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Seurakuntavaalit 2018
Ehdokkaana ja äänestämällä
voit vaikuttaa siihen, millainen kirkko on.
Seurakuntavaalit käydään syksyllä.
Luottamustoimessa
pääset vaikuttamaan
Ehdokkaaksi voi asettua
konfirmoitu kirkon jäsen, joka
- täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
- on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018
Tärkeät päivämäärät
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestys 6. - 10.11.2018
Varsinainen äänestyspäivä on 18.11.2018

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
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TERVETULOA!
Sään salliessa olemme ulkona ja grilli on kuumana.
Ota omat eväät mukaan.
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Piispantarkastuksesta

evään kohokohta seurakunnan elämässä oli, kun piispa
Kaarlo Kalliala toimitti piispantarkastuksen. Edellinen tarkastus
Mynämäellä oli vuonna 2007. Nyt pidetty piispantarkastus näkyi
seurakuntalaisille lähinnä piispan messussa ja niin sanotussa yleisessä
piispantarkastuksessa, joka sisälsi piispan ja asessorin puheenvuorot
seurakunnan tilasta, myös seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tuoda
esille havaintoja ja kysymyksiä.
Piispantarkastus on kokonaisuudessaan noin vuoden mittainen projekti, jonka valmistelu alkoi jo syyskuussa 2017 piispan tapaamisella. Syksyn ja talven kuluessa on työaloilta ja hallinnosta koottu
tietoa ja selvitetty seurakunnan toimintatapoja. On koottu tilastotietoja ja tehty raportteja seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja
taloudesta. Kevään 2018 aikana työntekijöillä ja johtavilla luottamushenkilöillä oli tapaamisia asessorin, lääninrovastin ja tuomikapitulin
työntekijöiden kanssa.
Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnassa
toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti. Ensisijainen painopiste ei ole
kuitenkaan etsiä virheitä tai laiminlyöntejä vaan katsoa minkälaisia
kehityslinjoja seurakunnan tilassa tilastojen ja kerätyn materiaalin
kautta voidaan havaita. Eli katsotaan taaksepäin ja samalla kurkotellaan näköaloja tulevaisuuteen.
Piispantarkastuksen jatkotoimenpiteet jatkuvat seurakunnassa ensi syksyyn asti, jolloin katsotaan, miten piispantarkastuksessa
tehdyissä havainnoissa on päästy eteenpäin. Ainakin kirkkoherralle
piispantarkastus on ollut näköalapaikka, josta on voinut nähdä seurakunnastamme suurempia linjoja ja kehityssuuntia, mitä arjen keskellä
harvemmin tulee havainneeksi. Olen oivaltanut sen, mitenkä pienistä
asioista tulevaisuus rakentuu. Tämän päivän valinnoilla ja päätöksillä me rakennamme huomisen
seurakuntaa.
Ensi syksynä on seurakuntavaalit teemalla: ”Minun kirkkoni”. Varsinainen
äänestyspäivä on sunnuntaina
18.11.2018. Äänestäminen on
pieni suuri teko, jolla on merkitystä. Omalla toiminnallaan
jokainen seurakuntalainen voi
vaikuttaa siihen, minkälainen
Mynämäen seurakunta on tulevaisuudessa.
Tapani Kujala
Kirkkoherra
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Tunnelmia piispantarkastuksesta

Kuvat: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Seurakuntalaisen mietteitä
Maija-Lotta Vauramo
Ennen kuin Maija-Lotta Vauramo opiskeli
sosionomi-diakoniksi, hän ei tiennyt seurakunnan
diakoniatyöstä paljon mitään. Hän ajatteli, että
diakoniatyö on jotain, mitä tehdään vanhusten
luona tai vain kaikkein huono-osaisimpien kanssa.
Näinkin asia toki on, mutta varsinkin opintojen
harjoitteluaikana Mynämäen seurakunnassa diakoniatyöntekijä Sannan ohjauksessa Maija-Lotalle valkeni, että diakoniatyö on paljon muutakin.
Ja sen hän haluaisi tulevan muidenkin tietoon.
Oltuaan harjoittelussa Mynämäen seurakunnassa
vuonna 2012 ja sen jälkeen seurakunnan toiminnassa vapaaehtoisena, Maija-Lotta sanoo, että
monta asiaa on oppinut ja oivaltanut diakoniatyöstä.
- Vanhusryhmien kanssa tehtävän työn lisäksi diakoniatyössä toimitaan yhdessä Sote-Akselin kanssa, omaishoidettavien ja omaishoitajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa
muun muassa, kertoo diakonissa Sanna Jalonen.
Hän kuuluu itse myös Sote-Akselin kriisiryhmään,
jossa annetaan apua esimerkiksi onnettomuuden
tai traumaattisen kokemuksen jälkeen.
- Se, mitä ihmiset eivät välttämättä tiedosta on,
että diakoniatyöntekijän kanssa voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti monista arkisistakin
asioista ja esimerkiksi parisuhdeongelmista tai
läheisen tai omasta päihdekäytöstä. Joskus voidaan tavata kerran, osan kanssa voidaan kulkea
yhdessä pitkäkin matka. Voimme myös ohjata
avuntarvitsijan tarvittaessa eteenpäin, vaikka
perheasiainkeskuksen palveluiden piiriin. Diakoniatyössä auttaminen ja rinnalla kulkeminen on
tärkeää. Seurakunnan diakoniatyössä ei edellytetä
kirkkoon kuulumista, Sanna Jalonen muistuttaa.

