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M I K Ä TEK EE J OULUN?
Tuskin mikään muu juhla kuin joulu, vaikuttaa yhtä paljon suomalaisten elämään. Vaikka nykyään kaikki eivät joulua vietäkään, on
joulu jollakin tavalla läsnä lähes jokaisen suomalaisen elämässä.
Jouluun meillä jokaisella on suhde. Joulussa on jotakin samanlaista
kuin muissakin suhteissa. Jollekin ensikontakti jouluun voi olla muistin ulottumattomissa, toiselle se on ollut rakkautta ensi silmäyksellä.
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Joulu on kokemuksena henkilökohtainen ja samalla yhteisöllinen.
Monelle lapsuuden joulut ovat luoneet pohjan tuleville jouluille. Kun
pariskunta muuttaa yhteen, tulee muuttolaatikoitten mukana samalla
kaksi erilaista tapaa viettää joulua.
Joulun vietto muuttuu elämän myötä.
Yksin elävän joulu on erilainen kuin
lapsiperheen joulu. Joulu läheisen
kuoleman jälkeen on toisenlainen kuin
aiemmat joulut. Mielessä ja tunteissa
joulu kokoaa yhteen elävät ja kuolleet.

”Joulu on makuja, joulu on
ääniä, joulu elää tunteista
ja nostaa tunteita esiin.”
Joulu on allakkajuhlia ja se saapuu joka tapauksessa, mutta joulu
myös tehdään. Joulun aineksia ovat joululaulut, joululahjat, jouluruuat, joulukirkko, jouluevankeliumi, jouluperinteet, joulukuusi ja
monet muut asiat.
Luultavasti jokainen suomalainen tietää, miksi joulua vietetään.
Joululla on historialliset ja raamatulliset perusteet. Vuosi toisensa jälkeen kristikunta on kokoontunut ja edelleen kokoontuu muistamaan
ja elä mään todeksi joulun ihmeen, Jumala tuli ihmiseksi, Hän tuli
meidän luoksemme, meidän Vapahtajaksemme.
Joulun viettoon on sulautunut paljon ulkoista, kaupallistakin, mutta
samalla nämä muualta lainatut asiat ovat pieniä vihjeitä joulun etsimiseen, askeleita Vapahtajan seimen äärelle.
Tervetuloa seurakunnan keskelle etsimään ja tekemään joulua
omaan mieleen ja läheistemme elämään.
Siunattua adventin ja joulu aikaa, Tapani Kujala
				
kirkkoherra
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Sinikka Rikkilä jättää ”omat urut”

P

itkän uran Mynämäen seurakunnassa
tehnyt kanttori Sinikka Rikkilä jättää omaksi
tuntemansa työn vuoden lopussa. Virallisesti
hän on jäänyt eläkkeelle marraskuun alussa,
mutta työskentelee seurakunnassa vielä vuoden
loppuun.
- Minun piti tulla aluksi vain piipahtamaan, Rikkilä kertoo, mutta piipahtamisen sijaan työurasta
seurakunnassa tulikin pitkä - lähes kolmikymmenvuotinen.
Työnkuva on vuosien saatossa muuttunut.
Aluksi Sinikka oli ainoa kanttori Mynämäessä ja
Karjalassa ja kinkeripiirejä oli likimain kolmekymmentä.
- Parin keväisen kuukauden aikana istuttiin ja
soitettiin kinkereitä harvase ilta. Puolet urasta kanttori ei ole pitänyt yhtään viikonloppua
vapaana. Ei siis ihme, jos senkin puolesta hän
puhuu työstä elämäntapana.

- Aika on muutenkin muuttunut. Ennen tavattiin
ihmisiä ja puhuttiin puhelimessa, nykyään asioita hoidetaan sähköpostilla, Sinikka miettii.
Työvuosiin mahtuu paljon muitakin muistoja.
- Näistä rakkaimpina muistuvat mieleen koululaiskirkot, kun lapset laulavat sydämiensä kyllyydestä, ja joulukirkot, joiden tunne ja kokemus ei
väljähdy koskaan, kanttori sanoo.
- Erityisesti haluan kiittää alakoulujen opettajia
yhteistyöstä. He ovat kiitettävästi pitäneet yllä
virsilauluperinnettä. Eräänä vuonna noin 90
prosenttia lapsista suoritti jonkin tasoisen virsimerkin.
Haluan myös sydämellisesti kiittää kaikkia muitakin yhteistyökumppaneita.
Rikkilä muistetaan seurakunnassa eittämättä
luovana ja syvällisenä ihmisenä, jonka ideoiden
ja tekemisen palosta ovat syntyneet monet yhteisölliset tapahtumat.

