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Yhtä juhlaa

uoteen 2017 on mahtunut kaksi syvästi suomalaisuuden
juuria koskettavaa merkkivuotta. Joulukuun kuudentena vietämme
itsenäisyytemme satavuotisjuhlaa ja vuosi 2017 on ollut reformaation
merkkivuosi.
Itsenäisyyden juhliminen aloitettiin heti vuoden alussa ja
vuotta on juhlistettu erilaisilla projekteilla, konserteilla ja tapahtumilla.
Juhlavuosi on yhdistänyt meitä suomalaisia. Jokainen, vauvasta vaariin
on saanut viettää juhlaa omalla tavallaan ja omista lähtökohdista
käsin. Ketään ei ole suljettu juhlan ulkopuolelle. Itsetutkistelun kautta
jokainen itse on voinut miettiä, mitä suomalaisuus on minulle, mitä
minulle merkitsee isänmaa ja äidinkieli, minkälainen maa Suomi on
elää.
Lokakuun 31 päivänä tuli kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun
Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen.
Siitä päivästä on katsottu reformaation alkaneen. Meille suomalaisille
Lutherin löydöillä on ollut suuri merkitys. Yksi Lutherin oppilaista
oli Pernajassa syntynyt Mikael Agricola. Hän toi Suomeen Lutherin
uskonkäsityksen ja toiveen, että jokainen kristitty saisi lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Agricola ryhtyi ripeästi käännöstöihin,
suomenkielinen Uusi Testamentti ilmestyi vuonna 1548. Samalla tuli
syntyneeksi kirjoitettu suomen kieli. Oman kirjoitetun kielen myötä
luterilainen kirkko opetti meidät suomalaiset lukemaan.
Yksi Lutherin keskeinen ajatus, joka nousi ”yksin armosta”
-periaatteesta, oli se, että kristityn jumalanpalvelusta on pitää huolta
toisista ihmisistä, lähimmäisistä. Tämä loi perustan pohjoismaiselle
hyvinvointivaltiomallille, jossa ketään ei saa jättää, kaikista on pidettävä huolta. Monien tutkimusten ja tilastojen mukaan Pohjoismaat
sijoittuvat hyvinvoinnin kärkikastiin.
Suomi on kasvanut satavuotiaaksi sukupolvien työllä,
tiedolla ja taidolla. Täällä on 500
vuoden ajan vaikuttanut luterilainen usko, jonka arvot ovat juurtuneet syvälle kansan sydämeen. Nuo
arvot näkyvät yhteiskunnassamme
ja maamme kulttuurissa edelleen.
Nyt on aika yhdessä juhlia
100 -vuotiasta Suomea ja kiittää
Jumalaa siitä armosta, mitä hän
maallemme ja kansallemme osoittanut.
Siunattua Adventin ja Joulun aikaa!
Tapani Kujala, kirkkoherra
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SOTAORVON RIKAS ELÄMÄ
On lokakuinen ilta vuonna 1939. Pieni poika
makaa sängyllään ja kuuntelee kun isä ja äiti
keskustelevat oven takana tuvassa. Uni ei tule
silmään. Lopulta puhe loppuu ja isä kurkistaa
vielä lastenhuoneeseen ja sulkee sitten oven. Isä
lähtee ylimääräisiin harjoituksiin Kannakselle
samana iltana. Kolme kuukautta myöhemmin
saadaan puhelinsoitto, joka muuttaa talon ja
sen ihmisten elämän. Isä ei enää palaa, hän on
kaatunut Summan taisteluissa. Pieni poika jää
sotaorvoksi pikkusiskonsa kanssa, mutta elämä
jatkaa kulkuaan.
78 vuotta myöhemmin istun tämän pojan,
Kalevi Pusalan kanssa Mietoisten kirkonkylässä
ja katselemme kulunutta elämää taaksepäin.
Isättömänä kasvanut Kalevi ei tiennyt, mitä olisi
kasvaa isän kanssa.
– Sen vain tiesin, että joitain puuttui, miettii
Kalevi. Pienen miehen kasvualustana oli kuitenkin hyvä turvaverkko vaikka sota-aikaa yleisesti
sävytti pelon tunnelma.