”Diakoniatyössä
auttaminen ja rinnalla
kulkeminen on tärkeää.”
- Elämässä voi olla ahdistavia asioita ihan vaan
tavallisen arjen pyörittämisessä. On asioita, joista
ei halua puhua kenellekään läheiselle.

Aika moni myös pitää kulisseja yllä. Ulospäin
näyttää siltä, että kaikki on hyvin, vaikka näin
ihminen ei itse kokisikaan. On asioita, jotka painavat, mutta joista ei kehdata puhua kenellekään.
Ihmisillä on myös kovia odotuksia ja paineita
elämänsä suhteen, ja kynnys puhua ja hakea apua
on korkealla. Diakoniatyöntekijälle voi puhua
luottamuksellisesti ja puhuminen voi auttaa, miettii Vauramo.
Diakoniatyön vahvuus on kuunteleminen ja auttaminen. Diakoniatyöntekijät myös neuvovat, jos
tarvitsee apua jostain muualta lisäksi.

”On asioita, jotka painavat,
mutta joista ei kehdata
puhua kenellekään. ”
Diakoniatyöhön otetaan mielellään mukaan
vapaaehtoisia. Osallistumalla ihminen voi löytää
uusia verkostoja ja ryhmiä, joissa toimia. Mukana
olo on palkitsevaa.
- Ihminen kokee olevansa onnellinen, kun saa olla
tarpeellinen, Vauramo sanoo.

Ennaltaehkäisevään vanhustyöhön oma projektityöntekijä
Ennaltaehkäisevän vanhustyön projekti on juuri
polkaistu käyntiin. Projektia toteutetaan testamenttilahjoitusvaroin, jotka toivottiin käytettävän
Mynämäen seurakunnassa diakoniatyössä vanhusten hyväksi. Projektissa on aloittanut huhtikuun alusta Marja Laihi. Puolitoista vuotta
kestävän projektin ydin on löytää niitä ikäihmisiä,
jotka kokevat yksinäisyyttä ja jotka eivät muutoin
välttämättä osallistu toimintaan. Tavoitteena on
myös tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
vanhusten parhaaksi.
Laihilla on paljon kokemusta ikäihmisten parissa työskentelystä. Hänellä on sairaanhoitajan,
sosionomin ja diakonissan koulutukset. Diakonissana Laihi on ollut yhteensä 6 vuotta, Laitilassa,
Maskussa, Uudessakaupungissa ja myös Mynämäessä.
- Ikäihmiset ovat sydäntäni lähellä ja heidän
parissaan toimiminen on minulle tuttua, Laihi
sanoo.
Projekti on vielä suunnitteluvaiheessa. Keinoja
löytää yksinäiset vanhukset mietitään ja apuna
Laihilla työssään on muun muassa tukiryhmä, jossa on mukana seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalainen.
- Alkuun varmaankin tapaan vanhuksia kotonaan. Koska tarkoitus on, että projektin loputtuakin toiminta jatkuu, liitetään toimintoja jo
olemassa oleviin. Kanttorilaa on mietitty tilaksi
toiminnalle ja kokoontumispaikaksi ryhmille.