- Hienoja muistoja on jäänyt muun muassa
kirkkonäytelmäprojekteista. Neljä erilaista näytelmää olen kirjoittanut ja ilo on ollut yhdessä niitä
toteuttaa.

ja aikaa on varattuna uudelle perheenjäsenelle,
pienelle koiranpennulle Hilja H:lle kahden kissan,
Harman ja Saiman lisäksi. Musiikki kuuluu Sinikan elämään vahvasti jatkossakin.

Sinikka kokee, että kirkon tulisi olla paikka, jonne
jokainen on tervetullut.

Kuorotoiminta on kanttorille ollut työn ehdoton
suola. Kuoro on ikäänkuin kanttorin työväline,
joka palvelee seurakunnan jumalanpalveluselämää ja tukee kanttorin mielenterveyttä.

”Aika monet luovat kuvan
seurakunnasta ja kirkon
toiminnasta median välityksellä.
Todellisuudessa kirkko on avoin
ja avarakatseinen, eikä se ole
mikään keskiaikainen
moraalinvartija.”
- Kirkko haluaa olla tukemassa ihmisen hyvää
elämää, hän sanoo.
Lokakuisena päivänä Sinikka on purkamassa
kirkossa ikoninäyttelyään.
- Sanoin itselleni että, jos et 10 vuodessa ole oppinut maalaamaan ikoneita, lopeta. 10 vuotta on
kulunut ja en ole lopettanut, hän nauraa. Eläkeajan suunnitelmissa on matkusteleminen

- Kuorotyö on vaativaa, sitä täytyy haluta ja rakastaa, koska se vaatii paljon työtä ja intoa. Eikä
ole haitaksi, jos on vähän sukkela, kuten täälläpäin sanonta kuuluu.
Sinikalla on yllään seniorilaulajien “pelipaita”,
jossa on painettuna kolme sanaa: välittäminen,
yhteisöllisyys ja rakkaus.
Tässä on kolme ehtymätöntä luonnonvaraa jotka
eivät käyttämällä kulu. Päinvastoin aina tapahtuu
ruokkimisihme. Yhdessä musiikin äärellä tulee
koko ihminen ravituksi.
Joulukuun 23. päivänä klo 18 Mynämäen kirkossa on iltamusiikkia, se on samalla Sinikan läksiäistilaisuus.
- Haluan kiittää kaikkia!
Tekst ja kuva: Satu Puustinen

SUURLEIRILLE PARTAHARJULLE 24. - 29.7.2019
Kesällä 2019 tapahtuu. Heinäkuussa järjestetään kaikkien aikojen Partaharjun suurleiri, Pisara,
Pieksämäellä. Mukaan kutsutaan niin perheitä, kouluikäisiä kuin nuoriakin. Tulossa todellinen
suurtapaus. Mynämäen seurakunnasta ollaan lähdössä leirille ja seurakunta tukee osallistujia niin,
että maksu on 80 euroa.
Pisara-suurleirillä järjestetään ensimmäistä kertaa myös Nuorten leiri. Leirille ovat tervetulleita
kaikki 15–29-vuotiaat. Nuorten leiri osallistuu Pisara-leirin yhteisiin ohjelmiin ja nauttii omasta
nuorille suunnatusta ohjelmastaan päivittäin. Luvassa on elämyksiä luonnossa, rauhaa ja
hiljentymistä, toisten nuorten seuraa ja yhdessä viihtymistä.
Lisätietoja: Mynämäen seurakunta tai Tarja Liljendahl nuorisosihteeri,
nuorten leirin vastaava työntekijä 0400 279 376, tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi
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Helmikset - pienten koululaisten iltapäiväkerho
Kerhossa käy parikymmentä lasta, ensimmäiset
tulevat jo puolen päivän jälkeen ja kerho päättyyneljältä iltapäivällä. Se, mitä kerhossa tehdään,
riippuu kerrasta ja lapsista. Tehdään läksyjä, pelataan lautapelejä, ollaan ulkona ja askarrellaan.

Teksti ja kuva: Satu Puustinen

H

elmikset-nimeä kantava seurakunnan kerho
on vastaus mynämäkeläisten koululaisten tarpeeseen.
Koulupäivät päättyvät aikaisin ja iltapäivät
voivat olla yksinäisiä ja pitkiä. Kaikilla ei ole
mahdollisuutta eikä tarvetta osallistua kunnan
järjestämään iltapäivähoitoon. Kastehelmessä
maanantaisin pidettävä kerho on suunnattu
alakouluikäisille lapsille. Toiminta on seurakunnan varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön
yhteistä.

