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Jotain uutta on aina siinä, kun uusi kirkkoherra valitaan. Toisaalta
on hyvä olla myös jotain vanhaa. Raamattu kertoo, kuinka Jumala
on historian aikana toiminut hyvin erilaisten ihmisten kautta ja välityksellä. Kirkkoherra-sanan etymologia juontaa juurensa muinaisruotsin sanasta kirkiohärra, joka puolestaan on aikoinaan lainattu
muinaissaksan sanasta kirkherre. Suomen kieli on paremmin vaalinut ja säilyttänyt alkuperäisemmän merkityksen kirkkoherra, kun
taas ruotsissa, tanskassa ja saksassa vanha sana on korvattu uudemmilla nimityksillä esimerkiksi ruotsissa kyrkoherde, kirkon paimen.
Luterilainen kirkko on osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa,
johon liitytään pyhän kasteen välityksellä. Luterilainen kirkko ei
ole lahko, koska se hyväksyy kaikkien kristittyjen kirkkojen kasteen,
kun se toimitetaan Pyhän Kolminaisuuden nimeen. Kaikkia luterilaisia yhdistää niin sanottu Augsburgin tunnustus (1530), jossa asia
ilmaistaan näin: Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys
evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei
ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla
samanlaiset.
Vuoden kiertokulussa joulu tuo aina jotain uutta, mutta sisältää aina
myös jotain vanhaa. Mielessäni ovat erityisesti ne seurakuntalaiset,
jotka viettävät joulua tänä vuonna ilman edesmenneitä lähimmäisiään. Mynämäen seurakunnassa olen saanut jo kymmenen vuoden
ajan jakaa ihmisten iloa kasteen yhteydessä, kun kiitämme Jumalaa
uudesta elämästä. Samoin hautajaiset on kiitoksen paikka surun
keskellä. Kiitämme Jumalaa ihmiselämästä, jonka hän kutsuu tästä
ajasta toiseen ulottuvuuteen, iankaikkisuuteen. Elämä voittaa, koska
Kristus on kuollut ja ylösnoussut kuolleista. Uskon kautta saamme
tulla tästä osallisiksi. Jotain uutta ja jotain vanhaa.
Kaiken ytimessä on muuttumaton Jumala
muuttuvassa maailmassa.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”
Antti Kallio
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10 kysymystä uudelle kirkkoherralle
seurakuntarajoja ja kirkkorakennuksiakin tär1. Kuka olet?
keämpi. Seurakunta eroaa kirkosta siinä, että
Antti Kallio, minut valittiin Mynämäen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi 30.10.2019.

2. Olet mynämäkeläisille ennestään

tuttu. Mikä on kirkollinen taustasi?
Tässä elämänvaiheessa voin jo sanoa, että
pisimmän ajan työstäni pappina olen tehnyt juuri Mynämäessä, joten koen, että se on
taustana kaikkein vaikuttavin. Tulin tänne noin
kymmenen vuotta sitten Kemiönsaarelta, jossa
aloitin pappina. Lapsuuteni ja nuoruuteni asuin
Ruotsissa ja tutustuin sekä suomen- että ruotsinkieliseen seurakuntaelämään. - Rippikoulu oli
etsikkoaika, jolloin minun eräänlainen ateismini
tuli haastetuksi ja laittoi minut ajattelemaan
kristinuskon sisältöä. En muista tarkkaa päivämäärää, mutta muistan hetken, kun ymmärsin
Jeesuksen merkityksen minunkin syntien sovittajana ja tiedostin, että tarvitsen Jeesusta elämäni
vapahtajaksi.

3. Miten työsi tai tehtäväsi nyt kirkko-

herraksi valinnan jälkeen muuttuu? Mikä
ei muutu?
Papin perustehtävät, kuten kaste, jumalanpalvelukset, hautaaminen, ovat kaikilla papeilla
samat. Kirkkoherra taas on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja
muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkoherran työ tuo muun
työn lisäksi hallinnollisen ulottuvuuden.

4. Millaisena näet Mynämäen seura-

kunnan suhteessa muihin seurakuntiin?
Mynämäen seurakunta sijoittuu historialliselle
alueelle, mistä saa olla oikealla tavalla nöyrästi
ylpeä. Menneisyys on voimavara, josta voi ammentaa nykyisyyttä ja tulevaisuutta varten. Meillä on kaikkein hienoimmat kirkot. Mynämäki
on hyvällä tavalla sopivan kokoinen seurakunta,
joka ei ole ensimmäisenä vaarassa tulla pakkoliitetyksi johonkin suurempaan seurakuntaan.
Toisaalta hengellinen sanoma on kuitenkin

seurakunta on paikallisten kristittyjen yhteys, jolla on aina paikkakunnallinen erikoisluonteensa.

