vanhustentalolla.
Kultaisen iän kerho torstaisin
klo 13 seurakuntakodilla:
17.10. Markku Lehto kertoo
sankarivainajien kohtalosta.
Merimaskun koululaisten lauluesitys. 21.11. seurakuntakodin
30-vuotisjuhla.

Toimintaa Katavakodilla
Kanttorin virsitunti
to 24.10. klo 14.
Hartaus to 31.10. klo 14.
Sirén ja Vähämäki.
Juhlia ja tapahtumia
Lapsille ja perheille
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna 70- ja 75- täyttäville to
10.10. klo 14 seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset 4.10. mennessä
Hannelelle, p. 040 130 8384.
Kutsut lähetetään.
Elojuhlat la 26.10. klo 12 seurakuntakodilla. Hartaus Petri Sirén
ja Esa Vähämäki. Huutokauppa ja
kahvit.
Jaakobin kävely la 26.10. klo 10
Pyhän Jaakobin reittiä Naantalin
kirkolta Rymättylän kirkolle. Reitin pituus on n. 25 km, joka kävellään joko Armonlaakson vaeltajien
johdolla tai omaan tahtiin. Kahvit

KERHOJA
3-4 v. päiväkerho maanantaisin
klo 9-11.30.
4-5- v. päiväkerho maanantaisin
klo 13-15.30.
Perhekerho tiistaisin klo 9.30-12.
4-5 v. päiväkerho keskiviikkoisin
klo 13-15.30.
Perhepäivähoitajat lapsineen
keskiviikkoisin klo 9-11 parillisilla
viikoilla.
Lisätietoja lapsityöntekijöiltä,
p. 040 130 8394 (ma-ke).

Sekaannusta puhelinnumeroista
Naantalin seurakuntayhtymän puhelinnumerot vaihtuivat uusiin
vuoden 2013 alussa lukuun ottamatta Merimaskun ja Rymättylän
kirkkoherranviraston numeroita, jotka säilyivät ennallaan. Numeromuutoksesta pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman laajasti ja hyvissä ajoin jo syksyllä 2012.
Joihinkin vanhoihin, jo poissa käytöstä oleviin numeroihin on kuitenkin vielä pystynyt soittamaan syynä puhelinoperaattorilta tekemättä jäänyt numeroiden purkutyö. Tilanne on nyttemmin korjattu. Pahoittelemme seurakuntalaisille aiheutunutta sekaannusta ja vaivaa.
Päivän tasalla olevat seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien numerot löytyvät yhtymän ja seurakuntien verkkosivuilta, 118-numeropalvelusta, Fonecta Finderista sekä paperisesta puhelinluettelosta.
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Mikä nyt neuvoksi?

Suomen ev.-lut. seurakuntien toiminta on kaikille pääasiassa maksutonta ikään,
sukupuoleen, etniseen taustaan tai vaikka poliittiseen
vakaumukseen katsomatta.
Toiminnasta koituvat kulut
katetaan kirkollisverolla, jota
kaikki ev.-lut. kirkkoon kuuluvat palkansaajat maksavat.

Edessä: Petri Sirén (vas.) ja Jorma Koivula. Takana: Pekka Ritvanen (vas.), Raimo Saarela, Marja Saantola, Erkki Rantanen ja Osmo
Räsänen.

Kaikille uskollisille seurakuntalaisille siis
kuuluu kiitos siitä, että seurakunnat Naantalissa, Rymättylässä ja Merimaskussa ovat
pystyneet järjestämään monipuolista toimintaa lapsille, perheille, nuorille, aviopareille, yksinäisille, ahdistuneille jne.

pi kuin 90-luvun lamavuosina, jolloin talous
notkahti tilapäisesti. Nyt me elämme seurakuntayhtymänä viidettä miinusmerkkistä vuotta ja näköpiirissä ei ole lähivuosinakaan merkittävää helpotusta, talousjohtaja
Koivula analysoi.

Vaikeissa ajoissa jotain hyvääkin?

On kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa Naantalin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien
varat hupenevat uhkaavasti. Viime vuosina
menot ovat kasvaneet 2–5% vuosittain, mutta verotulot eivät ole lisääntyneet vastaavasti
vaan päinvastoin jonkin verran vähentyneet.

– Koko kirkko on rakennemuutoksen pyörteissä, ja mielestäni nyt on valmistauduttava siihen, että tulevaisuudessa kaikkea
ei voi tehdä ”niin kuin aina ennenkin”, hän
miettii.

– Näinä vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä, ja meidän päätöksentekijöiden on kannettava niistä vastuu. Jokainenhan meistä tekisi vain miellyttäviä päätöksiä, pohtii Erkki Rantanen mietteliäänä.