Vanhuus ei välttämättä määrity iän mukaan,
vaan se liittyy esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn
ja elämäntilanteeseen.
- Samoin yksinäisyyden kokemus on henkilökohtainen. Ei voi ulkoapäin sanoa, että sinä olet yksinäinen tai sinä et ole yksinäinen. Toista ihmistä
tulee kunnioittaa ja ketään ei pakoteta mukaan
toimintaan, Laihi muistuttaa.
- Jos joku kuitenkin huomaa, että lähipiirissä tai
vaikka naapurissa olisi apua tai seuraa tarvitseva
vanhus, voi aina soittaa ja kysyä neuvoa, miten
voisi saada apua tilanteeseen, Laihi neuvoo. Yksi
mahdollinen muoto tavoittaa yksinäisiä vanhuksia, on niin sanottu korttikampanja, jossa vanhus
voi itse palauttaa seurakuntaan kortin ja pyytää
ottamaan yhteyttä. Muitakin tapoja mietitään.
Projekti, niin kuin muukin seurakunnan diakoniatyö, on luottamuksellista ja maksutonta.
- Uskonnollisuus ei saa olla kynnys osallistumiseen
ja avun saantiin. Diakoniatyössä ei edellytetä kirkkoon kuulumista, Laihi ja Hyytinen muistuttavat.
- Voimme kuitenkin saattaa ihmisen seurakunnan
pariin ja hengellisyys saa olla vahvastikin mukana,
jos ihminen itse näin haluaa, Laihi sanoo. Seurakunnan työntekijöitä ohjaa kaikkia lähimmäisen
rakkauden osoittaminen, hän muistuttaa.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Marja Laihi aloitti ennaltaehkäisevän vanhustyön projektissa.
Kanttorilaa on suunniteltu toimintapaikaksi.

- Projekti perustuu paljon verkostoitumiseen eri
järjestöjen ja kotipalvelun kanssa, sanoo diakoni
Heidi Hyytinen.

jatkuu edelliseltä sivulta
Nuoria ja työikäisiä voisi tulla lisää mukaan
toimintaan. Kaiken toiminnan ei tarvitse olla
seurakunnan omaa, vaan seurakunta voi olla on
siellä, missä ihmiset jo muutenkin ovat, miettii
Maija-Lotta Vauramo.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen
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Kuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
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Lastenmusiikki insipiroi nuorta muusikkoa

Anna Korpi aloitti kanttorina

Mynämäen seurakunnan tuore kanttori, Anna
Korpi on monipuolinen musiikin ammattilainen. Hänen ammattitaidostaan saavat nauttia
paitsi kaikki jumalanpalveluksiin ja seurakunnan
tapahtumiin osallistuvat, niin myös kuoroharrastajat, lapset ja nuoret. Annalla on Tampereella
suoritetun kirkkomuusikon koulutuksen lisäksi
musiikkipedagogin pätevyys Jyväskylästä. Lapset
ja lastenmusiikki ovat erityisesti nuoren kanttorin
sydäntä lähellä.
Kanttorin työ Mynämäessä on monipuolista.
Jumalanpalvelusten lisäksi kanttori on mukana
monissa tapahtumissa, kinkereillä, siunauksissa ja
vihkimisissä. Hartauksia pidetään seurakuntatilojen ulkopuolella esimerkiksi vanhainkodeissa. Työ
Mynämäen seurakunnassa alkoi kesällä aluksi
määräaikaisena ja muuttui vakituiseksi joulukuun
alusta. Korven pääpaikka on Mietoisissa, mutta
hän työskentelee koko kunnan alueella. Uudenkaupungin Kalannista kotoisin olevalle Korvelle
Mynämäki oli ennen ohiajopaikkakunta. Nyt
paikkakunta on tullut tutuksi.