5. Mikä Mynämäen seurakunnassa

kiehtoo tai on sille omaleimaisinta?
Mynämäkeläiset seurakuntalaiset. Omaleimaisuudesta en osaa varmasti sanoa, sillä liian
stereotyyppiset yleistykset ovat kuitenkin epätäydellisiä. Sanoisin kuitenkin, että tulen hyvin
toimeen täkäläisen maanläheisyyden kanssa.
Se korostuu aina mielessäni, kun tapaan kirkon
virallisissa koulutuksissa olevia opettajia, vaikka
heilläkin voi olla hyviä näkökulmia.

6. Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?

Jokainen ihmiskohtaaminen on tavallaan haaste
viedä evankeliumia eteenpäin. Tässä mielessä
Mynämäki ei eroa esimerkiksi Lontoosta ja sosiaalinen media on tavallaan pienentänyt maailmaa. Kristinuskon haasteet ovat kutakuinkin
samanlaiset täällä kuin ”suuressa maailmassa”.
Kirkko ei enää ole samassa asemassa yhteiskunnassa kuin 50 vuotta sitten ja siksi täytyy pohtia
uudenlaisia strategioita viestin perille viemiseksi.
Tämän lisäksi kirkkoherran työ on työajatonta.
Pitää osata olla aina töissä ja samalla aina osata
levähtää tarpeeksi.

7. Mikä on parasta työssäsi?

Se, että saa olla Jumalan asialla. Martti Lutherin
mukaan tämä koskee kaikkea kunniallista työtä,
joten avainasemassa on tämän oivaltaminen. Papin työ on myös minulle tarpeeksi monipuolista.

8. Mikä on kirkon tärkein tehtävä?

Kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden
toteuttamiseksi.

9. Millaisena näet kirkon tulevaisuu-

den?
Siinä mielessä vahvana ja järkkymättömänä,
että Jeesuksen sanat Pietarille; ”Ja minä sanon

sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä
rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät
sitä voita. Matt. 16:18” tarkoittavat, että ei tule
aikaa, jolloin kirkko ei olisi olemassa. Kristillinen kirkko onkin aina säilynyt ja selvinnyt
vaikeistakin vainoista. Suomen evankelisluterilainen kirkko on osa kristillistä maailmanlaajuista kirkkoa ja sen tulevaisuus on kieltämättä
muuttumassa. Enää emme ole kansankirkko
ainakaan samassa merkityksessä kuin aiemmin,
mutta näen senkin tulevaisuuden hyvänä, kunhan pysymme itse tehtävässä.

10. Mitä kirkko antaa ihmisille tänä

aikana?
Muuttumattoman totuuden ulkonaisesti muuttuvassa maailmassamme. Kirkon tehtävä on
johtaa ihmisiä kadotuksesta pelastukseen.
Pelastus toteutuu Jumalan varjeluna ja siunauksena jo tässä ajassa, mutta varsinaisesti sitten
tuonpuoleisessa todellisuudessa. Mielenkiintoisen seikan muodostaa se fakta, että meitä
nykyihmisiä kiinnostaa hengellisyys vähintään
yhtä paljon kuin aiempia sukupolvia. Nykyään
tarjonta on kirjavampaa kuin ennen ja tämä on
haaste kirkolle.

Kysymykset Satu Puustinen
Kuva Petri Hömppi
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YÖ KIRKOSSA

L

”Ensi vuonna ehdottomasti uudestaan”

okakuun lopussa tehtiin omanlaistaan historiaa, kun Mynämäen kirkko sai yöpyjiä. Parikymmentä 10 - 15-vuotiasta ja seitsemän isosta vietti
ikimuistoisen yön kirkkosalissa nukkuen. Vanhan
rakennuksen kolinat ei nuorta kirkkokansaa pelottanut, vaan uni maistui aktiivisen illan jälkeen.
Nuorten yöpyjien ja heitä valvovien aikuisten vs.
kirkkoherran Antti Kallion sekä nuorisotyönohjaajien Monika Lohtanderin ja Petri Hömpin
yö kirkossa sujui rauhallisesti. Kirkko oli eteistä
lukuun ottamatta pimeänä, sisälle kajastui vain
ikkunoista hieman valoa. Illalla ehdittiin puuhailla monenlaista vielä ennen varsinaista yöpuulle
menoa. Kuultiin, mikä on sarkofagi ja muutakin
tietoa kirkkorakennuksesta, päästiin tutustumaan
kellotapuliin joskus kelloja itsekin soittaneen
Hannu-vaarin, Hannu Gustafssonin, johdolla.
Illan hämärtyessä etsittiin heijastimia taskulamppujen valossa ja tehtiin lennokkeja, jotka lähetettiin matkaan urkuparvelta.
Isoset olivat pienempien yöpyjien tukena ja
ohjaajina. Linnea Kallunen ja Martta Lassila
kertoivat, että isoset suunnittelivat myös iltahartauden ja pitivät sen.
- Oli hieno kokemus nukkua kirkon käytävällä ja miettiä, että omat vanhemmat
ovat kulkeneet sitä pitkin, kun ovat menneet kirkossa naimisiin, Linnea kuvaili
omaa kokemustaan. Linnea arveli, että
lasten vanhemmat olivat lapsia yökirkkoon tuodessaan vähän kateellisia siitä,
että lapset saivat yöpyä kirkossa
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Aatu Pulmuranta ja Markus Lehtonen olivat
nuorimpia yöpyjiä. Heidän mielestään oli hauskinta käydä ulkona etsimässä heijastimia. Aatu,
Markus ja Aarno Isolauri kertoivat aiemmin osallistuneensa seurakunnan leireille, eikä nytkään
ollut koti-ikävä iskenyt.
Seuraavan aamun sanajumalanpalveluksessa
lapset esittivät näytelmän, jossa Jeesus paransi
halvaantuneen. Lapset pääsivät myös soittamaan
orkesterissa, jotkut jopa (jatkuu seuraavalla sivulla)