- Sankarihautajaisten kunnialaukaukset olivat
pelottavia. Piti vaan mennä äidin selän taakse
turvaan, muistelee Kalevi. Muitakin sankarihautajaisia Mietoisissa riitti. Pienellä paikkakunnalla
60 menetettyä nuorta miestä oli liikaa.
Kylällä kaikkien tunteman diakonissan, Siiri Heinon pyhäkoulu oli mieluinen paikka. Myös sisar
Siiri ja pyhäkoulussa opitut asiat loivat osaltaan
turvaa. Siiri osasi myös aktivoida poikia oikealla
tavalla. Hän kekseliäänä pyysi poikia kirkonmenojen ajaksi vahdeiksi, jotta haitaksi tulleet
pyörävarkaudet saataisiin ehkäistyä. Pojat saivat
valtuutuksen kunniatehtävään seurakunnassa ja
pyörät pysyivät turvassa kirkkomaan kupeessa.
Kalevin musiikkikorva ja kaunis lauluääni selvisivät äidillekin ihan sattumalta, kun hän kuuli
pojan laulelevan itsekseen. Lopulta laulamisesta
ja musiikista tuli Kalevin elämään iso voimavara.
Taitava tenori hänestä alkoi kasvaa jo 50-luvulla
kanttori Kauko Taipaleen mieslaulajissa. Kuoron historia jäi kuitenkin lyhyeksi. Mietoisten
Nousiaisita löytyi rinnalle iloinen Mirja.
Takana jo 60 vuotta onnelista avioliittoa.

Teksti : Anna.Liisa Hyrsky-Heikkilä
Kuvat. Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja Kalevi Pusalan kotialbumi

kirkkokuoro perustettiin pari vuotta myöhemmin, niin Siiri Heino sai nuoren miehen houkuteltua kuoron riveihin.

kivenheiton päästä löytyy tytär Kirsi-Maija perheineen, joten turvaverkko on enemmän kuin
hyvässä kunnossa.

– Joka kerran, kun näin Siiri Heinon kylänraitilla, hän sanoi aina: ”Tule nyt vaan. Tule nyt
vaan!” Eipä tainnut Siiri Heinokaan arvata
kuinka uskollisen laulajan kirkkokuoro Kalevista
tulisi saamaan. 55 vuotta myöhemmin hän on
edelleen kuoron kantava voima, puhdasääninen
ja nuorekas ääni.

Kalevin mieli on kiitollinen niin kaikista läheisistä ja ystävistä kuin myös hyvästä terveydestä,
jolla häntä on siunattu.
- Iän myötä olen myös ymmärtänyt että kyllä
Jumalan kädet ovat kantaneet minua, pohtii Kalevi ja muistelee rakkaaksi tulleen laulun sanoja:

Tänä päivänä Kalevin osallistumista seurakunnan ydintoimintaan kuoron kautta kutsutaan
vapaaehtoisuudeksi. Hän on osaltaan rikastuttanut jumalanpalveluksia ja muita seurakunnan tilaisuuksia, mutta mitä hän itse on saanut
takaisin?
– Hyviä ystäviä, mielenkiintoisia retkiä vuosien
varrella ja laulamisen iloa. Oppimisen halua kyllä on ollut ja on edelleenkin. Uuden oppimiseen
eteen joutuu vaan tekemään nykyään enemmän
työtä, kertoo Kalevi. Kuoron vanhempien, sodan
käyneiden miesten kertomukset ja opit antoivat
alkuvuosina paljon. Syntyi pitkäikäisiä ystävyyssuhteita ja paljon jakamista. Ja tarina jatkuu
edelleen.
- Vuonna 2008 sain puhelinsoiton, joka pysäytti.
Sain kuulla, että Summasta kaksi vuotta aikaisemmin löytyneet luut oli tunnistettu isäni luiksi,
Kalevi muistelee. Tieto jysähti kovaa, voimat
hävisivät ja itkukin nousi jostakin syvältä sisältä.
Tunteikas oli myös Mietoisten kirkossa järjestetty
siunaustilaisuus, jossa Akseli Pusala ja saman
komppanian toinen mietoislainen Oiva Pohjatalo, siunattiin haudan lepoon 68 vuotta kuolemansa jälkeen. Kalevi kantoi isänsä luuarkun
itse sylissään kotikirkon alttarille. Se ei ollut kevyt
kannettava. – Mutta kyllä oli suuri ihme saada
isä kotiin.
Pusalan maatila, jonka vastuita Kalevi alkoi kantaa äitinsä kanssa jo 16-vuotiaana Mynämäen
yhteiskoulusta palattuaan, on edelleen ihan kiven
heiton päässä. Sinne löytyi aikanaan rinnalle
Mirja-puoliso. Hänen kanssaan rikasta elämää
on jaettu jo 60 vuotta. Heidän poikansa Janne
perheineen on jatkanut suvun tilaa. Toisen