Korpi ohjaa Mietoisten kirkkokuoroa.
- En oikeastaan tykännyt opiskeluaikoinani
kuoronohjauksesta aineena, mutta nyt tykkään
siitä tosi paljon, Korpi nauraa. Iloisen kanttorin
lausahdukseen on helppo uskoa, kun hän kertoo,
että kuoron johtamisessa tärkeintä on se, että kaikilla on mukavaa. Kovin tiukaksi johtajaksi hän ei
itseään kuvailisi.
Lapset ovat saaneet nauttia Korven panoksesta.
Syksyn aikana kanttori on käynyt seurakunnan
kerhoissa pitämässä muskaria. Tätä on tarkoitus
myös jatkaa. Tänä keväänä on pyörinyt Annan
vetämänä lasten ja nuorten projektikuoro. Huipennuksena kuoro pääsi esiintymään piispalle,
joka vieraili seurakunnassa.
- Musiikkipedagogin tutkinto monipuolistaa
työtäni. Haaveena olisi ihan oma muskari, mutta
aikataulu on haaste, kanttori miettii. Palo lastenmusiikkiin on nuorella musiikin ammattilaisella
ollut sen verran kova, että omia lastenlauluja
on syntynyt ja niitä varmasti julkaistaan jossain
vaiheessa.
- Olen voinut testata laulujen toimivuutta lasten
parissa muskaripettajana ollessani, Korpi kertoo.
Musiikki on Korven elämässä ollut mukana pikku
tytöstä asti.
- Pianoa olen soittanut pienestä asti ja musiikkiopistoon pääsin 9-vuotiaana. Sittemmin muusikon opinnot kirkkomusiikkiin suuntautuen toi
kanttorin ammatin.
- Kanttorin työssä tykkään ihan kaikesta. Tässä
näkee paljon ihmisiä. Työtä tehdään yhdessä toisten kanssa ja täällä on hyvät keskusteluyhteydet,
nuori kanttori kiittää. Miinuspuolena on työajan
painottuminen iltoihin ja pyhiin. Silloin, kun
läheiset ovat vapaalla, on itse töissä.
- Vaikea sanoa, mikä on mieluisinta, kuoron johtamisesta tykkään tosi paljon. Kuorossa on vielä
tilaa uusillekin laulajille, vinkkaa Anna Korpi.
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Kanttori Anna Korvelta on
syntynyt myös omia lastenlauluja.

Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Mari Ruuska aloitti pappina ja nuorisotyössä

Mari Ruuska jakamassa ehtoollista rippikoululaisille
Vakka-messussa Mietoisten kirkossa.

Nuorisotyönohjaaja Petri Hömpin sijaisena
ja pappina Mynämäen seurakunnassa toimii
elokuun loppuun asti teologian maisteri Mari
Ruuska. Mynämäen seurakunnan työ on ollut
Ruuskalle pappina ensimmäinen. Papiksi hänet
vihittiin tammikuussa. Ruuskan toimenkuvaan
kuuluu paljon nuorisotyötä, mistä työstä hänellä
onkin aiempaa kokemusta kymmenen vuoden
ajalta useasta seurakunnasta. Ruuska on aiemmin
valmistunut sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja hän on työskennellyt muun muassa
lastenkodissa ja päiväkodissa.
Papilla on aina vähintään viiden vuoden yliopisto-opinnot takanaan.
- Kirkko tukee nuorta vasta valmistunutta pappia
työelämään siirtymisessä. Tukea saa säännöllisissä
tapaamisissa ryhmässä, jota ohjaa kapitulin pappi, Ruuska kertoo.
- Ihan täysin työtä ei voi harjoitella etukäteen.
Toki opintoihin kuuluu harjoittelujakso seurakunnassa ja joitakin käytännön tilanteiden treenaamista, mutta osa työtehtävistä on sellaisia, että
vasta työelämässä pääsee ensimmäistä kertaa ne
kunnolla kokemaan, Ruuska miettii.

Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Papin työviikkoja Mynämäen seurakunnassa
Ruuska kuvailee vaihteleviksi. Aiempiin työpaikkoihin verrattuna ikähaarukka on laajentunut.
- Pappina saan ja tykkään olla kaikenikäisten
ihmisten kanssa ja eri elämäntilanteissa läsnä,
Ruuska pohtii.
Ruuskan työhön nuorten parissa Mynämäessä
kuuluvat muun muassa rippikoulut, isoskoulutukset ja nuorteniltojen vetäminen. Tänä kesänä
yhden rippikouluryhmän kanssa mennään Viroon
Taluun.
- Rippikoulut pitävät edelleen pintansa, nuortenillat ovat ehkä hieman menettäneet suosiotaan.
Pappi voi olla nuoren elämässä läsnä, sellainen
henkilö, jolle voi puhua ja avautua ongelmista,
Ruuska sanoo.
Hämeenlinnasta kotoisin olevan Ruuskan harrastuksiin kuuluu musiikki, mistä taidosta on
luonnollisesti etua papin työssä. Hän laulaa Gospel-kuorossa ja on osallistunut teatterilaulukurssille. Työssään Mynämäessä Ruuska on viihtynyt
hyvin. - Ihanasti seurakuntalaiset ovat ottaneet
vastaan, toteaa Mari Ruuska.
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Tertun puikoista nuttuja Etiopian
vauvoille - 500 nutun raja rikki

Terttu Lagrén-Ängeslevän kädet eivät ole
juuri koskaan jouten. Seurakunnan Toivonpajassa, kotona tv:tä katsellessa tai vaikka ulkona
vaunuissa nukkuvan lapsen päiväunia valvoessa
Tertun puikoista on syntynyt nuttuja etiopialaiseen sairaalaan vastasyntyneille vauvoille.

