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Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Mynämäen Pappila
PL 92 (Käyntiosoite: Keskuskatu 17 B)
23101 Mynämäki
mynamaen.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 02-430 8476
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9-12
Tavattavissa iltaisin sopimuksen mukaan.
Virkatodistukset, sukuselvitykset, kirkolliset
toimitukset, hautapaikat, haudanhoitosopimukset,
srk- kotien varaukset.
Taloustoimisto
Avoinna ma, ti, to ja pe klo 9-12
Leena Elias 044-0308475
Tarja Elo 044-0305008
Erik Ekholm 044-3312490
Talous- ja kiinteistöasiat

Hautakynttilä läheiselle puolestasi
Asutko kaukana läheisesi hautapaikkakunnalta tai
onko sinun vaikea päästä käymään tärkeän ihmisen
haudalla? Seurakunta ja Mynämäen partiolippukunta
auttavat sinua. Partiolaiset sytyttävät kynttilän pientä
korvausta vastaan ja haudalta voidaan ottaa myös
valokuva kännykällä ja lähettää se omaiselle tai ystävälle. Kynttilä sytytetään päivää ennen pyhäinpäivää
tai jouluaattoa. Tilaus tulee tehdä pari viikkoa ennen
sytyttämistä.
Kynttilänpalvelun saa soittamalla Diakoni Heidi
Hyytiselle, 044 331 2491. Yhden kynttilän sytytys/
pyhä maksaa 20 euroa, Kynttiläpalvelun maksetaan
tilille FI14 5280 0040 0010 83 ja viitteeseen vainajan
nimi, syntymäaika ja maininta ”kynttiläpalvelu”.
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Raha käytetään lähetystyön ja partiolaisten hyväksi. Jos kynttilä
sammuu esim. sääolosuhteiden takia, seurakunta ei vastaa uudelleen sytyttämisestä. Kynttiläpalvelu on käytössä Mynämäen
seurakunnassa ensimmäistä kertaa ja sitä on tarpeen mukaan
tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen.

Pääkirjoitus

K

Ovi sulkeutuu – ovi avautuu

un 18-vuotiaana lähdin opiskelemaan Pohjanmaalta Helsinkiin, jätin taakse lapsuuden kodin, pohjalaisen maiseman ja monen
tutun ihmisen. Samalla raotin ovea itsenäiseen elämään, opiskeluun
ja uusien ihmisten pariin. Tuolloin ovi omiin juuriini jäi raolleen,
moneen kertaan olen palannut läheisteni luo, lapsuuden kotiin ja
synnyinseudulle.

PAPIT TAVATTAVISSA
VIRASTOLLA:
Kirkkoherra Tapani Kujala

Opiskeluiden päätyttyä piti toisen kerran jättää tuttu ja turvallinen
ja siirtyä uuteen elämänvaiheeseen, työelämään, jota nyt on kestänyt
nelisenkymmentä vuotta. Matkan varrella moni ovi on mennyt kiinni,
moni on jäänyt raolleen mutta edessä on aina ollut joku ovi kutsumassa kohti uutta.

Kappalainen Antti Kallio
044-0305003
vt. kirkkoherra (31.5. alk.)
044-0303049 (kirkkoherra)

Kymmenet vuodet kirkon töissä tuntuu pitkältä ajalta ja paljon on
muuttunut. Kynä on vaihtunut kirjoituskoneeseen, kirjoituskone tietokoneeseen, lankapuhelin älykännykkään. Moneen kertaan on täytynyt
uudistua, etsiä uusia tapoja tehdä kirkon työtä, pohtia sitä, mikä on
ollut tärkeätä kulloisenakin aikana. Paikoilleen ei ole voinut jäädä.

Srk-pastori
Marja-Liisa Nygren
to-pe klo 9-12
044-0305005

Mynämäen seurakunnassa aloitin kappalaisena syyskuussa 2011 ja
kirkkoherran virassa joulukuusta 2013. Taaksepäin katsottuna nämä
kahdeksan Mynämäen vuotta tuntuvat lyhyeltä. Nyt tämä vaihe on
jäämässä taakse. Joulukuun alusta siirryn eläkkeelle. Katson menneeseen kaihoisasti ja toiveikkaan nöyrästi tulevaan. Samalla uteliaasti
kysyn, mitä tämän uuden oven takaa löytyy.

Työntekijöiden sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.mynamaenseurakunta.fi
www.mietoistenkappeli.fi

Kirkonmäeltä 1 • 2019
Mynämäen seurakunnan tiedotuslehti

JULKAISIJA
Mynämäen seurakunta

VASTAAVA TOIMITTAJA
Tapani Kujala

TOIMITUS

Satu Puustinen/ Freelancer Satupuu
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

TAITTO

Kati Vuorela

PAINOPAIKKA
Paino-Kaarina Oy

Kansikuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Haluan kiittää seurakuntalaisia, yhteistyökumppaneita, luottamushenkilöitä ja työtovereita menneistä vuosista. Olen kiitollinen lukuisista
kohtaamisista, saamastani tuesta,
esirukouksista ja kaikesta mitä te
olette olleet. Tänään minusta tuntuu, että tämän oven haluan jättää
raolleen.