Paljon ois aihetta lapsella kiittää.
Jumalan lahjoja kaikille riittää.
Päivä jo yksikin aamusta varhain
iltahan ehditty lahja on parhain.
Kauniina nauhana vuosien päivät
helmenä jokainen muistoksi jäivät.
Elämän päivien ketju on kallis,
niistä ei yhdenkään kadota sallis.
Lapsonen siis kätes yhtehen liitä.
kaikista päivistä Jeesusta kiitä.
Aina se muistaos: tänään on juuri
varattu sinulle siunaus suuri.
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Luther-näytelmä kokosi ihmiset yhteen
Mynämäen kirkossa esitettiin lokakuun lopussa
kirkkokuorolaisten, Penan poikien ja paikallisten teatteriharrastajien kanssa yhdessä kanttori
Sinikka Rikkilän ohjaama tunnelmallinen ja
musiikkipitoinen kuvaelma, Lutherista. Miljöönä
Mynämäen kirkko oli kuvaelmalle mitä sopivin.
Kuvaelma ei ollut kronologi Lutherin elämästä,
vaan välähdyksiä hänen elämästään ja ajatuksistaan. Esitykseen saivat myös seurakuntalaiset itse
osallistua muun muassa laulamalla mukana.
Kohtauksia toteutettiin kirkon etuosassa, musiikkina urkuparvelta ja kulkueina kirkonkäytävää
myöten. Katsojalle tuli tunne, että on osana
esitystä. Anneliina Koskinen punoi katkelmia
yhteen upealla laulullaan ja keskiaikaisten huilun ja harpun soitollaan.
- Akustisesti Mynämäen kirkko on kuin tehty
keskiaikaiselle musiikille, Sinikka Rikkilä sanoo.
Kertojat Pertti Vuola ja Juuso Porekari veivät
katsojia kohtauksesta toiseen. Martti Lutherin
roolissa oli Jorma Kuusela ja hänen puolisonaan
Maija-Lotta Vauramo. Lavastuksesta vastasi
Pertti Salo ja puvustuksesta Hanna Vänni sekä
esiintyjät itse. Lapset olivat Ihalaisten koululaisia.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Luther-näytelmä oli ajatuksena muhinut kanttorilla jo pari vuotta. Aihe sopi Reformaation
juhlavuoteen, mutta pohjimmiltaan tarkoitus oli
tehdä seurakuntalaisten kanssa jotain merkittävää yhdessä, saada ihmiset mukaan, ja tuoda
myös Lutherin sanomaa esiin.
- Kaiken kaikkiaan 2000 - 3000 sivua Lutheriin
liittyvien tekstien lukua päätyi 20-sivuiseksi näyttämötekstiksi, kertoo näytelmän myös käsikirjoittanut Rikkilä.
- Oli ihanaa nähdä, miten ihmiset antoivat
kuvaelmaan omasta itsestään ja olivat aitoja,
Rikkilä kiittää.
- Me kaikki tuomitsemme itsemme, niin kuin
Lutherkin teki. Asetamme itsellemme mahdottomia vaatimuksia tullaksemme hyväksytyksi.
Elämä kuitenkin vie meitä koko ajan eteenpäin.
Ja niin kuin Luther opetti, eivät terveet tarvitse
parantajaa, vaan sairaat, ..., ja vain alennetut
ylennetään, ja kaikki tämä rakkauden tähden.
- Näytelmässä muutamalla siveltimenvedolla
hahmottelimme Martti Lutherin näkökulmia
tuon ajan myllerryksessä. Noihin kahteen
sanaan, rakkauden tähden, halusin tämänkin
näytelmän lopettaa, sanoo Sinikka Rikkilä.

Piispa vierailulle keväällä
Mynämäen seurakuntaan on tulossa
keväällä tärkeitä vieraita, kun piispantarkastusvuoro osuu Mynämäkeen. Ajankohta on 13.
ja 15. huhtikuuta. Edellisestä piispantarkastuksesta onkin ehtinyt kulua jo kymmenen vuotta.
Tarkastuksen, johon kuuluvat piispanmessu sekä
yleinen piispantarkastus, tekee Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.
Piispantarkastuksessa käydään läpi seurakunnan tilaa, mietitään yhdessä missä mennään. Piispa ja avustajat tutustuvat seurakunnan
talouteen ja toimintoihin. Piispan ja tarkastuksessa avustavien henkilöiden kanssa seurakunta voi arvioida seurakunnan tilaa, haasteita,
vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Painopiste on
neuvottelussa, keskustelussa ja konsultoinnissa.
Seurakuntalaiset saavat kuulla seurakunnan
tilasta sunnuntaina pidettävässä yleisessä piispantarkastuksessa, missä Kalliala kertoo seurakunnan tilasta.
Tarkastus vaatii seurakunnalta etukäteisvalmistelua. Asiakirjoja käydään lävitse ja
materiaalia otetaan esille tarkastusta varten.
Asessori tekee etukäteen tarkastuksen seurakunnan talouden tilasta, mutta tilintarkastuksesta ei