- Tehdään, mitä lapset haluavat. Koulupäivän
jälkeen ollaan ehkä vähän väsyneitä. Aika monet
haluavat leikkiä. Välipala on myös tärkeä, lastenohjaaja Jenna Ruusunen kertoo. Kerhossa
ohjaajina ovat Jennan lisäksi nuorisotyön ohjaaja Monika Lohtander, kerhoavustaja Pirjo
Haapsaari ja vapaaehtoisina lukiolaiset
Mirjami Sipilä ja Ida Kuusela.
Vastaanotto toiminnalle on ollut hyvä ja kerholle on selvä tarve. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
- Vanhempien kanssa sovitaan lasten kerhosta
lähdöistä ja jutellaan muutenkin, ohjaajat kertovat. Lapsilla on myös tarve olla meidän aikuisten
kanssa, Monika Lohtander sanoo.
Kuvateksti: Maanantaisin Kastehelmessä käy melkoinen vilske,
kun pienet koululaiset tulevat iltapäiväkerhoon. Ohjaaja Jenna
Ruususen kanssa leikkimässä Alexandra Joronen (vas.), Amanda
Lehto, Aada Aalto ja Iisa Aalto.

Kasteen sunnuntai kokoaa
taas perheet kirkkoon
Loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina
13.1.2019 järjestetään jo monille
perheille tutuksi tullut kirkkomuskari,
Kasteen sunnuntai. Vuoden mittaan
kastetut lapset ovat saaneet nimensä
pieneen puiseen lintuun, joka on ripustettu kirkossa olevaan kastepuuhun.
Kasteen sunnuntaina perheet saavat
linnut muistokseen.
Hartaus toteutetaan perheen ja lasten
ehdoilla ja siellä on oma, lämmin ja
lapsenmielinen tunnelma.
6

Kuvaterveiset
Viron riparilta
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Kunnia
Jumalalle
Korkeuksissa

Kuului laulu enkelten
Kautta avaruuksien
Vuoret kertas kaiullaan
Riemulaulun taivaisen:
Gloria in excelsis Deo!
Paimenet on ihmeissään:
Miksi riemulaulut nää?
Minkä sanoman nyt tuo
Taivainen laulu tää?
Gloria in excelsis Deo!
Käykää Betlehemihin!
Syntynyt on lapsonen
Polvistukaa eessä sen
Eessä Herran Kristuksen!
Gloria in excelsis Deo!

Soitto ikäihmiselle
ja kortti löytämään
yksinäisen
Etsivän vanhustyön projekti, Hoksauta minut,
käynnistyi seurakunnassa korttikampanjalla yksinäisten vanhusten tavoittamiseksi. Kortin avulla
on yritetty luoda mahdollisimman matala kynnys
tavoittaa yksinäisyyttä kokevat vanhukset. Projektissa on toteutettu vajaan vuoden myös soittorinkiä kolmen eri ikäryhmän ikäihmisille.
- Vastaanotto on ollut hyvää. Ihmiset on tykänneet, kun seurakunnasta on otettu yhteyttä,
projektityöntekijä Marja Laihi kertoo.
- Vaikka ihmisillä asiat olisivatkin hyvin, niin
kuin useimmilla on, ihminen ilahtuu silti soitosta
ja siitä, kun joku kysyy, mitä kuuluu. Joidenkin
kohdalla puhelu jää yhteen keskusteluun, mutta
kotikäyntejä myös toivotaan ja yhteyttä voidaan
ottaa tarvittaessa uudella soitolla.
- Puhelussa paitsi kysellään kuulumisia, niin myös
käydään läpi seurakunnan ja myös muiden tahojen toimintoja, mihin vanhus voisi lähteä mukaan,
Laihi kertoo.
Korttikampanjassa seurakuntaan lähetettävän
kortin henkilötietoja ei ulkopuolinen pääse näkemään, sillä posti sulkee kortit ennen lähettämistä,
Laihi huomauttaa. Kaikki toiminta on muutoinkin luottamuksellista.
Etsivän vanhustyön projekti jatkuu ensi vuoden
syyskuun loppuun. Se on toiminut seurakunnalle
tehdyllä lahjoituksella, joka toivottiin käytettävän
vanhusten hyväksi.
Keväällä kokoontuu Leskien ryhmä
Keväällä käynnistyy Leskien ryhmä. Ryhmän
tarkoitus on antaa vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville. Ryhmässä keskustellaan yksin
jäämisen mukanaan tuomista haasteista ja hae
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Teksti ja kuva: Satu Puustinen

Marja Laihi muistuttaa, että korttikampanja yksinäisen vanhuksen
kohtaamiseksi on vielä käynnissä ja toiminta on luottamuksellista.

taan keinoja rakentaa elämää uudelle pohjalle.
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin.