”

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

virsi 600
Tapani Kujala
Kirkkoherra

3

K

irkkoherra Tapani Kujalan pitkä seurakuntaura ja kuuden vuoden työ kirkkoherrana
Mynämäen seurakunnassa päättyy, kun hän
jää eläkkeelle. Varsinainen eläkkeelle jäänti on
joulukuun alussa, mutta lomille Kujala jää kesän
kynnyksellä. Lähtösaarna kuullaan Mynämäen
kirkossa helatorstaina 30.5.
- Vuodet ovat jääneet hyvinä mieleen. Kirkkoherrana kuusi vuotta on aika, josta pystyy vielä
luopumaankin. Silti eläkkeelle jäämisessä mukana ovat kaikki tunteet, Tapani Kujala sanoo.
Kujala on tehnyt koko elämäntyönsä seurakuntien palveluksessa. Hän aloitti vuonna
1978 nuorisotyönohjaajajana Kontiolahdella.
Myöhemmin seurasivat teologian opinnot ja
papiksi Kujala vihittiin Mikkelin Tuomiokirkossa vuonna 2003. Työ pappina alkoi Joutsassa.
Mynämäkeen, Keski-Suomessa vietettyjen
vuosien jälkeen, Kujala tuli ensin Mietoisten
kappeliseurakunnan kappalaiseksi vuonna 2011
ja Mynämäen kirkkoherraksi vuonna 2013.
Kujalan seurakuntauran alusta, 1970-luvulta
tähän päivään, kirkossa on koettu monia muutoksia.
- 1970-ilmapiiri oli erilainen, oli totuuden etsintää ja jopa taistelua siitä. Ajattelu oli tuolloin
mustavalkoista ja herätyskristillisyys eli nousukautta. 1970-luvulla kirkko oli vielä vahvasti
yhteiskunnan perustana, kun nykyään kirkko on
yksi osa yhteiskuntaa. Kirkon viesti ja sanoma
ei ole enää koko yhteiskunnan viesti, vaan se on
yksi viesti muiden joukossa, Kujala sanoo.
- Kirkon sisälläkin on enemmän eriytymistä ja
pirstoutumista, kuin ennen. Näkökulmia asioihin on useita, eikä välttämättä yhtä yhteistä
näkemystä. Tämä on se ympäristö, jossa eletään,
Kujala toteaa. Uudistuksia on myös tapahtunut.
On tehty rippikoulu-uudistus peräti kolme kertaa, virsikirjan uudistus ja jumalanpalveluksetkin
ovat muuttuneet. Tietotekniikka on uudistanut
työ- ja toimintatapoja seurakunnissa.
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Historiallinen Mynämäki
Mynämäen seurakunnan pitkä historia on
tuonut kirkkoherran työhön oman tärkeän
merkityksensä. Satoja vuosia vanha kirkko on
osa mynämäkeläistä identiteettiä.- On vaikuttavaa ajatella, että on saanut olla osana historian
ketjussa ja että työpaikkana on ollut 1200 1300-luvulta peräisin oleva seurakunta. Täällä
on vanhoja sukuja ja ihmiset kokevat vahvasti,
että heidän juurensa ovat täällä.
Läsnä on menneisyys ja tulevaisuus. Mutta vaikka historialla on vahva sijansa, ei kuitenkaan voi
jäädä paikoilleen, vaan koko ajan on katsottava
eteenpäin, Kujala miettii.

Yhdessä tehden
Helposti voidaan mieltää, että kirkkoherralla
on kaikki valta, mutta kirkkoherra toimii yhteistyössä seurakunnassa niin luottamushenkilöiden
kuin työntekijöidenkin kanssa. Kirkkoherrana
on pitänyt katsoa tulevaisuuteen ja kehittää
asioita yhteistyössä. Jatkuva muutos on myös
haastanut. Pappistyön lisäksi kirkkoherra hoitaa
hallintoa ja on esimies. Henkilökunta on Mynämäen seurakunnassa viime vuosien aikana
vaihtunut. Uutta toimintaa on syntynyt. Kujala
on tyytyväinen esimerkiksi Kanttorillaan virinneestä monenlaisesta toiminnasta.
- Taloudellisia haasteita on ollut, kuten muillakin seurakunnilla, mutta niistä on selvitty, Kujala
sanoo.
- Vastuu seurakunnan toiminnasta on yhä
enemmän seurakuntalaisilla itsellään ja vapaaehtoistyö on nousussa. Seurakunnassa on paljon
ihmisiä, jotka ovat sydämessään kristittyjä ja, jotka tekevät tärkeää ja pyyteetöntä työtä. Ihmiset
tekevät työtä sydämillään ja se on antanut myös
itselleni paljon. Olen voinut kokea, että olemme
oikealla asialla, kirkkoherra pohtii.
- Vastuu seurakunnan toiminnasta on yhä
enemmän seurakuntalaisilla itsellään ja vapaaehtoistyö on nousussa. Seurakunnassa on paljon
ihmisiä, jotka ovat sydämessään kristittyjä ja,