ole kysymys. Tarkastusta varten laaditaan piispantarkastuskertomus. Kertomuksen laatiminen
edellyttää kaikkien työntekijöiden sekä kirkkoneuvoston panosta.
Piispantarkastuksessa piispa haluaa
tutustua Mynämäen seurakuntaan, hän tapaa
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Tarkastuksessa tehdään myös vierailuja Mynämäen
kunnan alueella.
- Seurakunta voi antaa vihjeitä vierailukohteista, mutta päätöksen niistä tekee piispa,
kirkkoherra Tapani Kujala kertoo.
Piispantarkastusta valmistelevassa
työryhmässä Mynämäessä ovat mukana luottamushenkilöistä Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä,
ja Aki Laaksonen sekä henkilökunnasta kirkkoherra Tapani Kujala ja kanttori Sinikka Rikkilä.
Työryhmä on jo aloittanut valmistelutyön.
Piispantarkastus pitää sisällään myös
työyhteisöpäivän, joka on ennen varsinaista piispantarkastusta ja sen pitävät Mika Mäntyranta
ja Kaisa Rauma kapitulista.
Piispantarkastus on vanha perinne, josta
on säädetty kirkkojärjestyksessä. Yleensä piispa
tapaa vierailullaan myös kunnan johtoa.

Mynämäki osana
Nousiaisten rovastikuntaa
Mynämäen seurakunta kuuluu Turun arkkihiippakunnan rovastikuntien jaossa nykyään
Nousiaisten rovastikuntaan. Turun arkkihiippakunnassa on viisi rovastikuntaa, joista Varsinais-Suomessa Nousiaisten lisäksi ovat Turun
- ja Paimion rovastikunnat.
Nousiaisten rovastikunta perustettiin kesäkuun
alusta, jolloin lakkautettiin Naantalin rovastikunta, johon Mynämäki aiemmin kuului, samalla lakkautettiin myös Vehmaan, Loimaan ja
Paimion rovastikunnat. Nousiaisten rovastikunnan lääninrovasti on Raision kirkkoherra Pertti
Ruotsalo. Rovastikunta valvoo seurakuntien
toimintaa ja tukee seurakuntien työtä.
Teksti: Satu Puustinen Kuva: Jani Laukkanen
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OLKOON

Jeesuksen Krist
uksen

SYNTYMÄN RAUHA JA

JUMALAN

rakkaus kanssasi
TÄNÄ JOULUNA

6.12.2017
klo 9.15

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksiseppeleen laskut
Karjalan ja Mietoisten sankarihaudoille

klo 10

Juhlajumalanpalvelus Mynämäen kirkossa

klo 11.15

seppeleen lasku Mynämäen sankarihaudalle

Hyvän Mielen
Joululahjakeräys 2017
Hyvän mielen joululahja -keräys toteuttaa Mynämäellä
asuvien vähävaraisten perheiden lasten omia toiveita

Yhteistyössä :
Mynämäen srk diakoniatyö
SoteAkselin perhe- ja sosiaalityö
MLL Mynämäki

* Lahjoittajille kerrotaan lapsen ikä, sukupuoli ja lahjatoive.
* Lahjat toimitetaan Hippulaan (Mäenkyläntie 3) tai
Kirkkoherranvirastoon (Keskuskatu 17), josta joulupukin
apulaiset toimittavat ne oikeisiin osoitteisiin.
* Lasten lahjatoiveita (arvo n. 25€) välitetään 22.11-8.12 välisenä
aikana osoitteesta mllmynamaki@dnainternet.net sekä
numerosta 044-297 6225.