Seurakunnassa toimii myös sururyhmä. Seurakunnasta lähetetään kirje läheisensä menettäneille. Vapaaehtoinen sururyhmä on suunnattu
kaikille ja sururyhmään voi osallistua myös
muualla kuin omalla paikkakunnalla.
- Keväällä aloittava Leskien ryhmän on ajateltu
lähinnä muutaman vuoden sisällä puolisonsa
menettäneille. Tarkoitus on pitää ryhmä sopivan
pienenä, sellaisena, että siinä on hyvä keskustella. Leskien ryhmää on ajateltu jatkoksi sururyhmälle, mutta sururyhmään osallistuminen ei
tietenkään ole pakko, Marja Laihi sanoo.
Virret lohduttajina ja ilon tuojina
Keväällä jatkuvat myös suositut virsipiirit. Virret
vahvistavat, lohduttavat ja vievät muistojen
ääreen. Virsipiirissä lauletaan tuttuja, rakkaita
virsiä ja tutustutaan uudempiin. Vapaaehtoiset
virsipiiriläiset kiertävät Laihin kanssa laulattamassa vanhuksia Lizelius-kodilla, Häävuorella,
Tainiolassa ja Koivulehdossa.
Virsien laulaminen luo yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua,
mukaan voi tulla silloin, kun itselle sopii.

Talouskoulutusta ikäihmisille
Seurakunnassa ja Perusturvakuntayhtymä Akselin
sosiaalityössä on herätty pohtimaan, miten ikäihmisiä voisi tukea talouden hallinnassa. Yhteistyössä paikallisen pankkien kanssa on päätetty
järjestää koulutusta, jossa annetaan ohjausta ja
neuvontaa talousasioissa.

Talousasioiden lisäksi lakimies kertoo edunvalvonta-asioista. Neuvontaa annetaan myös tilinkäyttöoikeusasioihin ja siihen, miten ikäihmisiä
voi neuvoa talousasioissa. Sen vuoksi tilaisuuteen
voivat osallistua myös ikäihmisten läheiset ja
muutkin halukkaat.

- Haasteet ovat lisääntyneet. Meidän puoleen
yleensä käännytään vasta, kun tilanne on jo päässyt huonoksi. Maksuja on hoitamatta. Kodinkoneita voi olla rikki, sairaalalaskut tai muut tärkeät
maksut ovat maksamatta, ja voi olla, että laskuja
ei ole edes avattu. Yksi kriisi on myös se, että jos
puoliso on aina hoitanut kaiken ja puoliso menehtyy, niin toinen ei enää osaakaan hoitaa asioita,
Akselin sosiaaliohjaaja
Leena-Maija Virtanen kuvailee. Tilanne ei
katso ikää eikä sairautta.

Mietoisten Säästöpankin pankinjohtaja Antti Koivuniemi muistuttaa, että pankeissa on
talouden ammattilaisia ja he antavat mielellään
talousneuvontaa.

Näiden kokemusten pohjalta päätettiin pyytää
asiantuntijoita pitämään talousneuvontaa.
Kevättalvella pidetään useita
eri aihealueiden tilaisuuksia:
Mynämäen seurakuntakodilla
5.2., 26.2. ja 12.3.
Mietoisten seurakuntakodilla 26.3
ja Karjalan seurakuntakodilla 27.3.
Tilaisuudet alkavat klo 13 ja sitä ennen on
mahdollisuus lounaaseen klo 12.

- Asiantuntijamme ovat nykyisten ja tulevien
asiakkaidemme tukena talouden solmukohdissa.
Annamme myös digipalveluhin neuvontaa ja
opastamme mielellämme verkkopankkitunnusten
käytössä, Koivuniemi kertoo.
- Vanhuksia on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.
Eläkeikään olisi hyvä valmistautua, eläkkeen pienuus voi tulla yllätyksenä, sanoo vanhusneuvoston
jäsen Eila Haapsaari.
Nykyään eläminen maksaa aika paljon. Neuvonnan tarkoituksena on ohjata ihmisiä asioissa
etukäteen ja tehdä kynnys pyytää apua mahdollisemman matalaksi.
Digitaalinen aika haastaa vanhuksia. Kun aiemmin on totuttu asioimaan käteisen rahan kanssa
ja pankkien tiskillä, voi jollekin olla iso kynnys
hoitaa asioitaan uudella tavalla.
- Jollekin on myös kynnys mennä
pankin puheille, sanoo Jouni
Syrén vanhusneuvostosta.
- On tärkeää saada pankkien
muutokset ikäihmisten tietoon,
Eila Haapsaari sanoo.

