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oulu on aikaa, jolloin kauan odotettujen lahjojen avaaminen
saa lapsessa aikaan suuren ilon. Ilo johtuu joululahjoista ja
ehkä vieläkin enemmän lupauksen ja odotuksen täyttymisestä.
Joululahjathan ovat eräänlainen lupaus. Niiden odottamista on
mukava seurata varsinkin lasten kohdalla. Meidän on hyvä muistaa, että Jeesus nostaakin lapsen uskon esikuvalliseksi. Jotain tästä
näemme pienten lasten joulun odotuksessa.
Jouluna olemme vanhan testamentin profeettojen lupausten
toteutumisen ovella. Jumala lupasi jo tuhansia vuosia ennen
Kristuksen syntymää profeettojen kautta, että eräänä päivänä
Vapahtaja syntyisi ihmiseksi maailmaan.
Jouluisin muistamme ihmeellistä lupausten täyttymistä; Jumala itse syntyi ihmiseksi Kristuksessa, ja yhdisti meidät ihmiset
Jumalan yhteyteen. Me tahdomme muistaa toisia lahjoilla, koska
Jumala itse antoi meille lahjaksi Poikansa: ”Kiitos sulle Jeesuksemme
kallis Vapahtajamme, kun sä tulit vieraaksemme, paras joululahjamme”.
Profeetta Miika kirjoitti 700-luvulla e.Kr tulevaisuudesta, joka on
Jeesuksen kautta tullut maailmaan jo nyt ja samalla se odottaa
vielä täydellistä toteutumista; ”Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä
Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian.
He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka.
Hän tuo rauhan”. Miika 5:3
Rauhallisen joulun toivottaminen on perinteinen kaunis tapa.
Se sisältää viittauksen Jumalan rauhaan ja taivaalliseen todellisuuteen, mutta haasta meitä myös toimimaan rauhan puolesta
tässä ja nyt. Ajankohtainen aihe Euroopassa ja koko maailmassa
tänä(kin) jouluna.
”Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala. Sinä lähetit ainoan Poikasi maailmaan
kaikkien kansojen iloksi. Täytä meidät ilolla ja rauhalla. Lahjoita meille ja
koko maailmalle siunattu joulujuhla. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen
nimessä. Aamen”
Hyvää joulun odotusta! - Antti Kallio
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Yhdessä olemme
enemmän

Ajatuksia ukrainalaisesta
joulusta ja pakolaisuudesta
Joulu on ukrainalaisten suosituimpia juhlapäiviä:
aikaa perheen yhdessäoloon, yhteyteen, lämpöön,
viihtyisään kotoiluun, rakkauteen ja toivoon. Ukrainalaiset ovat aina arvostaneet ja kunnioittaneet
perheen yhteistä juhla-aikaa.
Joulun juhlinta alkaa meillä ortodoksisen tradition
mukaan vasta 6.1, joka on meidän jouluaattomme.
Ensimmäisten tähtien sytyttyä taivaalle, sukulaiset
ja ystävät kokoontuvat yhteiseen juhlapöytään.
Tällöin perhe valmistaa 12 ruokalajia, jotka
symboloivat apostolien lukumäärää tai vuoden 12
kuukautta.

Lilia Boiko asuu poikansa Artemin ja
tyttärensä Alinan (ei kuvassa) kanssa
Mynämäessä. Hän on kiitollinen kielikahvilan luomasta yhteydestä ja avusta.

Maailmalla myllertävät kriisit saavat monet meistä tuntemaan voimattomuutta. Avun tarvitsijoita
on kovin paljon. Tuntuu vaikealta edes aloittaa,
sillä omien mahdollisuuksien rajat tuntuvat tulevan nopeasti vastaan. Onneksi auttamistyössäkään ei tarvitse pärjätä yksin, vaan sen tueksi
löytyy organisaatioita ja verkostoja.
SPR: Mynämäen osasto järjesti viime huhtikuussa Kotoutumisen tukena Mynämäellä -infotilaisuuden. Siellä kävi pian selväksi, että koossa oli
sopiva joukko niin yksityishenkilöitä kuin organisaatioitakin, ja kotoutumisen tueksi suunniteltu
kielikahvilatoiminta päästiin aloittamaan.
Kielikahvila on avoin kaikille, jotka haluavat oppia suomen kieltä vapaamuotoisesti rupatellen
ja tutustua samalla paikallisiin. Tunnelmallinen
Kanttorila muuttuu kerran viikossa kohtaamispaikaksi, jossa kahvitellaan ja opetellaan suomen
kielen ja kulttuurin olemusta. Vaikka kielikahvilassa saatetaankin auttaa osallistujia arjen kysymyksissä, se ei korvaa kuntien ja valtion tehtäviä
64kotouttamistyössä.