Hannu Anttila viihtyy monipuolisessa
suntion työssä
Mynämäessä kesällä suntiona aloittanut Hannu
Anttila teki rohkean alan vaihdon. Koneinsinöörin työ vaihtui suntion työksi. Muutokseen
Anttila on tyytyväinen. Samaakin erilaisista
ammateista Anttilan mukaan löytyy.
- Molemmissa ammateissa olen saanut olla
ihmisten kanssa. Suntion työ on myös asiakaspalvelua, missä asiakkaana ovat seurakuntalaiset, Anttila miettii. Vahvuudekseen hän sanoo
helppouden tulla ihmisten kanssa toimeen.
- Se tulee kokemuksen myötä, hän sanoo.
Seurakuntaelämä on myös ollut Anttilalle aina
läheistä.
Teknistyneessä suntion työssä koneinsinöörin
kokemuksesta on ollut hyötyä. Ihan kaikkiin korjaushommiin ei tarvitse hälyttää muita apuun,
vaan Anttilalta hoituvat ne itseltään.

sin. Kesällä on yleensä enemmän häitä, siunauksia ja kasteita on tasaisesti ympäri vuoden.
- Kunhan kokonainen vuosi on kulunut, saan
täyden kuva työstä, Anttila miettii.
Suntio sanoo, että jokainen seurakunnan järjestämä tilaisuus on arvokas ja tärkeä seurakuntalaisille.
– Toivon, että oma työni kautta se myös välittyy.
Suntion työssä oppii myös arvostamaan elämän
kaikkia osa-alueita, Anttila pohtii.

Kirkko on
suntion pääpaikka
Alastarolta kotoisin olevalle Anttilalle Mynämäki oli ennestään tuttu, koska hän on ollut
Haloilassa töissä noin 10 vuotta ja perheellä on
kesäpaikka Mynämäessä. Turussa asuva Anttila
luonnehtii Mynämäkeä samantapaiseksi kunnaksi kuin kotikuntansa. Työmatkakin Turusta
Mynämäkeen on sopivan joutuisa.
Mynämäen seurakunnassa vapautui suntion paikka Hannu
Anttilalle kesällä, kun Maarit Suominen jäi eläkkeelle.

Anttilan suntio-koulutukseen Turun Kristillisellä
opistolla on kuulunut vuoden mittainen harjoittelu Turun tuomiokirkossa vahtimestarina.
Käytännönläheinen opiskelu valmensi työhön
hyvin. Suntion työtä Mynämäessä Anttila kuvaa
kokonaisvaltaisemmaksi kuin harjoittelukauttaan Turussa.
- Täällä työ tarjoaa enemmän kokonaisvastuuta.
Juuri työn monipuolisuus on kiinnostavaa ja se,
että työviikkonsa saa paljolti rakentaa itse, hän
sanoo. Kirkko on suntion pääpaikka.
- Mynämäessä seurakunnan rikkaus ovat kolme
kirkkoa, joissa kaikissa on oma tunnelmansa,
Anttila toteaa. Jumalanpalveluksia on kaikissa
kolmessa kirkossa, mutta siihen pyritään, että
niitä ei olisi päällekkäin. Joulun ja pääsiäisen
aikaan kirkoissa ja seurakuntakodeissa on paljon
tapahtumia. Viikonloput ovat suntiolla tyypillisesti työaikaa, vapaata on maanantaisin ja tiistai

Teksti ja kuva: Satu Puustinen
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Joulukukkia ja villasukkia
-KAMPANJA
27.11.-10.12.2017

I L A H D U TA A K S E L I N A L U E E N
VA N H U S TA J O U L U M U I S TA M I S E L L A !
Voit kutoa sukat, lapaset tai huivin tai voit lahjoittaa
sopivaksi katsomasi summan paikalliseen
kukkakauppaa kukkatervehdyksiä varten.
Kudotut lahjat voi toimittaa Mynämäen tai Maskun
terveyskeskuksen aulassa olevaan koriin tai
Mimosan kukkaan Nousiaisiin tai Maskuun 3.12. mennessä.
Koululaisten tekemät joulukortit liitetään mukaan
kukka- tai sukkapakettiin.
Tehdään yhdessä hyvää ja
annetaan hyvä joulumieli alueemme vanhuksille!
Yhteistyössä mukana:
Perusturvakuntayhtymä Akseli, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun seurakunnat, Eläkeliiton Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen yhdistykset, Kukkahuone Augusta, Mynä-Kukka, Mimosan kukka, Lions Ladyt Nousiainen ja alueen alakouluja