- Urheilukilpailujen aikaan syntyy paljon nuttuja,
näitä on helppo tehdä kilpailuja seuratessa, Terttu
nauraa. Nuttu on käsityönä sopivan kokoinen, sen
tekeminen ei rasita hartioita niin kuin isompi työ
tekisi.

- Tein ensin 50 nuttua, sitten hurahdin taas ja tein
sataan asti. Sitten hurahdin taas, Terttu kertoo.
Nyt nuttuja on syntynyt tekijältä 540. Tuhatta en
vielä lupaa, Terttu nauraa.
Vaikka ei voi tietää, mikä nuttu päätyy minkä
lapsen käyttöön, tehdessä Terttu saattaa miettiä,
miten värit sointuvat lasten ylle. Hän on nähnyt
myös kuvia lapsista nutut yllään.
- Tämä on turvallinen hyväntekeväisyystuote,
välikäsiä ei ole ja nutut menevät vain tarvitseville
lapsille. Suomessa kaikki nutut lähetetään Tuuriin
ja sieltä ne lähtevät maailmalle, myös muihin maihin kuin Etiopiaan. Kaikkiin maihin ei kuitenkaan nuttuja saa viedä, Terttu kertoo.
- Nuttu on neuvottu tehtäväksi villasta, mutta
minä teen mistä tahansa langoista, joita saan.
Minun mielestäni langalla ei ole väliä. Itse asiassa
keinokuitulanka voi olla käytännöllisempikin, kun
nuttuja joudutaan pesemään esimerkiksi kylmissä
vesissä, Terttu sanoo. Nutun voi tehdä kahdella
puikolla, mutta pyöröpuikoilla siitä saa saumattoman. Väreissä vain luovuus on rajana.

Nuttu syntyy Tertulla vaikka tv:stä urheilua seuratessa.

Nutuille syntyi tarve, kun pienille keskosille piti
saada jotain lämmintä vaatetta, jotta he selviäisivät sadekauden. Etiopiassa on uskomus, että
syntyvällä lapsella ei saa sairaalassa olla valmiina
mitään, muuten lapsi kuolee. Lähetystyöntekijä,
diakonissa Pirkko Tuppurainen oli tämän johdosta ruvennut suunnittelemaan lahjoitettavia
nuttuja lapsille. Käytössä oleva neulosmalli on
Tuppuraisen ideoima. Malli on joustavaa neulosta
ja se menee vielä vähän isommallekin lapselle.
Terttu oli tehnyt nuttuja aiemmin Martoissa ja
varsinaisen nuttu-urakan hän aloitti seurakunnan
Toivonpajassa.
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Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Nuttujen tekoon voi osallistua kuka vain. Nutut
voi viedä Toivonpajaan, josta ne toimitetaan
eteenpäin. Toivonpajassa on kiva käydä, siellä on
hyvä porukka, Terttu vinkkaa.
Kouluikäisenä Terttu ei ollut vielä innostunut
käsitöistä, mutta jo parikymppisenä hän alkoi
tehdä virkkuutöitä ja itselleen mieluisia vaatteita.
Käsityöt ovat olleet Tertulle harrastus. Päivätyönsä Terttu on tehnyt kaupan alalla. Tertun
käsityöinnostuksesta ovat saaneet nauttia myös
läheiset. Lapselle on juuri valmistunut kevään vihreä asu. Nuorempana Terttu haaveili lähetystyöhön lähdöstä. Se ei toteutunut, mutta tällä tavoin
hän voi nyt osallistua siihen. Puikot suhisevat
tuvassa hyvää tehden. Puoliso huikkaa ovelta, että
Terttuun on iskenyt neuloosi.
Nuttuohje löytyy osoitteesta www.nuttu.info.

RIPPIKOULU ON TÄRKEÄ MERKKIPAALU

Rippikoulu on tärkeä merkkipaalu nuoren elämässä. Sitä se on kaikille nuorille, sanovat kehitysvammaistyön ja erityisrippikoulujen pappi Pertti
Arola ja diakonissa Sanna Jalonen.
- Erityisrippikoulun merkitys ei ole ainakaan vähempi, se on kuin status ja riitti, jota muistellaan
pitkään. Itse juhlakin on tärkeä, sanoo Koivikkokujan toimintakeskuksen vastaava sosiaaliohjaaja
Leena Sulander.
Erityisryhmien rippikoulut järjestetään yhteistyössä eri seurakuntien kesken. Osallistujien määrä
vaihtelee vuosittain.