Pappeus on ollut parasta
Kirkkoherra Tapani Kujala jää eläkkeelle

jotka tekevät tärkeää ja pyyteetöntä työtä. Ihmiset tekevät työtä sydämillään ja se on antanut
myös itselleni paljon. Olen voinut kokea, että
olemme oikealla asialla, kirkkoherra pohtii.
- Oma tapani toimia on ollut yhdessä tehden.
Juuri yhteistyö on ollut parasta. Ihmisten kohtaaminen on ollut papin työssä arvokkainta ja
antanut myös paljon voimaa. Koen, että olen
saanut tehdä tärkeää työtä pappina. Olen voinut
jakaa ihmisten kanssa asioita ja hetkiä, jotka
ovat olleet molemmille merkittäviä, hän miettii.
Kujala on elämänsä aikana asunut eri puolilla
Suomea ja on oppinut senkin myötä kohtaamaan muutoksia. Uusi elämänvaihe on pian
käsillä.
- Oma elämäni rakentuu nyt uudelleen, enkä aio
jäädä haikailemaan mennyttä. Olemme ostaneet
hiljattain mökin ja se imaisee mukaansa, aikaa
jää myös entistä enemmän liikunnalle ja muille
harrastuksilla, toteaa kirkkoherra Tapani Kujala.

Tapani Kujalan pitkä seurakuntaura päättyy
Mynämäkeen, jossa historiallinen kirkko on
ollut hieno työpaikka.
Kuva ja teksti: Satu Puustinen

”Papilla on papin ääni”

- lapset kysyvät jumalanpalveluksesta

Kastehelmen pihalle saapui keväällä vieras, pappi
Antti Kallio kertomaan lapsille jumalanpalveluksesta. Ennen kuin lapset aloittivat kyselemisen,
Antti-pappi kysyi lapsilta, mistä papin voisi tunnistaa. Papilla on papin ääni, kuului vastaus.
Näin pappi vastasi lapsille:
Ovatko lapset tervetulleita kaikkiin jumalanpalveluksiin?
- Ovat kaikkiin, jopa vauvat.
Saako kirkossa puhua tai kysellä aikuiselta asioita?
- Saa kysellä, kirkossa ei tarvitse olla ihan hiljaa.
Saako kirkossa taputtaa? - Ei koko ajan, aikuisilta voi
ottaa mallia, miten he toimivat.
Miksi ehtoollisleipä ei ole tavallista leipää? - Ehtoollisella tarjotaan ohutta omaa, ehtoolliseen tarkoitettua
leipää.
Miten messuun pukeudutaan? - Ei ole tarkkoja sääntöjä, siististi ja normaalisti. Ei tarvitse olla mustia
vaatteita tai hienoja leninkejä, ranta-asussa ei
kirkkoon kuitenkaan kannata tulla.

Kuinka aikaisin kirkkoon saa tulla ja entä, jos myöhästyy?
- Kirkkoon voi tulla ajoissa, mutta myöhästyminen ei ole kiellettyä, saa myöhässäkin tulla.
Mihin kirkossa saa istua, saako urkuparvelle mennä istumaan? - Kaikki paikat ovat käytettävissä. Urkuparvella kanttori soittaa urkuja. Joskus kirkko on niin
täynnä, että parvelle pitää mennäkin sen vuoksi,
ettei alas mahdu.
Mistä tiedän, milloin istutaan ja milloin seisotaan?
- Yleensä kirkossa istutaan. Pappi näyttää käsillään milloin seisotaan ja milloin taas istutaan.
Voinko sytyttää kynttilän? Milloin sen saa mennä sytyttämän ja mitä se maksaa? - Lähetyskynttilän voi
sytyttää ja jättää rahan kirkkoon. Kirkkoon saa
tulla hiljentymään ja sytyttää kynttilän.
Miten saan oman asiani esirukoukseen mukaan?
-Jumalalta voidaan pyytää apua esirukouksessa
johonkin asiaan. Rukouspyynnön voi tuoda ennen jumalanpalvelusta tai sen voi lähettää vaikka
sähköpostilla.

Kuka saa mennä ehtoolliselle? Miksi kaikki aikuiset eivät
mene ehtoolliselle? - Rippikoulun käyneet saavat
mennä ehtoolliselle ja lapset aikuisten kanssa.
Ehtoolliselle menon saa itse päättää.
Miten ehtoollisella toimitaan?
- Ehtoolliselle tullaan hiljaa ja ollaan rauhallisesti.
Onko viinissä alkoholia ja onko sitä pakko ottaa.
-Viinissä on alkoholia ja voi pyytää myös alkoholitonta viiniä. Voi pyytää myös siunauksen ehtoollisen sijaan laittamalla käden olkapäälle.

