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Kohti joulua

O

lemme siirtymässä kohti vuoden loppua ja joulua.
Syyslaulun sanoin huomaamme, että ”Syksy on tullut ja
myrskyelee, … Päivä on sammunut, maa pimenee”.
Syksyllä pyhäinpäivänä saimme taas kokoontua kirkkoihin muistelemaan edesmenneitä pyhiä (ihmisiä). Pyhäinpäivä ajoittuu ajanjaksoon vuodessa, milloin luontokin tavallaan on kuolemassa tai
siirtymässä lepoon. Pyhäinpäivä on hiljainen ja harras kirkkopyhä,
jolloin muistellaan aiempia kristittyjä sukupolvia ja kiitetään
kuoleman jälkeisestä elämästä.
Seurakunnat järjestävät pyhäinpäivänä jumalanpalveluksia, joissa
muistellaan kuluneen vuoden aikana kuolleita seurakuntalaisia.
Vainajan nimen lukeminen ja kynttilän sytyttäminen hänen
muistolleen muistuttavat meitä kahdesta tärkeästä asiasta:
Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut,
minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.

Jes 43:1

Pyhässä kasteessa meidät on nimeltä kutsuttu Jumalan valtakuntaan.
Pelastus on siis henkilökohtainen. Jumala kutsuu meitä luokseen jo
tässä ajassa ja täydellisesti se toteutuu tuonpuoleisuudessa.
Jeesus puhui kansalle ja sanoi:
”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua,
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Joh 8:12

Meissä itsessämme ei ole sitä valoa, joka kantaisi perille asti.
Tarvitsemme Jeesuksen tuomaa valoa.

Joulua kohti olemme matkalla. Pyhäinpäivän sanoma edesmenneitten muistelemisine kokee joulun sanomassa vielä täydellisemmän
odotuksen täyttymisen. Joka vuosi saamme hiljentyä sen ihmeellisen
sanoman äärelle, että Luoja tuli Jeesuksessa itse luotujensa ihmisten
kaltaiseksi. Joulunahan meille monelle tulee mieleen lämpimät muistot lapsuudesta ja edesmenneistä läheisistä. Myös jouluna kynttilät
hautausmaalla muistuttavat meitä siitä valosta, jonka Jeesus tuo.
Tähän koko Vanha testamentti tähtäsi ja tätä Jumalan kansa
hartaasti muinoin odotti ennen Jeesuksen syntymää. Kaikkein pyhin
syntyi ihmiseksi, jotta me saisimme uskon kautta häneen olla pyhiä
ja Jumalalle kelpaavia:
Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room 6:23
Hyvää joulun odotusta! - Antti Kallio
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Erityiskiitoksen ansaitsee Alfatiimi, joka yhdessä
Saara Markkulan ja Antti Kallion kanssa on
ollut suunnittelemassa ja kokoamassa kurssia.
Heidät on löytänyt myös eri palvelutehtävistä
varmistamassa illan onnistumista. Myös Alfan oma
lauluryhmä Leena Kotkan johdolla on ilta illan
jälkeen koskettanut meitä kauniilla tulkinnoilla
vanhoista ja vähän uudemmistakin hengellistä
lauluista.
Elämme hyvin epävakaassa maailmassa. Iris Pirttiahon sanoin; ” Ei mikään ole niin varmaa kuin
epävarma ja sekin vapisee, kun Kristus tulee paikalle.” Tähän Kristukseen olemme me nyt syksyn
ajan saaneet tutustua yhdessä. Toisten kurssilaisten
ajatukset ovat rikastuttaneet kuvaa Hänestä. Ja sinulle, jolle tämä kaikki on jäänyt vielä jäsentymättömäksi ja epäselväksi: odota toivossa. Raamatussa
on kaunis kohta: ”Älkää herätelkö, älkää häiritkö
rakkautta ennen kuin se itse haluaa.” Parhaassa
ajallisessa kuin myös Jumalallisessa rakkaudessa
ei ole pakkoa. Sydän avautuu, kun rakkaus saa
koskettaa sitä.