Kaikki haastatellut luottamushenkilöt ovat
sangen yksimielisiä siitä, millä keinoin taloustilannetta kohennetaan. Ykköseksi kaikkien listalla nousee veroprosentin korotus.

– Selvisimme 1990-luvun syvästä lamasta kohtuullisen hyvin, ja uskon, että selviämme tämänkin ajan vaikeudet. Opimme
elämään niiden rajallisten mahdollisuuksien mukaan, jota tämä aika tarjoaa, rohkaisee Saarela.

Miten siis taataan se, että paikallisseurakunnat Naantalin alueella pystyvät tarjoamaan
seurakuntalaisilleen elämään sisältöä myös
tulevaisuudessa? Kysyimme Naantalin seurakuntayhtymässä tärkeässä päättävässä
asemassa olevilta henkilöiltä mikä nyt neuvoksi.
Haastateltaviksi suostuivat luottamushenkilöistä valtuustoryhmien puheenjohtajat, Pekka Ritvanen (Majakka), Erkki Rantanen (Ruusu), Osmo Räsänen (Askel) sekä Raimo Saarela (Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja) ja työntekijöistä Petri
Sirén (Rymättylän srk:n kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja), Marja Saantola (Naantalin srk:n vs. kirkkoherra) sekä Jorma Koivula (srk-yhtymän talousjohtaja).

Miten talous tasapainoon?
– Nykyinen taloustilanne on haasteellisem-

Yhteinen kirkkovaltuusto päättikin kokouksessaan 19.9., että Naantalin seurakuntayhtymässä kirkollisvero nousee 1,35 prosenttiin.
Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että lisäksi on
puututtava yhtymän ja seurakuntien hallintorakenteisiin, henkilöstön määrään sekä seurakuntatoiminnan kannalta turhaan
kiinteistömassaan.

– Olemme vaaleilla valittuja valtuutettuja
ja edustamme seurakuntalaisia niin toiminnan kuin taloudenkin osalta, Raimo Saarela toteaa.

Myös Ritvanen näkee vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jotain positiivistakin.
– Tämä aika tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kaikkia nykyisiä toimintamuotoja kriittisesti, karsia ”turhia rönsyjä” pois ja keskittää toiminnan painopiste seurakunnan perustehtävän ympärille.

– Myös mm. yhtymän ja seurakuntien hallinnosta sekä varsinaisesta seurakuntatoiminnasta on saatava aikaiseksi vielä 5% säästöt,
kaikki neljä listaavat kuin yhdestä suusta.

– On myös hyvä muistaa, että uuden toiminnan aloittaminen ei aina ole rahakysymys, Ritvanen huomauttaa viitaten vapaaehtoistyön tarjoamiin resursseihin.

– Talous on saatava tasapainoon vaalikauden eli vuoden 2014 loppuun mennessä,
painottaa Pekka Ritvanen.

Samoilla linjoilla on Osmo Räsänen: - Esimerkiksi vapaaehtoistyön lisääminen ja työalojen yhteistyön kehittäminen tuovat yhteis-

ymmärryksessä osaavan henkilökunnan
kanssa uutta yhteenkuulumista ja ymmärrystä seurakuntien työhön, hän kannustaa.

Mikä on tärkeää, mikä kantaa?
– Tärkeää on seurakunnan perustyö kuten
jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,
kristillinen kasvatus ja diakonia, muotoilee
Petri Sirén.
– Nyt pitää heittää palikat rohkeasti ilmaan
ja harkita mistä ottaa koppi. Huomio pitäisi
keskittää oman työn priorisointiin, eikä siihen, mistä muut voisivat säästää, hän toteaa päättäväisesti.
– Kyllä kutsumusta koetellaan, kun kipeitä
leikkauksia on tehty ja tehdään, se on selvä,
Marja Saantola huokaa.
– Nyt tarvitaan yhdessä tekemisen meininkiä ja talkoohenkeä. Naantalin seurakunnassa olemmekin saaneet tällaista puristettua itsestämme. Tässä tilanteessa toivomme nyt entistä enemmän tukea työhömme,
hän vetoaa.
– Saamamme rakkaus ja arvostus siirtyvät
väistämättä eteenpäin seurakuntatyöhön.
Näin voimme yhdessä olla sanoin ja teoin
julistamassa sanomaa Jumalan rakkaudesta tänä aikana, jolloin monet ovat ahtaalla,
Saantola lopettaa laittaen kädet ristiin sylissään. J
Merttu-Mari Huoponen

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
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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