Pomppulinna
Ilmapalloja
Askartelua
Kilpailuja

ELOKUUSSA
MIETOISTEN
KIRKONMÄELLÄ
TAPAHTUU

Tykkääkö pappi työstään?
- Tykkään, vaikka välillä on toki raskastakin.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen

yms
***

Tapahtuma
järjestetään
yhdessä alueen
yhdistysten
kanssa

Onko ehtoollisleipä pakko ottaa? - Jos ottaa ehtoollisen,
otetaan molemmat tai sitten voi ottaa siunauksen.
Saako papille mennä puhumaan? - Saa ilman muuta,
ei kuitenkaan kesken jumalanpalveluksen. On
kiva, että tullaan juttelemaan, papille voi laittaa
myös sähköpostia.

Ongintaa

a

Puffet
makkaraa
lettuja

Su 18.8.

iltapäivällä
yhteinen
syyskauden
avaus

mehua
kahvia

KAIKKI
MUKAAN!
KALLISET
YHDISTYKSET

Talkoot Kanttorinpolulla

Seurakunta kunnostaa jokirannassa sijaitsevan huoltotien
kaikkien yhteiseksi luontopoluksi. ”Kanttorinpolku”
kunnostetaan tulevan kesän aikana kauniiksi joenrantareitiksi,
joka palvelee sekä virkistyskäytössä että seurakunnan toiminnassa.
Tule mukaan talkoisiin! Samalla kuulet lisää Kanttorinpolun suunnitelmista ja pääset viettämään viihtyisän luontohetken kauniissa
Pappilan miljöössä. Rannan siistimistalkoot pidetään
perjantaina 7.6. kello 12-15.
Talkoilu alkaa Pappilantien varrelta, autot seurakuntakodin pihaan.
Ota mukaan iloinen mieli ja omat työkäsineet sekä mahdollisuuksien mukaan myös oksasaha tai pensassakset. Työvälineitä paikalla
myös seurakunnan toimesta. Makkaratarjoilu.
Säävaraus. Sateen sattuessa seuraa ilmoituksia
Vakka-Suomessa ja seurakunnan facebook-sivulla.
Tehdään yhdessä kuntaan uusi, kaunis joenrantareitti!
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Kuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

J U MA LA
luo minuun
puhdas sydän
ja uudista minut,
anna vahva henki.
PS 51:12
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Jenni Urponen lauloi Barokkiyhtye Neljässä
Palmusunnuntaina Mynämäen kirkossa.

Jenni Urponen aloitti kanttorina
”Musiikilla vahva rooli seurakuntaelämässä”
Maaliskuussa Mynämäen seurakunnassa aloittanut kanttori Jenni Urponen toivoo, että musiikki
seurakunnassa tavoittaisi mahdollisimman monet.
Osallistuminen voi olla itse musisointia, mutta
myös kuuntelemista. - Musiikin tekeminen on
yhdessä tekemistä. Jokaisella seurakuntalaisella on
mahdollisuus tulla mukaan laulamaan ja soittamaan, hän innostaa.

Turun Mikaelin kirkon urkuja ystäväperheen
kautta, siitä innostus syttyi. - Kirkkotila itsessään
ja urkujen mahtava äänimaisema hurmasivat,
Urponen kertoo. Urposella on myös vahva kuorotausta.

Urponen on valmistunut Sibelius-Akatemiasta
musiikin maisteriksi vuonna 1999 pääaineenaan
kirkkomusiikki. Hän on ollut aiemmin kanttorina
Maskussa sekä toiminut sijaisena muun muassa
Lempäälässä ja Liedossa. Työsarka Mynämäen
seurakunnassa kanttorin virassa on yhteinen kanttori Anna Korven kanssa.

- Musiikilla on iso rooli luterilaisessa kirkossa,
kanttori miettii. Musiikin tekeminen on ennen
kaikkea yhdessä tekemistä. Jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tulla kirkkoon
mukaan laulamaan tai soittamaan. Mynämäen
seurakunnassa toimivat tällä hetkellä Mynämäen
ja Mietoisten kirkkokuorot sekä nuorisokuoro
Duurii. Näiden lisäksi on eri-ikäisille tarkoitettuja
projektimusiikkiryhmiä, jotka harjoittelevat tiettyä
pyhää ja tilaisuutta varten. Projektikokoonpanot
sopivat hyvin sellaiselle, jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta sitoutua kuoroon pidemmäksi aikaa.
Kirkkokuoroissa hiotaan sitten enemmän ryhmää
ja kuoron sointia. Virsipiirit ovat kiertäneet laulattamassa muun muassa laitoksissa.