Joulukukka tai -sukka
lämmittää
Mynämäen perinne joulukukasta vanhukselle
laajentuu tänä vuonna koko Sote-akselin alueelle eli Mynämäen lisäksi Maskuun ja Nousiaisiin.
Samalla idea kasvoi kukkasista sukkasiin. Kuka
tahansa voi ilahduttaa vanhusta itse tehdyillä
villasukilla, huivilla tai lahjoittamalla pienen
summan joulukukkaan. Lahjat toimittavat
perille Sote-Akselin kotihoito ja seurakuntien
Diakoniatyö.
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Joulukukka- ja -sukkakampanjaan on lähdetty
innolla mukaan.
- Nousiaisten Lions Ladyt ovat lahjoittaneet
sukkalankoja varten. Alueen Eläkeliitoista ollaan
mukana sukkia kutomassa, mutta kuka tahansa
voi kutoa sukat. Mynämäen ja Maskun terveyskeskuksiin ja ainakin Mimosan kukkaan tulee
laatikot, mihin voi jättää sukkia. Alueen alakoululaiset askartelevat joulukortit jouluviemisen
mukaan, kertoo päivätoiminnan ohjaaja Pia
Hallikainen Sote-Akselista.

Hoksauta minut etsii yksinäisen vanhuksen
Mynämäen seurakunnassa on käynnistymässä
projekti, jonka tavoitteena on löytää yksinäiset
ja syrjäytyneet vanhukset. Idea Hoksauta minut
-nimeä kantavasta projektista sai alkunsa, kun
seurakunta sai testamenttilahjoituksen, joka
toivottiin käytettävän diakoniatyössä ennaltaehkäisevään työhön.
Luottamushenkilöistä ja työntekijöistä koostuva työryhmä pohti lahjoitusvarojen käyttöä ja
päätyi vanhusten auttamiseen. Hoksauta minut
yrittää tavoittaa ne vanhukset, joita ei tavoiteta
seurakunnan normaalitoiminnan kautta.
Hoksauta minut on kirkkopalveluiden ja Yhteisvastuun yhdessä toteuttama toimintamalli. Se
on etsivää vanhustyötä, jossa viedään palveluja
vaikeasti muutoin tavoitettavien vanhusten luo.

Yhteydenottopyyntö
postikortilla
Yhden mallin mukaan etsivää työtä voidaan
toteuttaa käyttämällä yhteydenottokorttia. Taksikuski, apteekkityöntekijä, kotihoito tai vaikka
naapuri voi antaa kortin vanhukselle, joka voi
lähettää kortin eteenpäin.
Kortissa on vastaanottajan
tiedot valmiina, yhteydenottotoive kirjoitettu
valmiiksi ja postimaksu
maksettu. Kortin lähettämällä vanhus voi näin
pyytää helpolla tavalla,
että häneen otetaan yhteyttä. Kortin voi myös
lähettää kuka tahansa
muukin, joka on huolissaan jostain vanhuksesta.
- Hoksauta minut antaa
rungon. Tällaista projektia on jo toteutettu monissa seurakunnissa.

Projektityöntekijä, joka tähän tullaan palkkaamaan voi ideoida ja toteuttaa tätä myös muilla
tavoilla, kertoo diakoni Heidi Hyytinen.
Puolitoista vuotta kestävä projekti käynnistyy
kunnolla ensi vuoden puolella.
- Jos malli on hyvä, siitä voi jäädä pysyvä toimintatapa diakoniatyöhön, Hyytinen sanoo.
Etsivä vanhustyö voi olla myös soittorinkitoimintaa. Soitto voidaan tehdä tietyn ikäisille vaikka
syntymäpäivän yhteydessä ja samalla kysellä
vanhuksen elämäntilanteesta ja tarvittaessa
ohjata tarvittavan avun ja tuen piiriin.
- Kortti on ollut alustavasti punaisena lankana
meillä, Hyytinen sanoo. Siitä on ollut hyviä
kokemuksia. Liikuttavalla tavalla joku vanhus on
todennut: ” Onko tämä totta, että se toimii. Että
joku ottaa minuun yhteyttä.”
Kun vanhus on tavoitettu, siitä kaikki vasta
käynnistyy. Osallistavan vanhustyön tarkoitus on
estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.
Teksti: Satu Puustinen, kuvituskuva
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Marraskuu

To 23.11.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mietoisten srk-koti.
klo 13 Omaishoitajat, pienryhmätila.
klo 17 Iltaperhekahvila, Jokihelmi.
klo 18.30 Kappeli-ilta, Mietoisten srk-koti.
La 25.11.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu,
Karjalan maamiesseurantalo.
Su 26.11.
klo 10 Sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko.
klo 10 Kaakaopyhis, Kastehelmi.
Ma 27.11.
klo 13 Iltapäivä Helmikset, Kastehelmi.
klo 13 Hyvän mielen piiri, pienryhmätila.