Kielikahvilan kantavia voimia ovat SPR:n Mynämäen osasto ja Mynämäen seurakunnan diakoniatyö sekä kielikahvilan vapaaehtoiset. Kielikahvila tekee myös yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa: Kielikahvilalaiset ovat mm. ottaneet tuntumaa suomalaiseen luontoon Mynämäenseudun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa ja retkeilleet
Kurjenrahkan ja Asmandian luontopoluilla. He
ovat tutustuneet kunnan museoiden näyttelyihin ja toimineet muotinäytöksen malleina Laurin markkinoilla. Kielikahvilan lapset ovat olleet
Wirmon Marttojen kanssa leipomassa ja Mynämäen Palloseuran kanssa pelaamassa jalkapalloa.
Tärkeä yhteistyötaho ovat myös ukrainalaisten
yhteisö sekä yksittäisten kuntalaisten ylläpitämä
Ukraina-apu Mynämäki -facebook-ryhmä, joiden kautta kohderyhmän voi tavoittaa.
Verkosto on kotoutumista tukevalle työlle ensiarvoisen tärkeää: se muodostaa tukevan ja joustavan pohjan, joka kannattelee sekä itse toimintaa
että toimijoita.
Teksti: Minna Hautio, Kielikahvilan vapaaehtoinen
Kuvat: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Joulun pääruokalaji on kutya: vehnästä tai ohrasta
keitetty puuro, mihin tavallisesti lisätään
rusinoita, unikonsiemeniä, hunajaa, kuivattua aprikooseja ja pähkinöitä. Pöydässä pitää myöskin olla
uzvar: juoma, jota tehdään kuivatetuista omenoista,
päärynöistä ja rusinoista. Yksi tärkeä ruokalaji
juhlapöydässä on kalach: perinteinen vehnäkranssi.
Tämä symbolisoi vieraanvaraisuutta. Eri puolilla
Ukrainaa tarjottavat ruokalajit vaihtelevat, mutta
niiden lukumäärä on vakio. Juhlapöytä koristellaan
kynttilöin ja pöydälle asetetaan didukh: vehnälyhde,
joka kertoo perheen juurista, sadosta ja hyvinvoinnista.

ajatella juhlintaa, kun kotimaasi on tulessa. Joka
päivä maamme menettää parhaita poikiaan ja tyttäriään. Emme ole tavanneet perhettämme pitkään
aikaan. Aika tuntuu ikuisuudelta. Seuraamme
jatkuvasti uutisia ilmapommituksista ja räjähdyksistä. Sukulaisemme ja ystävämme ottavat joka
päivä suuria riskejä taistellakseen valoisamman
tulevaisuuden puolesta. Monet heistä on liittynyt
Ukrainan armeijan joukkoihin. Joka päivä he tekevät yli-inhimillisiä suorituksia vapautemme vuoksi.
Meillä on vain yksi ainoa toive: me haluamme
rauhan kotimaahamme niin pian kuin mahdollista.
Me haluamme halata sukulaisiamme ja rakkaitamme. Me haluamme elää vapaassa ja itsenäisessä
maassa. Nyt muistot perhejuhlista lämmittävät
sieluamme aivan erityisellä tavalla. Me uskomme
Ukrainan lopulliseen voittoon.
Siihen, että voimme taas kokoontua yhteen ja
nauttia perheyhteyden lämmöstä.

Elämä voittaa kuoleman
ja valo voittaa pimeyden.
Teksti: Alina Boiko, Suom: Katriina Kivivuori
Joulutunnelma syntyy perinteisistä elementeistä.
Sodan jälkeistä aikaa odotetaan, jolloin joulupöytä
notkuu taas herkkuja ja ihmiset saavat olla yhdessä.