Messu sävyttyi metallimusiikista

Teksti Satu Puustinen
Kuva Petri Hömppi

L

okakuun lopulla Mynämäen kirkon täytti
sykähdyttävä musiikki. Metallimessu kokosi kirkkoon liki 200 jumalanpalvelukseen osallistujaa.
Vaikka Metallimessussa on kyse raskaasta musiikista, se ei ole spektaakkeli, eikä keikka, vaan
jumalanpalvelus. Kirkossa on totuttu kuulemaan
erilaisia musiikin lajeja ja metallimusiikki on yksi
niistä.
Kaikki Metallimessun musiikki oli virsiä. Liturgina toimi metallipastorina tunnettu Haka Kekäläinen, joka on Messun perustajajäseniä. Saarnan
piti vs. kirkkoherra Antti Kallio. Orkesterissa soittaa ja laulaa noin kymmenen jäsentä vaihtuvalla
kokoonpanolla. Mynämäessä musiikista vastasivat
kuorossa Juha Keränen, solisteina Susanna Karhi

(jatkoa edelliseltä sivulta) ensimmäistä kertaa elämässään, ja laulamaan kanttori Anna Korven johdolla. Jeesusta esittäneen Saga Rintalan mielestä
näytelmä meni hyvin.
Yö kirkossa -tapahtuma on osa 100 vuotta iloa koululaiset kirkossa -projektia. Haasteen Yökirkosta antoi Espoon seurakunta. Hyvin onnistunut

ja Tommi Larjomaa, kitaristeina Antti Salo ja
Pekka Posio, basisitina Jarmo Luopa, kosketinsoittajana Vili Itäpelto ja rumpalina Valtteri Mikkola.
Suomalainen Metallimessu on saanut
myös kansainvälistä huomiota. Metallimessuja on järjestetty etupäässä tilauksesta ja messuihin on osallistunut kymmeniätuhansia ihmisiä.
- Tulemme aina pitämään messua, jos meidät kutsutaan. Takavuosina oli vielä enemmän hevi-buumia, tällä hetkellä tilauksia on aiempaa hieman
vähemmän, kertoo Metallimessun diakoni ja
tiedottaja Mikko Saari. Vuosittainen tapahtuma
on joulun Metallimessu Temppeliaukion kirkossa
Helsingissä.
tapahtuma saanee jatkoa.
- Oli mukavaa kuulla, kun yksi aamulla kotiin
lähtenyt nuori tokaisi: ”Ehdottomasti ensi vuonna
uudestaan.” Ei tiedä, vaikka vastaava tapahtuma
pidetään joskus aikuisillekin, Monika Lohtander
sanoi.
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Hänessä on elämä
ja elämä oli ihmisten valo.

Valo

loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut
sitä valtaansa.
Joh.1:4-5

Kuva Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Tiistai-aamupalalla
tukea ja apua

K

anttorilassa on tarjolla parillisen viikon
tiistai-aamuisin aamupalaa, jutteluseuraa sekä
asiantuntijoiden tukea ja neuvoja. Syyskuun alusta mukana on ollut Kelasta palveluasiantuntija
Päivi Venström. Toiminta on osa Kelan palvelutapaa jalkauttaa palveluja asiakkaiden luokse.
Kelan mukaan tulo on otettu hyvin vastaan ja
palvelulle on ollut kysyntää.
- Olemme läsnä ja kohtaamme asiakkaat,
ohjaamme ja autamme, yhdessä tai erikseen,
Päivi Venström ja diakonissa Sanna Jalonen
kertovat.
Venström antaa neuvoja Kelan oikeiden palvelukanavien löytämiseen. Käytännössä se tarkoittaa
sitä, että Kanttorilassa pääsee keskustelemaan
Kelan tarjoamista tuista ja palveluista Päivin
kanssa. Voidaan opastaa kaavakkeiden täytössä
tai tehdä tarvittaessa ajanvaraus joko puhelin