Talousneuvontaa suunnittelemassa Jouni Syrén (vas.), Eila Haapsaari,
Leena-Maija Virtanen, Tiina Kouru, Sanna Jalonen ja Antti Koivuniemi.

- Meillä on vanhuksille neuvonnan ja ohjauksen lisäksi myös
konkreettisia tukitoimia kuten
diakonia-avustuksia ja ruokakassien jakamista, muistuttaa diakonissa Sanna Jalonen.
Teksti ja kuva: Satu Puustinen
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Markus Santanen jää eläkkeelle
Erityisammattimies Markus Santasen työrupeamana päättyy Mynämäen seurakunnassa
vuoden vaihteessa, kun hän jää eläkkeelle. Työ
seurakunnan palveluksessa alkoi kahdeksan vuotta sitten. Sitä ennen Markus on tehnyt kirvesmiehenä yrittäjänä töitä muun muassa Rymättylän,
Merimaskun ja Naantalin seurakunnissa. Mynämäki on Markuksen kotikunta ollut jo kolmisenkymmentä vuotta. Työsarkaa Santasella ja
seurakunnan kiinteistön hoidon henkilökunnalla
on riittänyt.
- Korjaus- ja huoltotöitä on kiinteistönhoidossa
koko ajan, kun Mynämäen seurakunnalla on
17 yli 100 neliön kiinteistöä, kolme kirkkoa ja
Karjalankylän rukoushuone. Työ on vaihtelevaa,
yhtään samanlaista päivää ei ole. Koskaan ei
tiedä, mitä eteen tulee, kännykkä on ollut aina
auki, Santanen kertoo. Edessä voi olla yllätyksenä
putkirikon korjausta tai lumitöitä. Liukkauden
torjunnasta on myös aina huolehdittava. Karjalan kirkon lumityöt teki aiemmin kausityöntekijä, mutta nyt ne, kuten muidenkin kirkkojen ja
piha-alueiden lumityöt ja liukkauden torjunta,
tehdään omana työnä.
Mynämäen kirkon remontti on ollut iso ponnistus
seurakunnassa. Santanen muistaa myös remontoidussa kirkossa järjestetyn jumalanpalveluksen,
joka televisioitiin suorana.
- Kuutta kuvauskameraa varten rakennettiin
telineitä ja tv-yhtiön kanssa pidettiin palavereja
ennen lähetystä, Santanen muistaa. Mielenosoittajiinkin piti varautua, vaikka niitä ei tullutkaan,
omat järjestelynsä oli paloturvallisuuden kanssa,
kun kirkko oli tupaten täynnä väkeä ja kynttilöitä
paloi.
Rakennusten kunnosta huolehtimisen lisäksi työhön on kuulunut hautausmaiden hoitoa, puiden
kaatoa ja kuusiaitojen leikkuuta. Työ vaatii hyvää
fysiikkaa ja hyvät välineet ja koneet. Vanhojen ja
isojen puiden kaato ei ole mikään pikku homma,
kuten ei vanhojen kuusiaitojenkaan leikkuu, kun
korkeutta riittää. Seurakunnan rakennuksiin vuo-
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sien varrella kohdistunut ilkivalta harmittaa.
- Ilkivalta aiheuttaa aina lisätöitä ja kustannuksia.
Välillä on kausia, että ilkivallan ja viikonloppujen
jäljiltä on ollut korjattava joka maanantai. Kun
yksi porukka kasvaa aikuiseksi, tulee valitettavasti
uusia, Santanen harmittelee. Valvontakameroita
on jouduttu asentamaan muun muassa Kastehelmen pihalle.
Työ kiinteistönhoidossa on ollut, ja on edelleen,
isoksi osaksi itsenäistä. Tilanteet ovat joskus sellaisia, että nopeita päätöksiä pitää pystyä tekemään.
Työn Santanen on kokenut omakseen ja mielekkääksi. Työskentely seurakunnassa vaatii oikeaa
asennetta, mikä esimerkiksi kesätyöntekijöitä
rekrytoitaessa täytyy muistaa.
- Hautausmaalla kävijöitä kohtaan ei voi olla välinpitämätön tai huonokäytöksinen, kysymyksiin
ei voi vastata ”en tiedä”, vaan asioista pitää ottaa
selvää, Santanen kuvailee.
Monissa seurakunnissa on myyty kiinteistöjä pois
vähäisten käyttötuntien takia. Menoja korjaus- ja
kunnostustarpeiden takia riittää.
- Sama on tilanne Mynämäessäkin, Santanen
pohtii.
Autourheilua nuorempana harrastanut Santanen
aikoo viettää eläkepäiviään rakkaiden lastenlastensa kanssa,
puuhaa riittää
myös omakotitalon ja merenrantamökin
hoitamisessa.