- Konfirmaatioissa kirkko on yleensä aivan täynnä
konfirmoitavien läheisiä, Sanna Jalonen kertoo.
Varsinais-Suomessa järjestetään vuosittain erityisryhmien leiri- ja päivärippikouluvaihtoehtoja.
Myös leiririppikouluihin sisältyy muutamia kokoontumisia ja seurakunnan toimintaan osallistumista ennen leirijaksoa. Rippikoulujen määrä
vaihtelee vuosittain. Nuorelle sopivasta muodosta
sovitaan perheen kanssa yhdessä. Tänä vuonna
rippileiri pidetään Paimion leirikeskuksessa ja
konfirmaatio on Paimion Pyhän Mikaelin kirkossa. Nuoria leirille osallistuu Varsinais-Suomen
alueella noin 10.
- Rippikoulun tavoite on kasvaa uskossa. Erityisten nuorten parissa se ei välttämättä ole tiedon lisäämistä vaan se voi olla syvempää, luottamuksen
ja sydämen ymmärtämisen tasolla. Vähemmän

”Vähemmän
lukemista ja
pänttäämistä.
Enemmän
kokemista ja
elämistä.”
Pertti Arola ja Sanna Jalonen jutustelivat Mika Niemisen, Tero Aarnion,
Pirjo Tynilän ja Helena Laasosen
kanssa työskentelym lomassa
Koivikkokujan toimintakeskuksessa.

lukemista ja pänttäämistä. Enemmän kokemista
ja elämistä, Pertti Arola sanoo.

Diakonissa Sanna Jalonen on ollut mukana
erityisryhmien rippikouluissa lähes 10 vuoden
ajan. Ensimmäisistä kokemuksista lähtien hän on
halunnut tehdä työtä erityisryhmien kanssa. Sannalla on sairaanhoitaja-diakonissan koulutus sekä
lähihoitajatutkinto, syventävänä vammaistyön
osaamisala. Nämä tukevat työtä eri vammaisryhmien parissa.
Varsinais-Suomen seurakunnilla on yhteinen
kehitysvammatyö. Pertin virka on seurakuntien
yhteinen. Työhön kuuluu luonnollisesti paljon
kentällä liikkumista ja ihmisten tapaamista heidän
omissa ympäristöissään, toimintakeskuksissa, asumisyksiköissä, kodeissa, seurakuntien tapahtumissa ja kouluissa. Työhuone Arolalla on kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa.
- Työskentely erityisryhmien parissa on aitoa,
on etuoikeus saada olla heidän kanssaan, sanoo
Pertti Arola.
Koivikkokujan väelle Pertti-pappi on tuttu ja
odotettu vieras. Kun pappi, diakonissa tai kanttori
käyvät, niin yleensä lauletaan paljon. Musiikki on
tärkeässä osassa.
Seurakunnan toimintaan erityisryhmäläiset
osallistuvat omien halujensa mukaan. Odotettuja
tilaisuuksia Mynämäessä ovat joulukirkko, Kumiruonan kesäleiri ja Pääsiäisvaellus.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen
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Kesän tapahtumat
Su 13.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
Ma 14.5. klo 13 Hyvän mielen piiri
(vertaistukiryhmä), Kanttorila
klo 13 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
Ke 16.5. klo 9.30 Miestenpiiri, pienryhmätila
klo 13 Ystäväpiiri, Karjalan srk-koti
To 17.5. klo 12 Kultaisen iän kerho,
Mynämäen srk-koti
klo 18 Ötökkäilta Kastehelmi, mukana
biologian opiskelija Siiri Jaakkola
klo 18.30 Pullaa ja Sanaa-kurssi,
Mietoisten srk-koti
Su 20.5. klo 10 Kaatuneitten muistopäivän kirkko,
Mynämäen kirkko
klo 10 Kaakaopyhis, Kastehelmi
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä, kts. s. 16
klo 17 Vakkamessu, Mietoisten kirkko
Ti 22.5. klo 17-19 Iltaperhekahvila Karjalan srk-koti
klo 18 Esikoululaisten kouluun
siunaaminen, Mynämäen kirkko
Ke 23.5. klo 18 Raamattupiiri, Mynämäen srk-koti
To 24.5. klo 12 Kultaisen iän kerho,
Mietoisten srk-koti
klo 13 Naistenpiiri, pienryhmätila
klo 17-19 Iltaperhekahvila, Jokihelmi
klo 18.30 Kappeli-ilta, Mietoisten srk-koti
La 26.5. klo 10-13 Kerhojen kevätpäätös,
Kumiruona. Muista ilmoittautua
Su 27.5. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mynämäen kirkko
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
Ma 28.5.klo 13 Hyvän mielen piiri
(vertaistukiryhmä), Kanttorila
TI 29.5. klo 18 Esikoululaisten kouluun
siunaaminen, Mietoisten kirkko
klo 18 Kummien ja kummilasten puuhailta,
Kastehelmi
Ke 30.5 klo 9.30 Miestenpiiri yht.lähtö srk-kodin
pihalta Loma-ja hoitokoti Laiholle
klo 18 Miestenpiiri, Jokihelmi
klo 19 Kahvakuulahartaus, pappilan piha
To 31.5. klo 10.30 Omaishoitajien retki Taivassa
loon. Lisätiedot Sannalta.
Pe 1.6. klo 18 Karjalankoulun kevätkirkko,
Karjalan kirkko