ajanvarauksena tai toimistoajanvarauksena.
- Keskustelemme ja mietimme yhdessä, mistä
lähdetään liikkeelle. Katsomme, että asiakkaalla
on kaikki etuudet haettuna, mitä hän voi saada,
Päivi kertoo.
Keskustelu voidaan toteuttaa Kanttorilassa niin,
että henkilökohtaiset asiat pysyvät suojattuina.
Paikka avun tarjoamiselle on luonteva, ihmisten
on helppo päästä Kelan työntekijän puheille.
Parittomien viikkojen Ruokatreffeillä on mukana
Perusturvakuntayhtymä Akselin työntekijöitä
aikuissosiaalityöstä. Näin asiakkaille pystytään
järjestämään moniammatillista apua.
- On lähdetty järjestämään matalan kynnyksen
toimintaa. Tänne tullessa ei tarvitse jännittää tai
miettiä sitä, miten täällä pitäisi toimia tai olla.
Tilat ovat kodikkaat ja meidän puheille on helppo tulla, Sanna Jalonen kuvailee.
Aamupalalla joka toinen viikko käy noin parikymmentä ihmistä ja tämän lisäksi heitä, jotka
hakevat vain ruokaa. Avuntarvitsijoita on monenlaisia.
- On heitä, joka tarvitsevat lyhytaikaista tukea
ja heitä, joiden avuntarvitseminen on pidempiaikaista, Jalonen sanoo. Tärkeää on lähteä
rohkeasti hakemaan apua.
- Tänä päivänä ehkä helpommin tullaankin
hakemaan apua. Ja juuri esimerkiksi tällä toiminnalla on pystytty luomaan väylä, jolla ihmiset
uskaltautuvat mukaan toimintaan. Kirkon
jäsenyyttä ei tarvitse olla. Ennen muuta ihmiset
tulevat aamupalalle kohtaamaan toisiaan. Verkostoitumista ja tutustumista on syntynyt täällä
kävijöiden välille, iloitsee Jalonen.
- Tiistai-aamupala Kanttorilassa parillisen viikon
tiistaisin klo 9.30 - 10.30, 10.12.2019 viimeinen
kerta ennen joulutaukoa. Aamupalat jatkuvat
21.1.2020.
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- Ruokaterffit Kanttorilassa parittoman viikon
tiistaisin klo 14.30 - 16.00 / Kanttorila, Keskuskatu 17.
Teksti ja kuva Satu Puustinen

Varhaiskasvattajan puheenvuoro

Kirkon sanoman ytimessä

K

uluvan vuoden loppuun asti seurakunnan vastaavana
lastenohjaajana aloitan päiväni tuttuun tapaan. Kastehelmi,
joka on toiminut vuodesta 2000 asti Mynämäen seurakunnan
varhaiskasvatuksen keskuksena, tuntuu melkein kodilta. Tutuiksi
ovat tulleet myös Karjalan ja Jokihelmen tilat, joissa on monipuolisesti kerhoja ja toimintaa lapsille ja perheille. Tavallinen
työpäiväni koostuu yhteistyöstä ja vierailuista kunnan varhaiskasvatuksen puolelle, toimistotöistä, palavereista ja usein kerhojen ohjaamisista ja juoksevien asioiden hoitamisista.
Työurani aloitin Mietoisten seurakunnassa vuonna 1996, josta
siirryin Mynämäen seurakunnan palvelukseen. Paljon on yli
kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut. Vaikka moni asia
onkin eri tavalla kuin urani alkuaikoina, niin lapset ja heidän
tarpeensa ovat säilyneet melkein muuttumattomina. Lapset ovat lapsia, vaikka yhteiskunta heidän ympärillään jatkuvasti kehittyy.
Kirkon varhaiskasvatus toimii edelleen strategisesti kirkon sanoman ytimessä vaalien yhteiskunnan
pienimpien oikeuksia toteuttaen rakkauden kaksoiskäskyn ja lähetyskäskyn mukaista toimintaa. Teemme ratkaisevaa työtä kirkon olemassaolon ja tulevaisuuden kannalta. Lapset ovat niin seurakunnassamme kuin yhteiskunnassammekin siunaus, aarre, jota meidän kaikkien tulisi vaalia parhain mahdollisin
keinoin.
Olen aina ollut utelias, innovatiivinen ja verkostoituva. Jossain vaiheessa kuitenkin huomasin, että tästä
huolimatta oli vaarana tulla kapeakatseiseksi, kun olin työskennellyt saman työnantajan palveluksessa
koko työurani. Niinpä tammikuussa vuonna 2015, silloisen työnantajani rohkaisemana, lähdin työni
ohella opiskelemaan diakonia-ammattikorkeakouluun sosionomiksi. Koulutukseni antaa pätevyyden
toimimaan kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajana sekä varhaiskasvatuksen opettajana. Koulutukseni
myötä innostuin ihan uudella tapaa omasta työstäni. Työyhteisön tuki oli kultaakin kalliimpaa, kun
kipuilin kodin, työn ja opintojeni välillä. Valmistuin viime keväänä.
Varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta on aina ollut seurakunnassamme arvostettua ja vaalittua. Nyt
haluttiin nähdä alan kehittyminen tärkeänä ja perustettiin varhaiskasvatuksen ohjaajan virka. Koen,
että tällä päätöksellä halutiin osoittaa ja viestittää varhaiskasvatuksen ja kristillisen kasvatuksen tärkeys
ja paikka. Uusi virka nostaa esille entisestään työalojen ylittävän yhteistyön sekä ennaltaehkäisevän
työn rinnalle myös korjaavan työn tukea tarvitsevien perheiden parissa. Työpanostani voidaan käyttää
esimerkiksi perhediakonian puolella ja seurakuntayön kehittämisessä. Sydäntäni ovat lähellä erityisesti
vapaaehtoistyön-, verkostoitumisen-, viestinnän- ja jumalanpalveluselämän kehittäminen.
Tavoitteenani on pitää työotteeni sensitiivisenä ja perheitä arvostavana. Arjen keskellä lapset auttavat
näkemään elämän pieniä ihania juttuja ja tuntemaan itsensä kiitolliseksi. Ehkä juuri tämä erityisoikeus
työskennellä lasten kanssa on tehnyt minusta leikkimielisen ja elämää uteliaasi ihmettelevän aikuisen.
Liikun mielelläni luonnossa ja luen paljon historiaa kuvaavia teoksia. Neljän lapsen äitinä ja tuoreena
isoäitinä sydämeni sykkii joka hetki lapsille – myös niille, joita en ole synnyttänyt.
Tytti Poutanen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, 1.1.2020 alkaen