Kuvassa:
Markus Santanen
Tekstit ja kuva:
Satu Puustinen

Oma ääni kuuluville osallistumalla
Juuri valitulla nuorella seurakuntavaltuutetulla
Aki Laaksosella on alkamassa toinen kausi
seurakunnan luottamustoimessa. Aki sai heti
aloittaessaan paljon vastuuta. Hän on toiminut
seurakunnassa valtuuston jäsenenä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana.
- Paljon on tullut uuden opettelua, mutta kaikessa
on auttanut hyvin toiminut yhteistyö seurakunnassa, nuori valtuutettu kertoo.

”Kirkko on paikka, jossa
voi hengähtää kiireen keskellä.
Lähimmäisestä pitäisi
huolehtia ja kysyä toiselta,
mitä hänelle kuuluu.”

Viime aikoina merkittävä asia seurakunnassa on
ollut uusien työntekijöiden rekrytointi. Iso projekti
edellisellä kaudella on ollut myös kirkon katon
remontin suunnittelu- ja valmistelutyö. Aki on
rakennustoimikunnan puheenjohtajana ollut koko
ajan projektin ytimessä. Seurakunnan muissa
rakennuksissa suurimmat korjaukset on tehty,
mutta huoltotöitä riittää jatkossakin. Mietoisten
hautausmaan uurna-alue on saatu käyttöön.
- Seurakunnan toiminta on laaja-alaista ja monipuolista, kaikki on kiinnostavaa. Suuri haaste on
saada nuoria mukaan toimintaan. Tämä haaste
on koko ajan ja kaikkialla. Kirkko on kyllä mukana monen elämässä tietyissä elämänvaiheissa,
mutta miten nuoret saataisiin pysymään mukana.
Nuorille pitäisi olla ihan omaa toimintaa. Osallistumalla pääsee vaikuttamaan parhaiten asioihin.
Into voi jalostua ideoiksi, valtuutettu miettii.

- Mynämäessä kolme kirkkoa on vahvuus.
Kunnan eri puolilla on omat erityispiirteensä.
Vakka-Messu Mietoisissa on yksi esimerkki vapaaehtoistoiminnasta. Etsivä vanhustyö on myös
hienoa uutta toimintaa ja on hyvä, että saimme
siihen oman työntekijän. Kastepuu ja sen ympärille syntynyt toiminta saa perheitä kirkkoon.
Karjalankylän rukoushuoneella kynttilähartaus
on paikallisille tärkeä ja siellä on hieno tunnelma,
Aki kertoo esimerkkejä.
Akille uskonnollinen kasvatus on antanut arvopohjan elämään. Nykyään kiire ajaa ihmisiä eri
suuntaan.

Kuvassa: Aki Laaksonen
Tekstit ja kuva: Satu Puustinen

VAALIT 2018
Mynämäen seurakunnan kirkkovaltuustoon
seitsemän uutta jäsentä.
Kaikki valitut:
Jouni Syrén, Aki Laaksonen, Antti Kaitanen, Säde Aarlahti, Aila Rannikko, Kari
Mäkelä, Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä, Kati
Käiväräinen (uusi), Hanna Nummela (uusi),
Maija-Lotta Vauramo, Arja Eeva, Maija
Vuoristo, Juka Ristimäki, Kirsi Järvi (uusi),
Salla Suominen (uusi), Karri Lehtonen, Anniina Peltola (uusi), Minna Luotonen (uusi),
Niina Martelius (uusi).
Äänestysprosentti 18,6,
15 - 17-vuotiaiden äänestysprosentti 11,7.
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TA PA H T U M A K A L E N T E R I
MAR RASKU U
Ke 28.11.
klo 9.30 Miestenpiiri pienryhmätila.
To 29.11.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mynämäen srk-koti
klo 16 Kahvakuulahartaus, Pappilan piha. klo
17 Jouluaskartelupajat perheille, enn.ilm.,
Kastehelmi.
klo 17 Jouluaskartelupajat perheille, enn.ilm.,
Karjalan srk-koti
klo 17 Jouluaskartelupajat perheille, enn.ilm.,
Jokihelmi
klo 17.30 Kynttiläkulkue Tavastilan koulun pihalta Mietoisten hautausmaalle.
klo 18.30 Raamattupiiri, pienryhmätila.
Pe 30.11.
klo 10 Lasten adventtihartaus, Mynämäen kirkko.
klo 10 Karjalan koulun ja päiväkodin adventtihartaus, Karjalan kirkko.