Musikaalisuuden Urponen kertoo saaneensa
kotoaan. - Kotona on kuunneltu aina musiikkia.
Oma harrastukseni alkoi muskarista ja pianon
soitosta. Uruista kiinnostuin rippikouluikäisenä,
Urponen kertoo.
- Minulla oli mahdollisuus päästä kokeilemaan
10

- Barokki-, jazz- ja kansanmusiikki ovat lähellä
sydäntäni, tykkään myös tosi paljon virsistä.

Tiukaksi kuoronjohtajaksi Jenni ei itseään kuvaile.
- Mutta tottakai harjoitellaan h-hetkeä varten
ahkerasti, ja tunne on mahtava myös yleensä
esityksen jälkeen. Ohjelmisto muokataan kuorolle
sopivaksi ja tietenkin pyritään siihen, että kuulijatkin nauttivat, Urponen sanoo. Kuorolaulussa
kiehtoo yhtenä äänenä mukana olo ja muiden
äänien ympäröimänä oleminen.
Viimeistään ensi syksynä on tarkoitus käynnistää seurakunnan kirkkomuskaritoiminta Anna
Korven johdolla. Muskari on mainio tapa lasten
ja vanhempien musisoida yhdessä.
Urposen haaveissa on myös virsimuskarin toteuttaminen kirkkotilassa. Tanskalaista suosittua
babysalmesang-toimintaa tutkinut Aino-Elina
Kilpeläinen on rantauttanut toimintaidean Suo

meen.
Yhteistyötä musiikin parissa tehdään myös seurakunnan kaikkien työmuotojen sekä muiden mynämäkeläisten musiikkiryhmien kanssa. Tärkeä sija
musiikilla on tietysti kirkollisissa tapahtumissa ja
kirkolla konserttipaikkana on myös tärkeä rooli.
- Musiikki läpäisee koko seurakuntaelämän, ja
tarpeet lähtevät seurakuntalaisista, Urponen
sanoo.
Työ kanttorina on itsenäistä, ja usein harjoitellaan
ja valmistellaan tilaisuuksia myös yksin, mutta
kanttori toimii aina yhteistyössä toisten kanssa.
Työn toteutus on aina yhteistyötä, sanoo Jenni
Urponen.

Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Pietari & Kalat -kuoro konsertoi
Mynämäen kirkossa 24.5.2019 klo 19

Pietari & Kalat on syksyllä 2005 perustettu lempääläinen kuoro, joka laulaa gospeliin painottuvaa ohjelmistoa. Kuoroa on alusta asti johtanut Lempäälän seurakunnan kanttori Pietari Korhonen. Kuoro julkaisi ensimmäisen äänitteensä,
Kuivalla maalla, maaliskuussa 2011 ja lokakuussa 2014 kuorolta ilmestyi joululevy Näetkö tähden.
Esiintymismatkoja kuoro on tehnyt tehty Viroon, Ruotsiin, Englantiin ja sekä kotimaassa muun muassa Maata Näkyvissä -festareille ja Lohtajan kirkkomusiikkijuhlille. Kuoro on kysytty vieras Majataloilta-tyylisiin tilaisuuksiin eri seurakunnissa. Eniten kuoroa kuullaan oman seurakunnan, Lempäälän, messuissa ja muissa tapahtumissa.
Mynämäen kirkon konsertissa kuullaan läpileikkausta kuoron viimeaikaisesta ohjelmistosta, johon kuuluu niin virsisovituksia kuin ylistyslaulujakin, mutta myös afroamerikkalaista musiikkiperinnettä. Reilun 20-henkisen kuoron lisäksi
konsertissa on äänessä viulistin, huilistin, basistin, pianistin sekä lyömäsoittajan muodostama Pietari & Kalat -yhtye.
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Ruokaa, apua ja seuraa RUOKATREFFEILLÄ
Diakoniatyön Ruokatreffeillä Kanttorilassa jaetaan paitsi ruokaa, niin myös tietoa palveluista ja
hyvää mieltä.
- Ensimmäisellä kerralla ruokaa voidaan tulla
hakemaan hieman arastellen. Mutta se on turhaa,
olemme täällä kaikki samanarvoisia ihmisiä,
emmekä täällä kysele tai tenttaa, vaan otamme
ihmiset ihmisinä. Tunnelma Ruokatreffeillä on
rento ja välitön, ruokaa jakavat vapaaehtoiset vakuuttavat. Tarjolla on lisäksi kahvit tai grillaamme vaikkapa makkaraa, myös palveluohjaus on
vahvasti läsnä Ruokatreffeillä. Toiminta on ollut
käynnissä helmikuun alusta.
Ihmiset saavat Ruokatreffeillä juttuseuraa ja siellä
luodaan uusia kontakteja. Mukana on ollut sosiaalityöntekijöitä aikuissosiaalityöstä ja toukokuusta myös Kela on ollut mukana.
- Sosiaalityöntekijöille on riittänyt kysymyksiä,
heidän mukanaololleen on ollut selvä tarve. Kela
ja sosiaalityö tarjoutuivat itse tulemaan mukaan.
Kelan työntekijöiltä voi kysyä etuuksista, itseä
koskevista asioista ja yleensä Kelan palveluista,
diakonissa Sanna Jalonen kertoo.