Tekstin stilisointi ja kuva Satu Puustinen

Sanan voimalla
Kuusi vuotta Mynämäen seurakunnan Kirkonmäeltä-lehden toimittajana on takana. Arvostan
kokemusta suuresti. Olen saanut olla mukana
tuomassa viestiä ihmisiltä, jotka tekevät arvokasta
työtä toisten hyväksi. Jokaisessa haastattelussa
näkyy väistämättä kirjoittajan tyyli, mutta juttujen
kunnianhimoinen tavoite on ollut saada ihmisen
oma ääni kuuluville. Ajatusten sanoittaminen on
joskus haastavaa, mutta kiehtovaa. Jokaisella on
sanottavaa ja kaikkien sanoilla on merkitystä.
Kuten tämänkin lehden tapahtumakalenterista
voi nähdä, on Mynämäen seurakunnan toiminta
aktiivista ja monipuolista. Historiallisessa kirkossa
osataan avata myös ovia uusille ideoille, kuten
vaikka Metallimessulle tai nuorten Yökirkolle
tänä syksynä. Tapahtumat vaativat paljon paitsi
henkilökunnalta, mutta myös monilta vapaaehtoisilta. Tähän maailmaan tutustuminen on

ollut toimittamisen yksi etuoikeus.
Samanlaista pyyteetöntä työtä monet
vapaaehtoiset ihmiset tekevät myös
muissa yhdistyksissä ja seuroissa
Mynämäessä. On sääli, jos tällainen
toiminta jää ihmisiltä kiireen tai
muun suorittamisen jalkoihin. Tarjolla on paljon ja osallistumalla voi
kokea kuuluvansa joukkoon, olevansa
osa jotakin, olla yhteydessä toisiin
ihmisiin. Seurakunnan toiminnassa
läsnä on antamisen voima: saa antaa
toisille ihmisille hyvää tai vastaanottaa sitä. Merkityksellisyyttä ei tarvitse
miettiä. Se on aina läsnä.

Tapahtumista tiedottaminen on tämän lehden
tärkein tehtävä. Saada ihmisiä mukaan seurakunnan laajaan ja monipuoliseen toimintaan. Tiedottamisessa on pyritty tasapuolisuuteen, tuoreimmat
asiat edellä. Tiedottaminen on aina yhteistyötä.
Äänensä saa kuuluville myös, jos on itse aktiivinen.
Olen kuvannut Kirkonmäeltä toimittamista lankojen pitämisenä käsissä, koska lehteä on tehty
vahvasti yhteistyössä. Nyt langat siirtyvät uusiin
käsiin. Kirjoittamista ja toimittamista jatkan maltillisesti ajan puitteissa. Luomisvimmaani toteutan
nykyään myös kuvataiteen parissa. Haaveissani on
oma näyttely. Vastapainona ihmistyölle rentoudun
kotona hevosten ja muiden lemmikkien parissa.
Sanan voima kantaa.
Satu Puustinen / Freelancer Satupuu