Jouluperinteeseen kuuluu myös joululaulukiertue.
Tytöt ja pojat kulkevat talosta taloon ja esittävät
joululauluja. Laulujen sanoma antaa kunnian
vastasyntyneelle Vapahtajalle. Vastalahjaksi laulajat saavat makeisia, hedelmiä tai rahaa. Myös
kiertävään teatteriin osallistutaan jouluna. Ryhmät
kulkevat talosta taloon esittäen lyhyitä Raamatullisia kuvaelmia. Tämä perinne on lähemmäs 200
vuotta vanha.
14.1. perinteenä on tuoda ruokaa kummivanhemmille. Lapset tuovat kummeilleen vehnäkranssin
kalachin, joka on vertauskuva onnesta, hyvinvoinnista ja anteliaisuudesta. Kummit puolestaan
antavat makeisia ja lahjoja kummilapsilleen. Juhla-aika päättyy tammikuun 19.1. Jeesuksen kasteen
juhlintaa.
Tänä vuonna joulu tulee olemaan meille erilainen.
Emme odota sitä kuten ennen. On mahdotonta
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“Höyhenen kevyt on enkelin siipi.
Hän maailman lapsia hoitaa.”
Näillä sanoilla alkaa Heli Vapaakallion kirjoittama ja säveltämä lastenlaulu, jonka Mynämäen
seurakunnan lapsikuoro lauloi mikkelinpäivän Enkelikirkossa triangeleilla lauluaan säestäen.
Mynämäen seurakunnassa on Riina kanttorin toimesta aloitettu lapsikuorotoiminta syyskuussa 2022.
Lapsikuoro harjoittelee keskiviikkoisin kello 15.30-16.15 Mynämäen kirkossa tai Mynämäen seurakuntakodissa. Laulamisen lisäksi harjoitellaan muun muassa kehorytmejä, opetellaan musiikinteoriaa, soitetaan
erilaisia soittimia ja musisoidaan yhdessä.
Kuoro esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa. Seuraava esiintyminen on Mynämäen kirkossa 27.11. klo
17:30 ensimmäisen adventtisunnuntain hartaudessa. Lapsikuoro laulaa myös Lasten kauneimmat
joululaulut –tapahtumassa keskiviikkona 14.12. kello 18.00 Mynämäen kirkossa.
Lapsikuoroon mahtuu mukaan musiikista ja laulamisesta kiinnostuneita lapsia! Kuoro on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Lisätietoa saa Riina kanttorilta, Riinan yhteistiedot löytyvät seurakunnan
nettisivuilta.

“Höyhenen kevyt on enkelin siipi. Hän Luojansa voimaa kantaa.”
Rukoilemme lapsikuorolle ja sen toiminnalle Taivaan Isän siunausta sekä toivotamme kuorolle onnea ja
suotuisia tuulia tuleviin lauluhetkiin.
Teksti: Riina Rautakoski, Kuvat: Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
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Joulu on taas, riemuitkaa nyt!
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt.
Tulkoon toivo kansoille maan,
pääsköön vangit vankilastaan.
Uskon siemen nouskoon pintaan,
olkoon rauha loppumaton.

Muistolehdot hautausmailla
Kesällä Karjalan hautausmaalle valmistui pieni
muistolehto. Ennestään muistolehto löytyy jo
sekä Mynämäen että Mietoisten hautausmailta.
Karjalan muistolehdon suunnittelu käynnistyi
seurakuntalaisten toiveesta. Suunnittelusta vastasi viisi kesää Mynämäen hautausmaalla työskennellyt seurakunnan puutarhuri Pauli Niemelä
yhdessä hautausmaan työntekijä Anne Kiisken
kanssa.Muistolehtoon istutetun rönsyansikkaan
juurtumistarpeen tähden hautaukset voidaan
aloittaa vasta ensi kesänä. Muistolehdossa on 24
paikkaa.
Mutta mikä on muistolehdon
ja uurnalehdon ero?
Muistolehto on hautauspaikkana tarkoitettu
vain polttohautausta varten erona arkkuhautaukselle. Hautaaminen tapahtuu siunaamisen
ja tuhkaamisen jälkeen siten, että seurakunta
kaivaa kuopan muistolehtoon, johon vainajan
tuhka kätketään. Varsinaisesti kyse ei ole tuhkan
sirottelemisesta, koska se voi sisältää virheellisen
ajatuksen tuhkan leviämisestä tuulen mukana.
Muistolehtoon hautaaminen on siinä mielessä anonyymiä, että tuhkan hautaamisessa eivät
omaiset enää ole mukana.

Omaiset voivat tilata muistolaatan, jossa lukee
vainajan nimi. Muistolaatat tilataan kirkkoherran
viraston kautta. Kaikissa seurakunnan muistolehdoissa on sama käytäntö. Laatat asennetaan järjestyksessä. Puolisolle ei ole mahdollista jättää

tyhjää laattaa väliin. Veteraanimerkki on mahdollista kaiverruttaa. Muistolehdossa on muistokukille
maljakkopaikkoja.
Uurnalehtoon hautaaminen eroaa muistolehdosta
siinä, että tuhka haudataan maahan uurnassa.
Tässä tapahtumassa voi omaiset ovat mukana.
Meillä uurnalehto löytyy vain Mynämäen hautausmaalta.
Muistolehto muistuttaa meitä eläviä seurakunnan
jäseniä ikuisen elämän toivosta ja myös uskosta
ja rakkaudesta, jota edesmenneet ovat eläneet
todeksi.