Ovet ovat Kanttorillansa auki Ruokatreffeillä
kerrallaan puolitoistatuntia kaksi kertaa kuussa.
Ruokaa jaetaan niin, että kaikille riittäisi kaikkia
tuotteita, Sanna Jalonen kertoo.
Jaossa on Maaseuturahaston EU:n ruoka-avulta ja Operaatio ruokakassilta saatua ruokaa.
Kasseihin vapaaehtoiset avustajat pakkaavat
elintarvikkeita monipuolisesti. Yhden jakopäivän
aikana ruuan hakijoita käy noin 45. Hakijoissa on
kaikenikäisiä, lapsista vanhuksiin.
Toiminnassa on mukana kymmenen vapaaehtoista, uusiakin vapaaehtoisia otetaan mielellään
mukaan.
- Yksi vapaaehtoistyö, kuten tämä, poikii lisää
vapaaehtoistyötä, tai puhumme mieluummin
toiminnasta, kuin työstä, koska ei tätä koe työksi,
vapaaehtoiset kertovat.
- Joillekin voi olla vaikea hakea apua tai he miettivät, voiko tänne tulla, jos ei kuulu kirkkoon. Ei
tarvitse, tämä ei ole mikään käännytysmaanantai,
vapaaehtoiset muistuttavat leikkisästi. Kynnys
osallistumiseen myös vapaaehtoisille itselleen on
Vapaaehtoiset valmistautumassa vastaanottamaan Ruokatreffiläisiä. Heidän viestinsä on:
Tänne ei tarvitse tulla arastellen.
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matala. Olemme kuin caravaanareita, kaikkien
kavereita ja tasavertaisia keskenämmekin vetäjää
myöten, he kertovat.
Ruokatreffeistä kerrotaan seurakunnan omissa
tiedotuskanavissa, paras väylä tiedon kululle on
ollut kuitenkin puskaradio.
- Vaikka elämme individualistista itsekeskeistä
aikaa, ihmisillä on halu auttaa toisia. Voi olla, että
jonain päivänä olet itsekin avun tarpeessa. Jos
haluaa kehittää seurakunnan toimintaa, on paras
tapa itse osallistua ja kehittää sillä tavoin seurakuntaa sen sisällä, mukana olevat kannustavat.

SEURAAVAT
RUOKATREFFIT
ma 13.5 klo 14.45–16
ma 27.5 klo 14.45–16
ti 4.6 klo 14.30–16
ti 18.6 klo 14.30–16
ti 2.7 klo. 14.30–16
ti 16.7 klo 14.30–16

- Ja jos jollain vielä sattuisi olemaan pakettiauto
tai peräkärry, niin sekin olisi tervetullutta, iloinen
porukka vinkkaa.

Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Kotiseurat Kotimäessä
9.6. HELLUNTAISEURAT klo 16
Sirkka Ringvall ja Maritta Hartikainen
7.7. SEURAT klo 16
aiheena JOHDATUS
Marja-Liisa Nygren
Ruokatreffiläisten virkistyspäivä Kumiruonan
4.8.
klo
16
leirikeskuksessa
maSEURAT
22.7 klo 12
alkaen.
aiheena KIITOLLISUUS
Liisa-Maria ja Jari Viherlampi
sekä Maritta Hartikainen
1.9. SEURAT klo 16
aiheena rukous
Kerttuli Giantzaklidis ja Antti Kallio
Olemme ulkosalla ja
sateen sattuessa sisällä
Leena Kotka
(leena.kotka@gmail.com)
yhteistyössä Mynämäen srk
Ajo-ohje: Mynämäen keskustasta 8 tieltä
oikealle Yläneentietä n. 16km. Vuorenpääntie
oikealle entisen bussipysäkin kohdalta.
Keltainen mummonmökki rinteessä,
näkyy Yläneetielle.