Itsenäisyyspäivänaaton konsertti
kiitollisuuden ja lohdutuksen

Lauluja Suomelle
to 5.12.2019 klo 18
Mietoisten kirkossa

Musiikissa - Kappelikvartetti, Aava Peltola,
Heikkilä Houseband, Heljä Virtanen ja Anna Korpi
Runot - Markku Marttila
Vapaa pääsy. Järjestää Mietoisten kappeliseurakunta

Karjalassa juhlittiin 150-vuotiasta kirkkoa

K

un kirkko valmistui vuonna 1879, elettiin
hyvin erilaisessa maailmassa, kuin nyt. Varmaankin kirkko on silloin vihitty juhlallisesti käyttöön.
Ihmisiä on tullut kirkonmäelle hevosella ja moni
kävellen oikaisten metsäpolkuja pitkin, nyytit
kainalossa ja kontit selässä. Mukana on ollut
evästä ja kirkkovaatteet, jotka on vaihdettu ennen
kirkonmäkeä ylle. Näin on säästetty arvokkaita
pyhävaatteita Herran huoneeseen astumista varten. Kirkonmäki oli tärkeä tapaamispaikka, siellä
vaihdettiin kuulumisia eri kyläläisten kesken ja
moni nuori loi siellä ehkä ensisilmäyksen tulevaan
puolisoon. Papin kuulutukset saarnastuolista saarnan lisäksi piti kuulla ja viedä myös kotiin tiedoksi
niille, jotka eivät voineet kirkkomatkalle lähteä.
Kirkossa ja kirkonmäellä viivyttiin pitkään.
Kun Karjalan kirkko rakennettiin, oli
kulunut kymmenen vuotta suurista nälkävuosista.
Kirkko rakennettiin puusta ja siihen käytettiin
osia Karjalankylän ja Vehmalaisten puretuista
kirkoista. Uutta puuta tarvittiin ja taitavat tekijät.
Tällaisen kirkon rakentaminen korpikylille on vaatinut paljon tahtoa, talkootyötä ja lahjoituksia. Voi
vain kuvitella sitä juhlallisuutta ja kiitollisuutta, kun kirkkokansa on ensimmäisen
kerran uuteen kirkkoonsa astunut. Samanlaista iloa ja yhteenkuuluvaisuutta saimme myös
kokea me, jotka osallistuimme elokuussa kirkon
150-vuotisjuhlaan.
Juhlamessun toimittivat vs. kirkkoherra
Antti Kallio ja seurakuntapastori Marja-Liisa
Nygren. Ehtoollisen jaossa avustivat lapset Elias
ja Emil Kallio. Kanttori Jenni Urponen sai kirkon
yhdeksänäänikertaiset urut todella soimaan.
Messun jälkeen aterioimme kirkonmäellä.
Kirkon ympärille oli tuotu pöytiä ja tuoleja. Pöydillä valkoiset liinat koristeltuina pihlajanmarjoilla, kaunis sää, ihmiset kirkonmäellä, näky oli ihan
maalauksellinen. Myös kirkon ulkopuolella saimme kuulla kaunista musiikkia, vaihtaa kuulumisia
ja juoda kirkkokahvit. Sitten siirryimme kirkkoon
varsinaiseen juhlaan.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Aki Laaksonen toivotti meidät tervetulleiksi. Kati
Käiväräi nen esitteli mielenkiintoisesti kirkon ja
kertoi siellä olevista esineistä. Musiikista vastasivat Maskun Seikelän koulun oppilaat, lauluyhtye
Elomettiset ja Juhani Aaltonen huikeine

huiluimprovisaatioineen. Tervehdyksiä juhlaan
toivat Mynämäen kunnasta Aarne Lehtonen
ja Mynämäen seurakunnasta Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä.
Kuulimme myös muisteluksia ja sattumuksia Karjalan kirkonmäeltä ja niistä kertoivat
hauskasti rovasti Ritva Nieminen ja yrittäjä Esko
Lehtonen. Esko Lehtonen toimi pitkään Karjalan
kirkon suntiona.
Tämä koko juhlapäivä oli seurakunnan ja
monen toimijan ja järjestön yhteistyön tulos. Vielä
löytyi talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä, kuten
silloin 150 vuotta sitten. 		