ALFA-kurssi
Mynämäessä

Samaan aikaan, kun kesän vihreys luonnossa
taittui syksyn hehkuvaan ruskaan, Mynämäen
seurakunnassa alkoi Alfa-kurssi. Alfa on saanut
alkunsa Isosta-Britanniasta. Noin 11 miljoonaa
ihmistä ympäri maailmaa on osallistunut näille
kursseille. Yhdessä muiden kurssilaisten kanssa he
ovat kyselleet elämän tarkoitusta, tutustuneet Raamattuun ja pohtineet Jumalan armoa ja rakkautta.
Syksyn tiistait ovat ahkerasti kuluneet Mynämäen
seurakuntakodilla. Olemme saaneet astua lämpimään, kotoiseen ilmapiiriin, joka aivan kuin pyyhkii päivä huolet ja pienet harmit pois mielestä. Joka
kerta tarjolla on ollut herkullinen illallinen, jossa
tutut ruuat ovat yllättäneet nauttijansa uudella,
herkullisella twistillä. Kukat ja kauniisti koristellut
pöydät kertovat: olet tervetullut. Myös lapset ovat
tuoneet iloa iltoihimme. Heidän toiminnastaan on
vastannut seurakunnan varhaiskasvatus.
64

Jokaisen illan aloittaa alustus, jossa käsitellään
kristinuskoa eri näkökulmista. Kurssilla ikään kuin
kertaamme rippikoulussa opittuja asioita uusin
menetelmin ja tavoin. Alustajien puheenvuorot
ovat olleet persoonallisia ja huolella suunniteltuja.
Esimerkkejä Jumalan toimintatavoista on otettu
myös omasta henkilökohtaisesta elämästä. Alustusten jälkeen kurssilaiset jakautuvat pienryhmiin.
Näissä tutuksi käyneissä ryhmissä on ollut turvallista kysellä, keskustella ja jakaa ajatuksia. Juuri tämä
pienryhmä tutun vetäjänsä kanssa antaa mahdollisuuden saada uusia näkökulmia ja syvyyksiä
Jumalan tuntemiseen tässä maailmassa. Ja mikä
parasta: saat kohdata ja ystävystyä uusien, hienojen ihmisten kanssa.
Kurssiin on kuulunut myös viikonloppu Kumiruonan leirikeskuksen tiloissa meren ja syysilman
raikkaudessa. Kompaktin paketin siitä, kuka Pyhä
Henki on ja Hänen työstään ajassamme olivat
koonneet Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä.
Antti Kallio piti hyvää huolta niin isommista
kuin vähän pienemmistä leiriläisistä. Ja päivien
kohokohta oli Antin vetämä ehtoollisjumalanpalvelus leirikirkossa.

Ville-Petteri Lassila on yksi Mynämäen seurakunnan Alfatiimin jäsen. Mitään aikaisempaa
kokemusta Alfasta hänellä ei ollut. Pikkuhiljaa
kurssin tarkoitus alkoi avautua: matalan kynnyksen
tilaisuus, missä voi omana itsenään esittää kysymyksiä kristinuskosta, kuunnella opetusta ja keskustella siitä pienryhmissä. Paperilla tämä on hyvä,
mutta toteutus on vaikeampaa. Mynämäen Alfasta
mielestäni onnistuttiin luomaan avoin ja lämminhenkinen tilaisuus. Kurssi on myös punonut tiimiläisiä hyvällä tavalla yhteen. Myöskin pienryhmissä
keskinäisen luottamuksen ja avoimuuden kasvu
on silminnähtävää. Keskustelujen aloittaminen
kristinuskon vaikeimmista kysymyksistä on välillä
haastavaa. Suomalainen keskustelukulttuuri myös
vaikuttaa tähän.
Henkilökohtaisesti olen Alfa-kurssilla uudella tavalla oppinut kohtaamaan muita ihmisiä kristinuskon
sanomalla. Ja miten erilaisia kokemuksia voi toisilla
olla. Kokonaisuudessaan syksyinen Alfa-kurssi on
ollut mielenkiintoinen matka kristinuskon perusteisiin.

Teksti Katariina Kivivuori,
Kuvat Anto Raali
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Tarja Elo