Ti 28.11.
klo 13 Pyheen virkistyskerho, Pyheen Kyläkauppa.
klo 17 Karjalan toimintatiistai, jouluaskartelujen
merkeissä, Karjalan srk-koti.
Ke 29.11.
klo 18 Raamattupiiri, pappilan keittiössä.
To 30.11.
klo 9.30 Lasten ja nuorten adventtihartaus,
Mietoisten kirkko.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mynämäen srk-koti.
klo 17 Askarteluilta, Mietoisten srk-koti.
klo 17 Askarteluilta, Kastehelmi.
klo 18 Kahvakuulahartaus, Pappilan piha.
klo 18.30 Pullaa ja Sanaa -kurssi, Mietoisten kirkko.

Joulukuu
Pe 1.12.

klo 10 Lasten adventtihartaus, Mynämäen kirkko.
klo 10 Karjalan koulun ja päiväkodin adventtihartaus,
Karjalan kirkko.

La 2.12.

klo 11 Karjalan pyhäkoulu,
Karjalan maamiesseurantalo.

Su 3.12.

To 7.12. jatkuu
		

klo 18.30 Pullaa ja Sanaa -kurssi, Mietoisten srk-koti.

La 9.12 .

klo 11 Karjalan pyhäkoulu,
Karjalan maamiesseurantalo.

Su 1o.12.

klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.
klo 10 Kaakaopyhis, Kastehelmi.
klo 11 Lähetyksen joulumyyjäiset, Mynämäen srk-koti.

klo 10 Adventtimessu, Mynämäen kirkko.
klo 10 Adventtimessu, Mietoisten kirkko.
klo 10 Adventtimessu, Karjalan kirkko.
klo 11 Kappelin joulujuhla ja myyjäiset,
Mietoisten srk-koti.
klo 11 Lähetysjuhla Karjalan srk-koti.

klo 13 Pyheen virkistyskerho, Pyheen Kyläkauppa.
klo 17.45 Toimintatiistai, Karjalan srk-koti.

Ma 4.12.

Ke 13.12.

klo 13 Iltapäivä Helmikset, Kastehelmi.
klo 18.30 Duurii-kuoron konsertti Mynämäen kirkko.

Ke 6.12.

klo 9.15 Seppeleet Karjalan ja Mietoisten
sankarihaudoille
klo 10 Sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko.
Seppeleenlasku klo 11.15 Mynämäen sankarihaudalle

To 7.12. jatkuu

klo 12 Kultaisen iän kerho, Mietoisten srk-koti
klo 13 Naistenpiiri, pienryhmätila.
klo 14 Toivonpaja, Mynämäen srk-koti.
klo 17 Iltaperhekahvila, Jokihelmi.

Ma 11.12.

klo 13 Hyvän mielen piiri, pienryhmätila.

Ti 12.12.

klo 9.30 Miestenpiiri jouluruokailun merkeissä.
klo 13 Ystäväpiiri, Karjalan srk-koti.
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko.
klo 19 Iloiset joululaulut ravintola Vintissä.

To 14.12.

klo 12 Kultaisen iän kerho, Mynämäen srk-koti.
klo 13 Omaishoitajat, pienryhmätila
klo 17 Iltaperhekahvila, Jokihelmi.
klo 18 Kahvakuulahartaus, pappilan piha.
klo 18.30 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko.
klo 18.30 Kappeli-ilta, Mietoisten srk-koti.

Pe 15.12.

klo 13 Koivikkokujan joulukirkko, Mynämäen kirkko.

Su 17.12

.

klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.
klo 16 Jouluhartaus, Karjalankylän rukoushuone.
klo 16 Mielenterveyskuntoutujien joulujuhla,
Mynämäen srk-koti.
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
klo 19 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko.

Ma 18.12.

klo 18 Päivä- ja perhekerhojen joulujuhla,
Mynämäen srk-koti.

Ti 19.12.

klo 9-12 Päivähoidolla ja –kerholla jouluinen
aamupäivä, Kastehelmi.

T0 21.12.

klo 18 Kivistönmäen metsäkirkko.
klo 23.30 Lukion yökirkko, Mynämäen kirkko.

Tammikuu 2018
Ma 1.1.

klo 10 Uudenvuoden messu, Karjalan kirkko.
klo 10 Uudenvuoden messu, Mietoisten kirkko.
La 6.1.
klo 10 Loppiaisen messu, Mynämäen kirkko.
Su 7.1.
klo 13 Perhekirkko, Mynämäen kirkko.