Metallimessu tulossa syksyllä
Metallimessu on tulossa 25.10.2019 klo 18 Mynämäen kirkkoon. Vaikka kysymys on raskaasta
hevi-musiikista, niin tullessasi Metallimessuun,
tulet jumalanpalvelukseen. Se ei ole konsertti, ei
spektaakkeli, ei keikka. Se on jumalanpalvelus.
Metallimessuja on pidetty eri seurakunnissa yli 10
vuotta. Messuun liittyy muutama olennainen osio,
mitä ilman se ei olisi nimensä mukainen. Synnintunnustus on aika alussa. Siinä kukin messukävijä
voi hiljentyä omien tuntemuksiensa mukaan.
Tunnustuksen jälkeen seuraa papin julistama
synninpäästö. Saarna liittyy viikoittain vaihtuviin
kirkkovuoden teemoihin. Olennaisena osana
messussa on raskas musiikki.
Lisätietoa: www.metallimessu.com
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Kesän tapahtumat
To 23.5. klo 11 Omaishoitajien retki Kustaviin
klo 12 Kultaisen iän kerho,
Mietoisten srk-koti
klo 14 Lähetti Maikki Ochieng vierailee
vauvakerhossa, kaikki tervetulleita,
Kastehelmi
klo 17.30 Lähetysilta, Mynämäen srk-koti
Pe 24.5. klo 19 Pietari & kalat-konsertti,
Mynämäen kirkko
La 25.5. klo 10 Tanssipyhäkoulu, Kastehelmi
klo 10 Päiväkerholaisten yhteinen kevätpää
tösjuhla, Kumiruonan leirikeskus
Su 26.5. klo 10 Messu, talvirippikoululaisten
konfirmaatio, Mynämäen kirkko
klo 10 Messu, Mietoisten kirkossa
Ma 27.5. klo 12 Hyvänmielen piiri, Kanttorila
klo 18 Eskarilaisten kouluun siunaaminen,
Mietoisten kirkko
Ti 28.5. klo 18 Kummien ja kummilasten yhteinen
puuhailta, Kastehelmi
Ke 29.5. klo 13 Ystäväpiiri, Karjalan srk-koti
To 30.5. klo 10 Helatorstain messu,
Mynämäen kirkko
Pe 31.5 klo 18 Karjalan- ja Tarvaisten koulujen sekä
päivähoidon kevätkirkko, Karjalan kirkko
La 1.6. 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
Su 2.6 . klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
Ma 3.6. klo 12 Biljardikohtaaminen, Mki srk-koti
nuoristotila
Ti 4.6. klo 9 Kesäkerho, Jokihelmi
klo 17.30 Kanttorilan iltakahvila
Ke 5.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
To 6.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
Pe 7.6. klo 9 Kesäkerho, Karjalan srk-koti
klo 14 Luontopolku talkoot
Su 9.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä,
Vuorenpääntie 31
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Ti 11.6. klo 9 Kesäkerho, Jokihelmi
klo 13 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
Ke 12.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
To 13.6. klo 9 Kesäkerho, Kastehelmi
klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mynämäen srk-koti
klo 17.30 Pappilan kesäilta koko perheelle,
pappilan piha
Pe 14.6. klo 9 Kesäkerho, Karjalan srk-koti
La 15.6. klo 17 Toivon ilta, Jokihelmi
Su 16.6. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mynämäen kirkko
klo 10 Konfirmaatiomessu, Karjalan kirkko
klo 16 Kesälaulajaiset,
Mietoisten Saarenranta
Ma 17.6. klo 12 Biljardikohtaaminen,
Mynämäen srk-koti
To 20.6.klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
Pe 21.6. klo 18 Juhannusaaton hartaus Kumiruonas
sa. Mahd.saunomiseen. Kuljetus
La 22.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
Su 23.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
Ma 24.6 klo 18 Lähetysilta, Haraisten Koti
Ke 26.6.klo 19 Betel-kirkon paikalla hartaus
Su 30.6. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mietoisten kirkko
Ti 2.7. klo 17.30 Kanttorilan iltakahvila
Ke 3.7. klo 18 Suvilinnun lauluilta, Karjalan
hautausmaa (sateella kirkossa)
To 4.7. klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
klo 18 Virsilauluilta ruusutarhassa,
Mynämäen srk-koti piha
Pe 5.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 7.7. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Mynämäen kirkko
klo 10 Messu, Karjalan kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä,
Vuorenpääntie 31
Ti 9.7. klo 13 Virkistyspäivä,
Pyheen kyläkauppa

Ke 10.7.klo 9.30 Varttuneen väen virkistyspäivä,
Kumiruonan leirikeskus
To 11.7. klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mynämäen srk-koti
Pe 12.7. klo 17 Saunabingo,
Kumiruonan leirikeskus
klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 14.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 13 hartaushetki Tavastilan
kotiseutumuseo
klo 18.30 Suvi-illan hartaus,
Tarvaisten koulun pihapiiri
Ke 17.7. klo 10 Kehitysvammaisten leiripäivä,
Kumiruonan leirikeskus
To 18.7. klo 15 Mielenterveyskuntoutujien
leiripäivä, Kumiruonan leirikeskus
Pe 19.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 21.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 18 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
La 27.7. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 28.7. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 18 Ehtoolliskesähartaus,
Karjalankylän rukoushuone
Su 4.8. klo 10 Messu, Karjalan kirkko,
mukana kesäasukkaat
klo 13 Hartaushetki Hietamäen kappelin
muistomerkin luona
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä,
Vuorenpääntie 31
klo 18 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
To 8.8. klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mynämäen srk-koti
klo 18 Saarnastuolinkiven hartaus,
Laajoen Suontaka
Pe 9.8. klo 17.30 Ongintaa koko perheelle,
Kumiruonan leirikeskus
klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
La 10.8. Seurakunta näyttäytyy Laurin markkinoilla
Su 11.8. klo 10 Kantelemessu, Mynämäen kirkko