Tarja Elo, sinä jäit syksyllä
eläkkeelle meidän työyhteisöstämme Mynämäen
seurakunnasta. Milloin tulit
tänne töihin?
Aloitin Mynämäen seurakunnassa toukokuussa 1999. Silloinen
taloudenhoitaja Marjut Kotiharju palkkasi minut puoleksi
vuodeksi tallentamaan Mynämäen, Karjalan ja Karjalankylän hautausmaiden hautakivissä
olevat tiedot tietokoneelle. Omaa
työpistettä ei ollut, työskentelin
taloustoimistossa ja nuorisopuolella vuorotellen. Samana
kesänä tuurasin myös siivoojaa.
Kukkiakin kastelin innokkaasti.
Lopulta selvisi, että olin kastellut
tekokukkaakin.
Ilmeisesti työsi taisi kuitenkin jatkua ja tekokukkien
innokkaasta kastelusta oli

siinä mielessä hyötyä?
Kyllä, Marjut kysyi minua
töihin hautausmaalle seuraavana vuonna. Lopulta tuurasin
vuonna 2000 myös taloudenhoitajan vuorotteluvapaan ajan ja
kesällä vielä lisäksi olin kanslistin
kesäloman sijaisena. Aamupäivä
kirkkoherranvirastolla ja iltapäivän taloustoimistossa, joka silloin
sijaitsi seurakuntakodin takaosassa. Näitä lisäksi hoidin seuraava
vuonna myös sijaisuuksia Maskussa, Vehmaalla sekä Nousiaisissa. Karjalan kirkossa toimin
tarvittaessa suntion sijaisena.
Vuonna 1999 aloimme Hanna
Nummelan kanssa pitämään
pyhäkoulua Laajoen vanhalla
koululla ja silloin aloitin myös
seurakunnan pyhäkoulusihteerin
tehtävän.
Vähitellen siirryin kokonaan
virastolle ja samalla kanslistin nimike vaihtui toimistosihteeriksi.
Työnkuva monipuolistui muutama vuosi sitten ja olin nyt vii-

Olet ollut monta kertaa
mukana järjestelyissä myös
työnkuvasi ulkopuolella.
Mikä erityisesti on jäänyt
mieleen?
Yhtenä vuonna peruimme
Laajoen Suontakan metsähartauden, joka pidetään joka vuosi
elokuussa. Ajattelimme, ettei
sinne kukaan tule, kun satoi niin
paljon, joten papin tulo peruttiin. Kesäasukas kuitenkin soitti,
että hartauspaikalla on jo ihmisiä
ja lisää tulee! Pirjo-Liisa Laihon
kanssa keitettiin kahvit kiireesti
termariin, virsikirjat koriin ja
menoksi. Minä kerroin hartaudessa ristinmerkin merkityksestä
luterilaisuudessa ja luin iltarukouksen. Pirjo-Liisa valitsi virret.
Kiitos, Tarja, kaikista työvuosistasi. Toivotamme Sinulle siunattuja eläkepäiviä!

Marja-Liisa
Nygren
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Kuva Antti Kallio

Anne
Moilanen

meksi toimisto- ja taloussihteeri.

Marja-Liisa Nygren, olet
ollut pitkään Mynämäessä.
Milloin tulit seurakuntaamme töihin?
3.12.1990 aloitin teologina ja
16.12.1990 arkkipiispa John
Vikström vihki minut Mynämäen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan Turun tuomiokirkossa. Siitä tulee 31-vuotta
täyteen.
Olen syntynyt, kasvanut ja
käynyt koulut Helsingissä enkä
tänne Mynämäelle tultuani tiennyt paikan olemassaolostakaan.
Mutta minut otettiin lämpimästi
vastaan ja olen hyvin viihtynyt
täällä.

Anne Moilanen, sinä olet
tullut meille Mynämäen
seurakuntaan Anna Putkirannan sijaiseksi ja toimenkuvanasi on mm. olla Mietoisten kappeliseurakunnan
kanttorina toimiminen.
Kuka on Anne Moilanen?
Tulen musiikkiperheestä, missä
molemmat vanhempani työskentelivät seurakunnassa. Sunnuntaisin oli usein paljon ohjelmaa.
Olimme perheenä yhdessä
jumalanpalveluksissa ja usein sen
jälkeen oli kirkkokahvitilaisuus
vielä jonkun asian ympärillä.
Kuva
Anto Raali