Teksti Merja Hannula Kuvat Petri Hömppi
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TA PA H T U M A K A L E N T E R I
M arrask u u
To 28.11.
klo 9.30 Lasten ja perheiden adventtihartaus,
Mietoisten kirkko
klo 14 Vauvamuskari+vauvojen iltapäivä, Kastehelmi
Pe 29.11.
klo 9.30 Lasten adventtihartaus, Mynämäen kirkko
klo 9.30 Karjalan koulun ja päiväkodin
adventtihartaus, Karjalan kirkko
La 30.11.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona

J o ulu k u u
Su 1.12.
klo 10 1. Adventtimessu, Mynämäen kirkko
klo 10 Adventtihartaus ja joulupuuro,
Karjalan srk-koti, huom.paikka
klo 10 1. Adventtimessu, Mietoisten kirkko
klo 11 Kappelin joulujuhla, Mietoisten srk-koti
klo 11-13 Lähetysmyyjäiset, Jokihelmi
klo 18 Armas Maasalon Adventtivesper: Mietoisten,
Mynämäen ja Nousiaisten kirkkokuorot,
Karjalan kirkko
Ti 3.12.
klo 14.30 Ruokatreffit, Kanttorila
klo 17 Kuuntele ja koe, Pienryhmätila
klo 18 Rukousta kirkossa, Mietoisten kirkko
Ke 4.12.
klo 9.30 Miestenpiiri
klo 14 Toivonpaja, Mynämäen srk-koti		
klo 17 Jouluaskartelupajat perheille, enn.ilm.,
Kastehelmi.
klo 17 Jouluaskartelupajat perheille, enn.ilm.,
Karjalan srk-koti
klo 18 Lyhtykulkue ja joulunajanhartaus,
Mietoisten kirkko
To 5.12 .
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mietoisten srk-koti
klo 13 Naistenpiiri, pienryhmätila
klo 14 Vauvamuskari+vauvojen iltapäivä, Kastehelmi
klo 18 Lauluja Suomelle-konsertti; Kappelikvartetti
ym., Mietoisten kirkko
Pe 6.12.
klo 9 Seppeleet Karjalan ja Mietoisten sankarihaudoille klo 10 Sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko.
Seppeleenlasku klo 11.15 Mynämäen sankarihaudalle
La 7.12.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona.

Su 8.12.
klo 10 2. Adventtimessu, Mynämäen kirkko
klo 10 Pyhäkoulu, Kastehelmi
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko
Ti 10.12.
klo 9.30 Diakonian aamupuuro, Kanttorila
klo 13 Pyheen virkistyskerho, Pyheen Kyläkauppa
klo
18 Rukousta kirkossa, Mietoisten kirkko
		
Ke 11.12.
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko
To 12.12.
klo 12 Kultaisen iän kerho, Mynämäen srk-koti
klo 14 Vauvamuskari+vauvojen iltapäivä, Kastehelmi
La 14.12.
klo 11 Karjalan pyhäkoulu, Liisa Valtasen luona
klo 16 ”Oi, joutuos jouluyö”, Naantalin kamarikuoro
ja Kamarikuoro Melos, Mietoisten kirkko
Su 15.12.
klo 10 3. Adventin sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 11.15 Lähetystyön joulumyyjäiset, Mynämäen torilla
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko
Ma 16.12.
klo 19 Mynämäen Mieslaulajien joulukonsertti,
Mynämäen kirkko
Ti 17.12.
klo 13 Joulu-Bingo, Mynämäen srk-koti
klo 14.30 Ruokatreffit, Kanttorila
klo 18 Rukousta kirkossa, Mietoisten kirkko
Ke 18.12.
klo 13 Ystäväpiiri, Karjalan srk-koti
Pe 20.12.
klo 13 Koivikkokujan joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 23.30 Lukion joulukirkko, Mynämäen kirkko
La 21.12.
klo 8.30 Laurin koulun joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 9.30 Tavastilan ja Pyhän koulujen joulukirkko,
Mietoisten kirkko
Su 22.12.
klo 10 4. Adventtimessu, Mynämäen kirkko
klo 16 Jouluhartaus, Karjalankylän rukoushuone
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko
Ma 23.12.
klo 18 Lasten joulurauhan julistus, Kastehelmen piha
Ti 24.12.
klo 13 Lasten jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko
klo 14 Jouluaattohartaus, Karjalan kirkko
klo 15 Jouluaattohartaus, Mietoisten kirkko

Ti 24.12.
klo 16 Jouluaattohartaus, Mynämäen kirkko
Ke 25.12.
klo 7 Joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 8 Joulukirkko, Mietoisten kirkko
klo 9 Joulukirkko, Karjalan kirkko
Su 29.12.
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
Ti 31.12.
klo 14.30 Ruokatreffit, Kanttorila

T a mm ik u u 20 20
Ke 1.1.2020
klo 10 Uudenvuoden messu, Karjalan kirkko
Su 5.1.
klo 10 Messu, Mietoisten kirkko
Ma 6.1.
klo 10 Loppiaismessu, Mynämäen kirkko
klo 11 Lähetysinfoa ja kirkkokahvit, Mynämäen srk-koti

Mynämäkeläiset
Yhteisvastuuiltamat
pe 7.2.2020 klo 18
Mynämäen työväentalolla
Illan aikana kuullaan
Eino Samsténin sanoittamia ja
Kimmo Gröhnin säveltämiä lauluja,
iloista kansanmusiikkia
ja ikivihreitä sävelmiä.
Musisoimassa Juuso Porekari, Jarmo
Jokila, Heikki Sikilä, Kimmo Gröhn &
Houseband ja Sukka Hukassa
-kansanmusiikkiyhtye.
Luvassa on myös yllätysohjelmaa.
Kanttiinitarjoilussa Wirmon Martat
ja Lions Club Mynämäki.
Pääsymaksu 10 €
YV-keräyksen kohteena on vanhemmuuden
sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukeminen.