J OULU KU U
La 1.12.

klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona.
Su 2.12.
klo 10 Adventtimessu, Mynämäen kirkko.
klo 10 Adventtimessu, Mietoisten kirkko.
klo 10 Adventtimessu, Karjalan kirkko.
klo 10 Tanssipyhäkoulu, Kastehelmi.
klo 11 Kappelin joulujuhla ja myyjäiset,
Mietoisten srk-koti.
klo 11 Lähetysjuhla ja kirkkokahvit,
Mynämäen srk-koti.
klo 18 Mietoisten kirkkokuoron konsertti,
Mietoisten kirkko
Ma 3.12.
klo 9.15 Tavastilan ja Pyhän koulujen adventtikirkko,
Mietoisten kirkko
Ti 4.12.
klo 18 Jumppaa ja rukousta, Jokihelmi
Ke 5.12.
klo 18.30 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko.

To 6.12.
klo 9.15 Seppeleet Karjalan ja Mietoisten
sankarihaudoille
klo 10 Sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko.
Seppeleenlasku klo 11.15 Mynämäen sankarihaudalle
La 8.12.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona.
		
Su 9.12.
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.
Ma 10.12.
klo 13 Hyvän mielen piiri, Kanttorila.
Ti 11.12.
klo 13 Pyheen virkistyskerho, Pyheen Kyläkauppa.
klo 18 Jumppaa ja rukousta, Jokihelmi
Ke 12.12.
klo 9.30 Miestenpiiri jouluruokailun merkeissä.
klo 13 Ystäväpiiri, Karjalan srk-koti.
klo 14 Toivonpaja, Kanttorila.
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko.
To 13.12.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mynämäen srk-koti.
klo 16 Kahvakuulahartaus, Pappilan piha.
klo 18.00 Kappeli-ilta, Mietoisten srk-koti.
Pe 14.12.
klo 13 Koivikkokujan joulukirkko, Mynämäen kirkko.
La 15.12.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona.
klo 18 Duurii-kuoron konsertti, Mynämäen kirkko.
Su 16.12.
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.
klo 10 Tanssipyhäkoulu, Kastehelmi
klo 11.15 Joulumyyjäiset, Mynämäen srk-koti
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
klo 19 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko.

Ma 17.12.
klo 18 Päivä-ja perhekerhojen joulujuhla,
Mynämäen srk-koti.
Ti 18.12.
klo 9 - 12 Päivähoidolla ja –kerholla
jouluinen aamupäivä, Kastehelmi.
To 20.12.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mietoisten srk-koti
klo 13 Omaishoitajaryhmä, Kanttorila
klo 13 Naistenpiiri, Pienryhmätila

Pe 21.12.
klo 8.45 Laurin koulun joulukirkko,
Mynämäen kirkko.
klo 10 Kyläkoulujen ja Pyhän koulun joulukirkko,
Mynämäen kirkko.
klo 23.30 Lukion yökirkko, Mynämäen kirkko.
Su 23.12.
klo 10 4.adventtisunnuntain Messu,
Mynämäen kirkko
klo 16 Jouluhartaus, Karjalankylän rukoushuone.
klo 18 Musiikkityön joulumusiikki, Mynämäen kirkko
Ma 24.12.
klo 13 Lasten jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko.
klo 14 Jouluaattohartaus, Karjalan kirkko.
klo 15 Jouluaattohartaus, Mietoisten kirkko.
klo 16 Jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko.
klo 21 Kauneimmat joululaulut kynttilän valossa,
Mynämäen kirkko.

Ma 25.12.

klo 7 Joulukirkko, Mynämäen kirkko.
klo 8 Wanhan ajan Joulukirkko, Mietoisten kirkko.
klo 9 Joulukirkko, Karjalan kirkko.

Su 30.12.
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko.