Mikä on ollut mielenkiin
toisinta työssäsi? Entäpäkenties raskainta?
Parasta työssäni on ollut ihmisten kohtaaminen. Erityisesti
on jäänyt mieleen myös monet
päiväkerhon näytelmät, pääsiäisvaellukset ja musiikkityön kirkkonäytelmät (esim. Lizeliuksesta,
Lutherista). 30-vuotta papintyötä
tehneenä voi todeta, että moni
asia on muuttunut, mutta moni
myös pysynyt ennallaan. Alussa
olin ehkä hieman häkeltynytkin,
kun papilta odotettiin tilaisuuteen kuin tilaisuuteen alkupuhetta, välipuhetta ja loppupuhetta.
Koronapandemia näin työuran
loppupuolella oli aivan omanlaatuisensa kokemus. Erilaisten ihmisten kohtaaminen on antanut
monipuolisuutta työhön, mistä
osaa olla kiitollinen ja onnellinen. Hautajaiset ovat paradoksaalisesti tavallaan juhlallisia
kohokohtia, mutta samalla niitä
kaikkein raskaimpia asioita

elämässä. Maalaispapin eräänlainen kohtalo on kuitenkin, että
niitä on kerääntynyt paljon.
Siirryt eläkkeelle 1.4. alkaen ja Mynämäen seurakunnan puolesta on aika
kiittää Sinua palveluksestasi ja toivottaa antoisaa ja
siunattua eläkkeellä oloa.
Onko mitään erikoisia
suunnitelmia?
Tässä vaiheessa tuntuu hyvältä
antaa ajan näyttää ja tehdä kuten virressä 338 sanotaan: ”Päivä
vain ja hetki kerrallansa”.
Tuo johtaakin vielä viimeisimpään kysymykseen,
mikä on lempivirtesi?
Niitä on useita, mutta viime
aikoina uusista virsistä 924
on puhutellut, siinä lauletaan;
”Edessä reitti tuntematon aukeaa, omin voimin emme kestä
tuulta vasten”.

Onko sinulla jokin lempivirsi ja miksi juuri se?
Niitä on niin paljon, mutta jaan
tähän nyt yhden. Virsi195, On
riemu, kun saan tulla sun, Herra
temppeliin. Tässä virressä on se
tunnelma mitä olen jo lapsena
saanut kokea mennessäni kirkkoon.

Kuva Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
Haastattelut Antti Kallio
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Minä olen maailman valo.
Minun seuraajieni ei koskaan
tarvitse kulkea pimeässä,
sillä heillä on elämän valo.
Joh 8:12

Raamattu on edelleen
maailman eniten myydyin kirja

Tuomas oli tehnyt jo aiemmin ison lahjoituksen,
ensimmäinen oli Erik Sorolaisen Postilla I ja II.
Näistä molemmista lahjoituksista kertoo Daniel
Henrikinpoika Jusleniuksen vuonna 1664
kirjoittama kiitosteksti, joka löytyy Mietoisten
kirkon vitriinissä olevan vanhan Raamatun kannen sisäpuolelta. Ote tekstistä:

Raamattu on kristityille ainutlaatuinen teos. Siinä voi kuulla
Jumalan äänen. Sen sanat rohkaisevat arkoja, lohduttavat
surevia, kutsuvat kaipaavia ja ohjaavat etsiviä.

R

aamattu ei ole sääntökirja, joka sanelee elämäämme ylhäältä käsin, vaan se on Elämän lähde. Se kutsuu seuraamaan Jumalaa, joka on aina
hyvä ja uskollinen. Jumala antaa Pyhän Henkensä
ohjaamaan ja avaamaan ymmärrystämme Hänen
maailmaansa. Itse emme tähän pysty.
Vanha testamentti kertoo Israelin kansan vaiheista
ennen Jeesuksen syntymää. Uusi Testamentti kertoo Jeesuksen ja hänen opetuslapsiensa elämästä ja
toiminnasta. Jeesus on Raamatun keskus ja ydin.
Raamatun sanoma on aina elävä uusille sukupolville. Siinä on jotakin täysin muuttumatonta, mutta se avautuu henkilökohtaisesti ja synnyttää uutta
elämää. Se on Jumalan antama ilon ja voiman
lähde jokaista varten. Se kertoo myös epäilevistä
ihmisistä, elämän koko kirjosta. Jeesus opetti siitä,

minkälainen Isä Jumala on ja miten me voimme
päästä elämään Jumalan valtakunnassa. Se valtakunta ei lopu koskaan. Lähde mukaan tutustumaan tähän kirjojen kirjaan, joka on myös maailman eniten myydyin kirja!

Raamattua voi lukea myös digitaalisesti.
Raamattu.fi – sivustolta löydät useita
käännöksiä, myös vuosi sitten julkaistun
uuden testamentin UT2020 -käännöksen.
Ilmaiseksi ladattavan mobiilisovelluksen kautta voit
myös kuunnella tätä käännöstä. Verkosta löytyy myös
monia muita raamattusovelluksia, joiden kautta voi
lukea Raamattua kaikilla mahdollisilla kielillä.