La 2.6. klo 8.30 Laurin yläkoulun kevätkirkko,
Mynämäen kirkko
klo 9.30 Laurin alakoulun ja kyläkoulujen
kevätkirkko, Mynämäen kirkko
klo 10.30 Lukion kevätkirkko,
Mynämäen kirkko
klo 11.30 Tavastilan ja Pyhen koulujen
kevätkirkko, Mietoisten kirkko
Su 3.6. klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
klo 10 Messu, Karjalan kirkko, jonka jälkeen kirkkokahvit ja keväthartaus srk-koti.
Ti 5.6. klo 9 Kesäkerho, Jokihelmi
klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
Ke 6.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
klo 18 Saarenrannan laulajaiset
To 7.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
klo 14 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
klo 14 Mielenterveyskuntoutujien
leiripäivä, Korvenkävijöiden maja
klo 18 Suvilinnun laulu-yhteislaulutilaisuus,
Korvenkävijöiden maja
Pe 8.6. klo 9 Kesäkerho, Karjalan srk-koti
klo 12 Lähetystyö Pyheen kesätorilla
klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 10.6. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
Ma 11.6. klo 13 Kesäinen kohtaamispaikka,
Kanttorila
Ti 12.6. klo 9 Kesäkerho, Jokihelmi
Ke 13.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
klo 17-20 Kanttorilan kesäkahvila
To 14.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
Pe 15.6. klo 9 Kesäkerho, Karjalan srk-koti
klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 17.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä, kts. s. 16
Ti 19.6. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
Ke 20.6. klo 13 Kesäkerho varttuneelle väelle,
Karjalan srk-koti
klo 18 Pappilan kesäilta, pappilan piha
To 21.6. klo 14 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
Pe 22.6. klo 18 Juhannusaaton hartaus Kumiruo
nassa. Mahd.saunomiseen. Kuljetus
La 23.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko

Su 24.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
Ti 26.6. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Kanttorila
Ke 27.6. klo 19 Betel-kirkon paikalla hartaus
To 28.6. klo 17 Pyöräretki Kalelan suuntaan
Su 1.7. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mynämäen kirkko
klo 10 Konfirmaatiomessu, Karjalan kirkko
klo 13 Konfirmaatiomessu,
Mynämäen kirkko
Ti 3.7. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
Ke 4.7. klo 9.30 Varttuneen väen virkistyspäivä,
Kumiruona
To 5.7. klo 14 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
klo 18 Virsilauluilta ruusutarhassa,
Mynämäen srk-koti piha
Pe 6.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 8.7. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mietoisten kirkko
klo 13 hartaus Tavastilan kotiseutumuseo
Ti 10.7. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Kanttorila
To 12.7. klo 17-20 Kanttorilan kesäkahvila.
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihosta.
Pe 13.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 15.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 18.30 Suvi-illan hartaus,
Tarvaisten koulun piha
Ti 17.7. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
Ke 18.7. klo 13 Kesäkerho varttuneelle väelle,
Karjalan srk-koti
To 19.7. klo 14 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
Pe 20.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 22.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä, kts. s. 16
klo 18 Ehtoolliskesähartaus,
Karjalankylän rukoushuone
Ti 24.7. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Kanttorila
Pe 27.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus

Su 29.7. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 18 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
Ti 31.7. klo 12 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisen srk-koti
To 2.8. klo 14 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
Pe 3.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 5.8. klo 10 Messu, Karjalan kirkko,
mukana kesäasukkaat
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
To 9.8. klo 17-20 Kanttorilan kesäkahvila
klo 18 Saarnastuolinkiven hartaus,
Laajoen Suontaka
Pe 10.8. klo 18 Junnu Aaltonen konsertti,
Mietoisten kirkko
La 11.8. Seurakunta näyttäytyy Laurin markkinoilla
Su 12.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
Pe 17.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
La 18.8. klo 10 Kehitysvammaisten leiripäivä,
Kumiruonan leirikeskus
klo 15 Mielenterveyskuntoutujien saunailta,
Kumiruonan leirikeskus
Su 19.8. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
klo 13 Kirkonmäellä-tapahtuma,
Mietoinen ks.mainos s. 16			
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä, kts.s.16
Ma 20.8.klo 13 Hyvän mielen piiri
(vertaistukiryhmä), Kanttorila
To 23.8. klo 13 Omaishoitajaryhmä, Kanttorila
Pe 24.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 26.8. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Karjalan kirkko, museopäivä
klo 13 Hartaus Hietamäen kappelin
muistomerkillä
Pe 31.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 2.9. klo 10 Messu, Karjalan kirkko.
Kirkkokahvit ja syyshartaus srk-kodissa
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
Su 9.9. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.
Syyskauden avajaiset
Su 16.9. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä, kts. s.16
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Minun lauluni
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KORKEALLA TAIVAHALLA

Korkealla taivahalla on toinen maailma.
Pilvi pehmoinen, tuuli vilpoinen,
Sininen väri ja alhaalla on tämä maa.
Korkealla taivahalla on toinen maailma.
Linnut ne siellä liidellä saavat.
Itse vain haaveilen.
Matalalla veden alla on toinen maailma.
Koralliriuttoja, simpukan kuoria,
Sininen väri ja ylhäällä on tämä maa.
Matalalla veden alla on toinen maailma.
Ikalat ne siellä uida saavat.
Itse vain haaveilen.
Maailmassa valtavassa on paljon kaunista.
Vuodenaikoja, luonnon taikoja,
planeetta rakas, jolla ihminen elää saa.
Maailmassa valtavassa on paljon kaunista.
Luoja on kaiken suunnitellut.
Ihme on maailma.
Säv. ja sanat: Anna Korpi

Kotiseurat Kotimäessä

Kuvitus: Elsa Korpi

Laulu on yksi niistä lauluista, joka on tulossa
Korven tekemään lastenlaulukirjaan,
jossa seikkailee Firmusa-niminen gorilla.
E

Pomppulinna
Ilmapalloja

20.5. HELLUNTAISEURAT klo 16
Tapani Kujala ja Leena Kotka

Askartelua
Kilpailuja

17.6.VIISIKIELINEN -SEURAT klo16
Susanna Airola, Ulla Salonen ja Tapani Kujala

Ongintaa
****

22.7.VIRSISEURAT klo 16
Tom Linkinen, Helvi Pulla ja Mari Ruuska
19.8.SIIKKARISEURAT klo 16
Aulis Katajamäki ja Antti Kallio
16.9. HENGELLINEN LAULUKIRJA
-SEURAT klo 16
Marja-Liisa Nygren
.

Olemme ulkosalla ja sateen sattuessa sisällä
Vuorenpääntie 31 Mynämäki
yhteistyössä Mynämäen srk
Ajo-ohje: Mynämäen keskustasta 8 tieltä oikealle
Yläneentietä n. 16km. Vuorenpääntie oikealle
entisen bussipysäkin kohdalta. Keltainen
mummonmökki rinteessä, näkyy Yläneetielle.

ELOKUUSSA
MIETOISTEN
KIRKONMÄELLÄ
TAPAHTUU
Su 19.8. klo 13

Kaikkien yhteinen

SYYSKAUDEN
AVAUS
Huipentuu konserttiin
klo 15 Mietoisten
kirkossa

Ilmainen
keittolounas
300
ensimmäiselle

Puffet &
partiolaisten
paistamat
letut!

MUKANA
TAPAHTUMASSA
MYÖS
PAIKALLISET
YHDISTYKSET