Tomu palaa maahan,
josta se on tullut.
Henki palaa Jumalan luo,
joka on sen antanut.
SAARN. 12:7
Teksti: Antti Kallio ja Leena Elias
Kuvat: Tuulia Oja ja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN
UUSI RUKOUSKIRJA
JULKAISTAAN 27.11.2022.
Tämän rukouskirjan teemana on usko ja uskontunnustus. Kirkkoherra Antti Kallio sanoo kirjan
johdantosanoissa, että uskontunnustuksen lausuminen ääneen tai mielessä kertoo meille, mitä Jumala
on tehnyt puolestamme ja mitä Hän meille antaa.
Tämä herättää kristityissä kiitoksen ajatuksia ja
uskoa, mutta myös avun ja armon pyytämistä
rukouksessa. Kun rukoilemme, kuljemme uskoen,
toivoen ja unelmoiden.
Kirjaa ovat olleet tekemässä seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, nimikkolähetit
ja vastuunkantajat.
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Voit hakea oman rukouskirjasi
kirkkoherranvirastolta, os. Keskuskatu 17B.
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den auttaminen ja tukeminen yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Diakoniatyössä tulisi kyetä
ohjaamaan ihmisiä palveluihin, joten hyvinvointialueelle siirtyminen ja sen kautta uuden palvelujärjestelmän oppiminen ja sisäistäminen on
seuraava muutos.
HEIDI HYYTINEN:
Mitä diakoniatyö on tänä päivänä? Lähtökohtaisesti diakoniatyö on ollut samaa jo alkuseurakunnan ajoista. Auttaa heikkomassa asemassa
olevia lähimmäisiä. Toisaalta tämä koskee aivan
kaikkia ihmisiä. Kuitenkin nykyään tärkeää on
seurata kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvia
muutoksia, sillä ne vaikuttavat jollakin aikaviiveellä ihmisten arjessa. Työntekijänä tehtäväni on
tukea, kuunnella ja olla rinnalla kulkija.
Mitä työni sisältää? Työni on erittäin vaihtelevaa. Kohtaan ihmisiä yksilöllisesti ja erilaisissa
ryhmätilanteissa. Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien lisäksi kohdataan muutamia kertoja jonkin
teeman puitteissa esim. sururyhmässä. Perustyössä
on mahdollista kohdata kaiken ikäisiä ihmisiä.
Työni painopistealueena on seniorit, lisäksi toimin
myös lähetyssihteerinä. Arjessa teen yhteistyötä

Diakonissalaitos takasi naimattomille, vihkimyksen saaneille diakonissoille koulutuksen lisäksi
ylläpidon loppuiäksi. Kuvassa Helsingin diakonissalaitoksen koesisaria vuodelta 1911. Kolmas
vasemmalta on mietoislainen Elsa Harainen.

DIAKONIATYÖSSÄ OLLAAN
HEIKOMMAN ASIALLA
Tänä vuonna Suomessa vietetään diakoniatyön
150-vuotisjuhlaa. Tällöin vihittiin ensimmäinen
suomalainen diakonissa virkaansa Viipurissa. Jo
viisi vuotta aiemmin oli Helsingin Diakonissalaitos
perustettu naisten kouluttamiseen ”Jumalan ja
heikompiosaisten palvelemisessa”. Ensimmäisinä
vuosikymmeninä diakoniatyön painopiste oli sairaalahoidossa ja seurakuntatyössä. Diakonissojen
pohjakoulutuksena oli aina sairaanhoitajakoulutus.

Tekstin koonnut: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
Kuva: Haraisten perhealbumi

mista, joita ei muu apu tai toiminta tavoita. Oma
ajatukseni diakoniatyöstä on se, ettemme tarjoa
sirkushuveja vaan paikan ja mahdollisuuden tulla
kohdatuksi ja kokea osallisuutta

Mynämäen seurakunnassa toimii kaksi diakonian
virkaan vihittyä työntekijää. Sanna Jalonen ja
Heidi Hyytinen.