Suntio Hannu Anttila käsittelee
1600-luvun Raamattua varoen.

Mietoisten kirkon
Raamattu-aarre
9. kesäkuuta 1642 lähetettiin ensimmäinen erä
painotuoreita suomenkielisiä Raamattuja Tukholmasta Turkuun. Yksi näistä Raamatuista päätyi
22 vuotta myöhemmin Mietoisten vastarakennettuun kirkkoon.
Ensimmäiset suomenkieliset kokonaiset Raamatut oli tarkoitettu ensisijaisesti kirkon käyttöön.
Jotkut talonpojat hankkivat niitä myös perheensä
käyttöön erityisesti lounaisessa Suomessa. Näihin talonpoikiin kuului Tuomas Jaakonpoika
Haijaisten Junnilasta. Hän päätyi lahjoittamaan
Raamatun Mietoisten kirkkoon, jossa sitä edelleen
säilytetään suljetussa vitriinissä.

”Tämä on kirjoitettu, jotta uskoisitte
Jeesuksen olevan Kristus,
Jumalan Poika. Kun uskotte, saatte
10elää hänen nimensä voimasta.” JOH. 20:31

- Lahjoitusta ei tehty hetken mielijohteesta vaan
se oli varmasti hyvin harkittu ja perustui vahvaan
vakaumukseen. Kirjat olivat tuohon aikaan hyvin
kalliita. Uuden Raamatun hinta vastasi mahdollisesti jopa silloisen rivipapin vuoden palkkaa, joittenkin arvioiden mukaan jopa pikkutilan arvoa,
kertoo Junnilan sukuun kuuluva Arto Verho. Tuomas ymmärsi silloin Raamatun suuren merkityksen silloiselle Mietoisten kappeliseurakunnalle
ja koko yhteisölle. Suomenkielinen Raamattu oli
tärkeä koko Suomen kansalle ja suomalaisuudelle.

Kiitos tälle Tuomoill tehkäm
Sydämmestä sekä sanall’
Toiwottacam tällä tawall:
Herra maxa Tuomoin lahia
Anna hänell hinda wahwa
Ensin täsä ilmas olles
Sitten tääldä poijes cuolles
Wijmein päästä riemupitoon
Täydelliseen Taiwan iloon
Cunga meitä caickii auta
Pyhän Poicas piinan cautta.
27 marraskuuta 1664
tämän maanviljelijän kunniaksi
nämä säkeet kirjoitti Daniel Henricin poika Juslenius,
Mynämäen diakoni (apupappi)
Nämä kiitossanat Raamatun ensilehdille oli kirjoittanut Daniel Henrikinpoika Juslenius, Mynämäen Mietoisiin muuttanut pappi, joka harrasti
Suomen historiaa ja kieltä. Hänellä oli monta
lasta, joista nuorin Daniel Danielinpoika
Juslenius on tunnetuin. Hän oli pappi, kirjailija sekä heprean, kreikan kielen ja teologian professori Turun akatemiassa. Hänestä tuli Porvoon
piispa ja myöhemmin Skaran piispa Ruotsissa.
Mietoisten kirkon eteläisen seinän ulkopuolella
on hänen muistomerkkinsä.
Teksti ja kuvat Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
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KUVAKOLLAASI NUORISOT YÖN SYKSYSTÄ

PYHÄKOULUN RINNALLE TULLUT KIRJEPYHIS
Pyhäkoululla on Mynämäenkin
seurakunnassa pitkät perinteet.
Sitä onkin vuosien mittaan
toteutettu monin eri tavoin.
Perinteisesti viikonloppuisin
on kokoonnuttu pyhäkouluissa
vapaaehtoisten ohjaajien tai
palkattujen nuorten toimesta.
Pyhäkoulussa tutustutaan Raamatun kertomuksiin ja kristillisiin
traditioihin lapsilähtöisesti mm.
leikkien, laulaen ja askarrellen.
Tärkeänä osana pyhäkouluja on
myös osallistujakortit ja niihin
liimattavat tarrat.
Syksystä alkaen aloitti toimintansa myös Kirjepyhis. Siihen
ilmoittautumalla on lapsi/perhe
saanut mukavaa postia seurakun-