TA M M IK UU 2 01 9
Ti 1.1.2019
klo 10 Uudenvuoden messu, Karjalan kirkko.
Su 6.1.2019
klo 10 Loppiaisen messu, Mietoisten kirkko.

J OU LU N A JA N M US IIK K IA
Su 2.12. klo 18 Mietoisten kirkkokuoron konsertti, Mietoisten kirkko.
La 8.12. klo 19 Kyösti Mäkimattila & Varjokuvan konsertti,”Joulumuistoni” Mynämäen kirkko.
Su 9.12. klo 18 Kuninkaallinen joulukonsertti, Mynämäen kirkko.
Ma 10.12. klo 19 Mynämäen mieslaulajien konsertti, Mynämäen kirkko.
La 15.12. klo 18 Duurii-kuoron konsertti, Mynämäen kirkko.
Su 16.12. klo 15 Joulukonsertti, osa tuotosta SBS Wirmon C-tyttöjen hyväksi, Mynämäen kirkko.
Ti 18.12. klo 18 Mietoisten säästöpankin järjestämä konsertti, Mynämäen kirkko.
To 20.12. klo 18 Joulukonsertti, Mynämäen kirkko.

KAU N E I MMAT JO ULUL AULUT
Ke 5.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko.
Ke 12.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
Su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko.
Su 16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko.

Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi
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MIETOISTEN SEURAKUNTAKODISSA
Su 2.12. klo 11.00 alkaen
MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKODISSA
su 16.12. klo 11.15 alkaen

Lahjoituksia vastaanotetaan, tiedustelut Heidi Hyytinen puh. 044-3312 491
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Jeesus ajaa tällä autolla
Pian puhutaan Jumalan syntymisestä lapseksi.
Useimmissa perheissä väliin kurvaa valkopartainen mies porovaljakolla. Ei Seimen lasta diginatiiveille. Parempi pitäytyä pukissa lentävine
poroineen.
Kulttuurimme ei ole ensimmäinen, joka pyrkii
erottamaan lapset ilosanomasta. Ensimmäiset
kristitytkin sortuivat tähän. Seimen lapsi oikaisi heitä – kasvettuaan ensijoulun tunnelmista:
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan
valtakunta.”
Suomalaisessa lapsiperheessä ajatellaan usein,
että on parempi antaa muksun aikuisena itse
päättää mihin uskoo. Aikuinen on kuitenkin
ehtinyt oppia katsomaan maailmaa toisenlaisen
uskon, agnostismin, vinkkelistä, eikä puolueeton
päätöksenteko tällöinkään onnistu. Jopa Paavali
totesi, ettei hänen olemuksessaan asu mitään
hyvää. Jos historian kovin kristitty ei löytänyt itsestään mitään mikä johtaisi hänet Jumalan luo,
miten lapsemmekaan voisivat aikuisina löytää
tien, elleivät ole saaneet kuulla siitä mitään?

<<A - Posti Oy<<
Posti Green

Kuinka siis opettaa? Oma usko Jumalaan
saattaa tuntua selkeältä, kunnes yrittää selittää
sitä kyselyikäiselle. Usein pohtii: uskonko oikeasti
näin? On valtava haaste pureksia vuosien varrella nautittu elämän leipä sellaiseksi, että pienikin
saa siitä ravinnon. Tällöin on hyvä muistaa,
miten lapsi parhaiten oppii: leikin kautta.
Kristityn kasvattajan tehtäväksi jää keksiä
keinoja konkretisoida hengellisiä asioita. Rukous
on varmaan yksi parhaista opettajista. Myöskään
suurten kertojien apua ei kannata unohtaa. Tarinan voimasta ei liene parempaa esimerkkiä kuin
pojastaan C. S. Lewisille kirjoittanut huolestunut äiti. Poika rakasti Aslania enemmän kuin
Jeesusta. Lewis muistutti, että Aslan sanoi ja teki
asioita, joita Jeesuskin; Aslanin rakastaminen on
Jeesuksen rakastamista.
Ei oppimisprosessin tarvitsekaan mennä ihan
katekismuksen mukaan. Kaksivuotias poika ajeli
(lelu)autollaan ja totesi: ”Jeesus ajaa tällä.” Oli
menossa parantamaan sairaita. Asian ydin oli
ymmärretty.
Aleksi Oja

Kirjoittaja ja piirtäjä
on tarinoita, musiikkia
ja luontoa rakastava
tuore mynämäkeläinen.
Karjalassa asuvaan
perheeseen kuuluu
vaimon lisäksi kaksi
pientä lasta ja kissa.