Pe 22.12.

klo 9 Laurin koulun joulukirkko, Mynämäen kirkko.
klo 9.30 Tavastilan koulun joulukirkko,
Mietoisten kirkko.
klo 10 Kyläkoulujen joulukirkko, Mynämäen kirkko.

Su 24.12.

klo 13 Lasten jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko.
klo 14 Jouluaattohartaus, Karjalan kirkko.
klo 15 Jouluaattohartaus, Mietoisten kirkko.
klo 16 Jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko.

Ma 25.12.

klo 7 Joulukirkko, Mynämäen kirkko.
klo 8 Joulukirkko, Mietoisten kirkko.
klo 9 Joulukirkko, Karjalan kirkko.
To 28.12.
klo 18 On joulu! –konsertti, Mietoisten kirkko.
Su 31.12.
klo 10 Uudenvuoden aatonmessu, Mynämäen kirkko.

Joulumyyjäiset
lähetystyön hyväksi
Mietoisten seurakuntakodissa
Su 3.12. klo 11.00 alkaen
Mynämäen seurakuntakodissa
su 10.12. klo 11.15 alkaen

leivonnaisia ja käsitöitä

Lahjoituksia vastaanotetaan
tiedustelut Heidi Hyytinen p. 044-3312 491

Joulunajan
musiikkia

Kauneimmat
joululaulut

To 30.11. klo 19 Tomi Hentulan konsertti, Mynämäen kirkko
Ma 4.12. klo 18.30 Duurii-kuoron konsertti, Mynämäen kirkko.
La 9.12. klo 18.30 Laulu-Miehet konsertti, Mynämäen kirkko.
La 16.12. klo 16.30 Kamarikuoro Meloksen konsertti, Mietoisten kirkko.
La 16.12. klo 18 Anna Sirkiän ja Aki Yrjän joulukonsertti, Mynämäen kirkko.
Ma 18.12. klo 18 Mietoisten säästöpankin järjestämä konsertti, Mietoisten kirkko.
Ti 19.12. klo 19 Mynämäen mieslaulajien konsertti, Mynämäen kirkko.
Ke 20.12. klo 19 Kuninkaallinen joulukonsertti, Mynämäen kirkko.
To 28.12. klo 18 On joulu! -konsertti, Mietoisten kirkko.
Ke 13.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
To 14.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko.
Su 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
Su 17.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko.
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Lasten joulu
Lasten joulu, ja miksei aikuistenkin, koostuu pienistä, yksinkertaisista jutuista, hyvästä
ruuasta, lauluista ja lahjoista. Yhdessäolosta ja
lämpimästä tunnelmasta. Jouluun kuuluu myös
turvallisuuden tunne, minkä tuovat tutut rutiinit,
perinteet ja tavat.
Kun seurakunnan päiväkerholaisilta kysyttiin,
mitkä ovat heidän mielestään joulun parhaimmat ruuat, laulut ja toivotuimmat lahjat, listalta löytyy ihan tuttuja asioita, sellaisia, jotka
löytyvät monen aikuisenkin omasta lapsuuden
joulusta.

<<A - Posti Oy<<
Posti Green
Kauneimmat joululaulut:
1. Joulupuu on rakennettu 2. Joulumaa
3. Kulkuset 4. Soihdut sammuu
5. Petteri Punakuono
Toivotuimmat joululahjat:
1. Legot 2. Piirustus- ja askarteluvälineet
3. Soittimet 4. Elektroniikka 5. Pehmolelut

Päiväkerholaisten joulun top 5
Herkullisimmat jouluruoat:
1. Riisipuuro 2. Kinkku 3. Kala
4. Piparkakut 5. Joululeipä
Kuva: Tytti Poutanen
Teksti: Tytti Poutanen ja Satu Puustinen

Tähtipolku
Tähtipolkua kuljen jouluun,
päivä päivältä kauniimpaa.
Adventista askeleet johtaa sinne,
missä on joulun maa.
Tähtipolulla silmät tuikkii
lapsen kaltainen olla saa.
Suuren juhlan salaisuuspiiriin vaari,
mummikin istahtaa.
Tähtipolulta muistot löytyy,
viestit jouluihin menneisiin.
Suloisimmat aatokset johtaa
lapsuusjoulujen tunnelmiin.
Tähtipolkua jouluaattoon saamme
yhdessä taivaltaa.
Seimen lapsi, hän meitä kutsuu.
Hänen luonaan on joulun maa.
San. Sirpa Sironen-Hänninen