To 15.8. klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mietoisten srk-koti
La 17.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 18.8. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 17 Vakkamessu, Mietoisten kirkko
Kirkonmäellä tapahtuma Mietoisten
kirkolla, aika ilm. myöhemmin
Ti 20.8. klo 13 Virkistyskerho, Pyheen kyläkauppa
To 22.8. klo 13 Varttuneen väen kohtaamispaikka,
Mynämäen srk-koti
Pe 23.8. klo 17 Saunabingo,
Kumiruonan leirikeskus
klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 25.8. klo 10 Karjalankirkon 150 vuotisjuhlamessu, Karjalan kirkko
klo 14 Juhani ”Junnu” Aaltosen konsertti
Pe 30.8. klo 18 Saunailta ja hartaus,
Kumiruonan leirikeskus
Su 1.9. klo 10 Messu, Karjalan kirkko.
Kirkkokahvit ja syyshartaus
srk-kodissa
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
klo 16 Kotiseurat Kotimäessä,
Vuorenpääntie 31
Su 8.9. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
Ti 10.9. klo 18 Rukousta kirkossa,
Mietoisten kirkko
Su 15.9.klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 17 Vakkamessu,
Mietoisten kirkko
Ma16.9.klo 12 Hyvänmielen piiri,
Kanttorila
Ti 17.9. klo 18 Rukousta kirkossa,
Mietoisten kirkko
To 19.9. klo 13 Omaishoitajat Kanttorilassa
Su 22.9. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
Su 29.9. klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
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Rukous kantaa
Anne ja Ilkka Saarisen pihassa paistaa aurinko.
Kuusiaidalla suojattu kaunis piha Mietoisten kirkonkylässä kutsuu ihanasti levähtämään. Anne
ja Ike remontoivat vuosi sitten talon itselleen
sopivaksi. Molemmat ovat syntyneet Turussa, ja
elämä on tullut vietettyä pitkälti Turku-Raisio
akselilla. Neljä aikuista lasta on lentänyt pesästä, yksi heistä perheineen juuri Mietoisiin. - Se
oli juuri Anniina, joka houkutteli meitä muuttamaan tänne, kun oli aika myydä firma pois
Raisiossa, toteaa Anne ja Ike yhdestä suusta.

<<A - Posti Oy<<
Posti Green
päätöksenteon portaissa. Seesteisen näköistä
elämää viettävä pariskunta kertoo, että elämään
on kuulunut myös paljon eri värejä. 90-luvun
velkakierteestä selviäminen on tuonut syvää
kiitollisuutta Taivaan Isälle ja kykyä iloita tästä
hetkestä. Rukouksenkin maailma avautui.

Mietoinen/Mynämäki ei ollut listalla ensimmäisenä, mistä uusi koti ajateltiin löytyvän mutta
juuri tämä talo ja sen piha sekä ympäröivä
yhteisö vetivät pisimmän korren. - Oli heti kuin
olisi kotiin tullut, kommentoi Anne. Ollaan kyllä
kovasti tykätty asua täällä, lisää Ike. Oli mukava
myös lähteä mukaan seurakunnan toimintaan
kun pyydettiin.

Anne oli perustamassa Raision seurakunnassa
muutama vuosi sitten Rukouksen taloa. Kirkkoon kokoonnuttiin joka viikko rukoilemaan
luonnollisena osana elämän arkea. Vuoden alusta Anne ja Ike aloitti samanlaisen rukoustunnin
myös Mietoisten kirkossa. - Toivon, että ihmiset
uskaltaisivat tulla kirkkoon levähtämään. Vaikka
vaan istumaan takariviin itsekseen. Tai yhtä
hyvin voi tulla edemmäskin rukoilemaan, pohtii
Anne. Kirkko puhuu hiljaisuudessakin. Mietin
usein mitä kaikkea kirkko on nähnyt, iloja ja
suruja, jatkaa Ike. Kaikki lähtee rukouksesta. Ja
rukous ei ole koskaan turhaa.

Elämä ennen muuttoa oli työntäyteistä ja monipuolista. Isossa roolissa oli myös erilaiset vapaaehtoistyöt Raision seurakunnassa sekä luottamustehtävät niin seurakunnan kuin kaupungin

Kirkon edessä olevaan esirukousten laatikkoon
voi jättää rukouspyyntöjä. Näiden puolesta rukoillaan kesälläkin, vaikka tiistaiset rukoushetket
jatkuvat vasta syyskuun alussa.

Teksti ja kuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