Tervetuloa!

Joulumusiikkia
La 30.11. klo 16
Veni, veni, Immanuel -konsertti,
Nuottineloset, Karjalan kirkko
Su 1.12. klo 18
Armas Maasalon Adventtivesper:
Mietoisten, Mynämäen ja Nousiaisten
kirkkokuorot, Karjalan kirkko
To 5.12. klo 18
Lauluja Suomelle -konsertti, Mietoisten kirkko
Su 8.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko
Ke 11.12. klo 18
Lasten kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko
La 14.12. klo 16
”Oi, joutuos jouluyö”-yhteiskonsertti,
Naantalin kamarikuoro ja Kamarikuoro Melos,
Mietoisten kirkko
Su 15.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko
Ma 16.12. klo 19
Mynämäen Mieslaulajien joulukonsertti,
Mynämäen kirkko
Su 22.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko

Joulumyyjäiset
lähetystyön
hyväksi
Käsitöitä ja leivonnaisia

MIETOISTEN JOKIHELMI
Su 1.12. klo 11.00 alkaen

MYNÄMÄEN TORILLA
Su 15.12. klo 11.15 alkaen

Tervetuloa!
Lahjoituksia vastaanotetaan
tiedustelut Heidi Hyytinen
15
puh. 044-3312 491

Jokaisella elämällä on merkitys
Salla Suomisen valoisat kasvot eivät paljasta
mitään siitä kivun ja tuskan määrästä, jota
hän on nuoresta iästään huolimatta joutunut
kokemaan. Salla on kääntänyt vahvuudeksi
sen, mikä on murtanut monet vastaavassa
tilanteessa olleet.

<<A - Posti Oy<<
Posti Green

Kun 24-vuotiaan lähihoitajan ja 1 v. pojan
äidin vakavat selkäoireet alkoivat, kukaan ei
olisi voinut uskoa millainen taival oli juuri
alkamassa. Sietämättömät ja pitkittyneet kivut,
työkyvyn menetys, iso selkäleikkaus, toipuminen, oireiden palaaminen, hermovauriot,
uuden leikkauksen odottelu…
Työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaminen
35-vuotiaana toi helpotuksen viranomaisten
loputtomaan pallotteluun ja taloudelliseen
epävarmuuteen. Lapsuudesta saakka sisällä
sykkinyttä elämänjanoa tilanne ei kuitenkaan
sammuttanut. -Iloisuus on iso voimavara. Se
kulkee suvussa, toteaa Salla. -En luovuta, vaan
katson eteenpäin. Nautin pienistä asioita ja
elämästä tosi paljon, vaikka toki huonojakin
päiviä on.
Mutta miten kipujen ja vastoinkäymisten
keskellä elävästä ihmisestä voi huokua ympärilleen niin paljon luottavaisuutta. –Kyllä minä
välillä kysyn, että miksi minulle on laitettu
näin paljon juttuja kannettavaksi? Vastauksia
en odota tai vaadi. En ole katkera Jumalalle
vaan luotan että kaikella on jokin tarkoitus.
Ennen sairastumistaan Sallalla oli toiveena
käydä armeija, opiskella sairaanhoitajaksi ja
lähteä johonkin katastrofikohteesiin auttamaan. Nyt auttamisen mahdollisuus löytyy
lähiympäristöstä, omasta seurakunnasta ja sen
diakoniatyöstä. Ruokajakelun lisäksi Salla on
mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja
avustaa viestinnässä.
–Seurakunnan työ tuli tutuksi jo lapsena
suntiona toimineen äidin Maarit Suomisen
kautta. Nyt saan srk:n vapaaehtoisena ja
luottamushenkilönä tutustua uusiin ihmisiin,
tehdä, toimia ja kokea elämää monella tavalla.

”Haluan jakaa
hyvää mieltä ja
olla jotenkin hyödyksi omien voimieni mukaan.”
-Jokaisella on jotain
annettavaa, kiteyttää
Salla lopuksi. Toiminta
seurakunnassa tarjoaa
elämyksiä, joita ei osaa
edes odottaa. Kannattaa lähteä liikkeelle
ja kysyä, mikä minun
paikkani voisi olla?

Kuva on otettu Kauneus ja Terveys
-lehdelle ja sen on ottanut Suvi Elo.