Syyslomaleiri
Mynämäen seurakunnassa
juhlistettiin ensimmäistä
kirkon nuorisotyön viikkoa
koulujen syyslomalla perinteisesti töiden merkeissä.
Kouluikäisten lasten syyslomaleirillä oli mukana 23
leiriläistä ja seitsemän vapaaehtoista isosta työntekijöiden
lisäksi.

nalta. Postilähetys on sisältänyt
Lastenkirkon valmistamaa materiaalia sekä askartelutarvikkeita
ja pieniä yllätyksiä.
- Huomasimme Koronasta johtuvina poikkeusaikoina, että lähettämämme postit ilahduttivat
kovasti toiminnassamme mukana
olevia lapsiperheitä. Tästä saimmekin idean kutsua Kirjepyhikseen kaikkia halukkaita lapsia ja
perheitä, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Tytti Poutanen.
- Tuntuu mukavalta, että perheet
voivat kokea yhteyttä seurakuntaan myös postin välityksellä.
Seurakunnan pyhäkoulutyön piiriin kuulukin myös eri ikäkausina
lähetettävät onnittelukortit

ja kutsut eri ikäkausien tapahtumiin. Tämä on osa seurakuntien
Polku-toimintamallia, jonka
tavoitteena on se, että yhteys
seurakuntaan voisi olla tiivistä
vauvasta aikuisuuteen.
Pyhäkoulu kokoontuu lauantaisin klo 11.00 Liisa Valtasen johdolla osoitteessa Karjalantie 797.
Kirjepyhikseen voi ilmoittautua
seurakunnan nettisivuilla. Kirjepyhäkouluja on kaksi: ”Päkän
posti” on suunnattu 3-5-vuotiaille ja ”Tutkimuspartio seikkailee”
6-8-vuotiaille. Kirjeen voi tilata
vaikkapa kummilapselle, mutta
varmistathan, että tämä sopii
myös lapsen huoltajille.

Isoskurssin retki

Teksti Tytti Poutanen

Isoskurssilla aloitti syksyllä
joukko mahtavia nuoria. Isoset
ovat rippikoulun onnistumisen
kannalta yksi tärkeimmistä
tukipilareista. Ensimmäisellä
retkellä syyskuun lopussa
opeteltiin ryhmäytymistaitoja.

Melontaretki

Kuva Tytt
i

Nuorten syksyisellä
melontaretkellä koettiin
ainutlaatuista järviluontoa, erämaan hiljaisuutta,
nuotion äärellä istuskelua
ja yöpymistä teltassa.
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Poutanen

Perheiden
jouluaskarteluillat
Karjalan seurakuntakodilla
ti 30.11. klo 17-20
Kastehelmessä
ke 1.12. klo 17-20
Teksti ja kuvat Petri Hömppi

Kuva Aija Aalto

Ilmoittaudu mukaan 26.11.
mennessä: tytti.poutanen@evl.fi

Lasten joulurauhan
julistus järjestetään
Kastehelmen pihalla
jo kolmatta kertaa.
Joulun ollessa jo aivan
ovella onkin hyvä hetkeksi yhdessä rauhoittua ja aloittaa joulun
vietto tunnelmallisesti
lyhtyjen loisteessa.

Lasten
joulurauhan julistus
to 23.12. klo 18.00

Joulurauha julistetaan
juhlavasti Kastehelmen parvekkeelta ja
yhdessä laulamme
myös muutamia
joululauluja.
Tarjolla glögiä ja pipareita.

Konsertit

Ti 14.12 klo 19
Chorus Cathedralis Aboensis
-kuoron joulukonsertti
Mynämäen kirkko.
Liput 20€ /17 € (eläkeläiset/opiskelijat)

Ma 20.12 klo 19
Mynämäen Mieslaulajien
joulukonsertti,
Mynämäen kirkko.

Ke 8.12. klo 18
Lasten kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko
Su 12.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko
Su 12.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko
Su 19.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko
Pe 24.12 klo 21
Jouluaattoillan Kauneimmat joululaulut,
Sinikka Rikkilä, Leila Pahomow, Juuso Porekari,
Mynämäen kirkko

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €

Jouluvaelluksia Mynämäen torilla ti 14.12.
Jouluvaellukset kuljettavat meitä kurkistamaan
ensimmäisen joulun ihmeisiin.
Päiväsaikaan vaelluksilla kulkevat
päivähoidon väki ja 1-2 -luokat.
Iltavaelluksia toteutuu tiistaina 14.12.
klo 17-19 puolen tunnin välein.
Jouluseimimökki
on osana näitä
vaelluksia.

Voit tulla mukaan ilman ilmoittautumista.
Kierros kestää n. 20 minuuttia.
Tarjolla on myös kuumaa glögiä.
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TAPAHTUMAT JOULUNAIKA 2021
MARRASKUU

To 25.11.
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Mietoisten kirkko
Pe 26.11.
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Mynämäen kirkko
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Karjalan kirkko
Su 28.11.
klo 10 Adventtimessu,
Mynämäen kirkko
klo 11 Perheiden Hoosiannakirkko, Mietoisten kirkko,
jonka jälkeen Lasten joulumaa-tapahtuma ja lähetysmyyjäiset piha-alueella
klo 16 Adventtikirkko,
Karjalan kirkko
Ti 30.11.
klo 17 Jouluaskarteluilta perheille, Karjalan srk-koti, *enn.ilm.

JOULUKUU

Ke 1.12.
klo 17 Jouluaskarteluilta
perheille, Kastehelmi, *enn.ilm.
To 2.12.
klo 18 Piispa Mari Leppäsen
iltamessu, Mynämäen kirkko
La 4.12.
Diakoniatyö mukana joulutorilla
Su 5.12.
klo 10 Messu, Karjalan kirkko
Ma 6.12.
klo 9 Seppeleet Karjalan ja
Mietoisten sankarihaudoille
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
Seppeleenlasku heti jumalanpalveluksen
jälkeen Mynämäen sankarihaudalle
Ti 7.12.
klo 17 Lyhtykulkue lähtee Tavastilan koululta, klo 17.30 alkaen
joulunajanhartaus, Mietoisten
kirkko
Ke 8.12.
klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Mynämäen kirkko

Su 12.12.
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
klo 11 Kappelin joulujuhla,
Mietoisten srk-koti
klo 11 Lähetystyön joulumyyjäiset, Mynämäen srk-koti
klo 15 Kauneimmat joululaulut,
Karjalan kirkko
klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko
Ti 14.12.
Jouluvaellukset klo 17, 17.30, 18,
18.30, 19, Mynämäen torilla
Ke 15.12.
klo 18 Ehtoollishartaus,
Mynämäen kirkko
To 16.12.
klo 12 Varttuneenväen joulujuhla, Mynämäen srk-koti
Pe 17.12.
klo 13 Koivikkokujan joulukirkko, Mynämäen kirkko
Su 19.12.
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Jouluhartaus,
Karjalankylän rukoushuone
klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Mietoisten kirkko
Ti 21.12.
klo 23.30 Lukion joulukirkko,
Mynämäen kirkko
Ke 22.12.
klo 8.30 Laurin koulun
joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 9.15 Pyhän koulun
joulukirkko, Mietoisten kirkko
klo 9.30 Laurin koulun
joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 10 Tavastilan koulun
joulukirkko, Mietoisten kirkko
klo 10.30 Aseman koulun
joulukirkko, Mynämäen kirkko

<< K-Posti Oy >>
Posti Green
To 23.12.
klo 18 Lasten joulurauhanjulistus, Kastehelmen piha
Pe 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 Jouluaattoillan
Kauneimmat joululaulut
La 25.12.
Joulukirkot
klo 7 Mynämäen kirkko
klo 8 Mietoisten kirkko
klo 9 Karjalan kirkko
Su 26.12.
klo 18 Tapaninpäivän kynttiläkirkko, Mynämäen kirkko
Pe 31.12.
klo 20 Uudenvuoden iltakirkko,
Mynämäen kirkko

TAMMIKUU

La 1.1.2022
klo 10 Uudenvuoden messu,
Mietoisten kirkko
Su 2.1.
klo 10 Messu, Karjalan kirkko
To 6.1.
klo 10 Loppiaismessu,
Mynämäen kirkko
Muutokset mahdollisia.
Tarkastathan tilaisuudet Vakka-Suomen Sanomista ja www.mynamaenseurakunta.fi. Sieltä löydät myös kalenterista puuttuvat kerhot ja piirit.
* Ilmoittaudu mukaan 26.11.

mennessä: tytti.poutanen@evl.fi

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA www.facebook.com/mynamaenseurakunta)

Mynämäen seurakunnan Facebook-sivulla tapahtuu
päivittäin jouluisia juttuja, joten pysy kanavalla!