Mitä sinun työsi sisältää?
Työni vastuualueena on taloudellinen avustaminen, ruokajakelu, ja työ erityisryhmien parissa
(mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vammaisryhmät, omaishoitajat). Koordinoin diakonian
vapaaehtoisten vastuunkantajien työtä. Uutena
työ maahanmuuttajien parissa. Tarjoan työtoimintapaikan eri järjestelmien kautta tuleville ihmisille
ja toimin heidän ohjaajanaan. Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen ja heikompien äänenä oleminen on
yksi tärkeä tehtävä. Kuulun perusturvakuntayhtymä Akselin kriisiryhmään, Mynämäen kunnan
HYTE- ja ehkäisevän päihdetyön ryhmään. Teen
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

SANNA JALONEN:
Mitä diakoniatyö on tämä päivänä? Diakoniatyö on tänäkin päivänä avun viemistä sinne,
minne muu apu ei yllä. Niiden ihmisten kohtaa-

Miten työ on muuttunut viime aikoina?
Diakoniatyö elää jatkuvassa muutoksessa ja reagoi
muutoksiin yhteiskunnassa. Viimeisin suuri muutos on ollut Ukrainasta sotaa paenneiden henkilöi-

Kirkko kutsuu palvelijansa edelleen diakonian
virkaan. Rukouksella ja kätten päälle panemisen
kautta diakonit ja diakonissat asetetaan virkaan
palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla.

muiden työntekijöiden, järjestöjen, yhdistysten
kanssa. Työssäni voin jakaa vastuuta myös vapaaehtoisille. Tämä edellyttää yhteydenpitoa, kannustusta ja yhteisiä suunnitteluja.
Miten työ on muuttunut viime aikoina?
Korona-aikana lisättiin puhelinyhteydenottoja seurakuntalaisiin. Myös kestävän kehityksen
ajattelu näkyy esim. kokouksien ja koulutuksien
järjestämisessä verkon kautta. Uudet hyvinvointialueet ja niiden tuomat muutokset pohdituttavat.
Uudet työkaverit tuovat positiivista muutosta ja
uusia ideoita. Tulevaisuudelta toivon, että voisimme auttaa ja vastata myös ihmisten hengellisyyden
tarpeeseen.
Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen
perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Jeesus sanoi,
ettei Ihmisen Poika tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Samoin diakonia (palvelu)o n erottamaton osa kirkon elämää, yksi kirkon perustuntomerkeistä.
1. Diakoniatyöntekijät Sanna Jalonen ja Heidi Hyytinen
/ Kuva: Petri Hömppi
2-3. Diakonia tarjoaa apua ja tukea monella tasolla.
4. Arkkihiippakunnan diakonit kohtasivat juhlavuoden
kunniaksi Turussa. / Kuva: Timo Jakonen

1.

2.

3.

4.
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TYÖNTEKIJÖIDEN PERHETAPAHTUMIA

Joulun ajan
konsertit:
Su 4.12. klo 18
Joulukonsertti Mietoisten kirkossa,
harpisti Katri Tikka ja
sopraano Tiia-Maria Saari
Ma 5.12. klo 18
Lyhtykulkye ja hyvän mielen
joulukonsertti Mietoisten kirkossa,
lapsille ja lapsiperheille
To 8.12. klo 18
Sibeliuksen päivän konsertti
Mynämäen kirkossa,
Mynämäen Mieslaulajat,
johtaa Kristina Raudanen,
sopraano Sini Kunnaala,
Iida-Leena Sorsa, piano,
Riina Rautakoski, urut

Seurakunnan työntekijöille on ollut iloisia perhetapahtumia kun kahteen perheeseen on syntynyt
pienokainen. Olemme Taivaan Isälle kiitollisia uudesta elämästä ja siunaamme perheitä yhdessä.

Su 11.12. klo 16 Karjalan kirkko
Su 11.12. klo 18 Mynämäen kirkko
Su 18.12. klo 18 Mietoisten kirkko
La 24.12. klo 21 Mynämäen kirkko
Lasten kauneimmat joululaulut
Ke 14.12. klo 18 Mynämäen kirkko

Ma 12.12. klo 18
Svengaavaa joulua -joululaulutilaisuus
Mynämäen kirkossa,
Kalle Kloz, kitara ja laulu,
Mika Kaarto, basso,
Aleksi Kaunisvirta perkussiot ja rummut,
Santeri Vuopohja, urut ja laulu

va
i Erosen vau
Jenna ja Ton
Martta
nimen: Ainu
sai kasteessa
nto

Suva
Kuva: Laura

Pe 16.12. klo 18
Meidän joulu -joulukonsertti
Karjalan kirkossa, Nuottineloset,
Leena Kotka ja muita karjalalaisia
musiikkiaktiiveja Tuulia Ojan johdolla
Ma 19.12. klo 19
Mynämäen Mieslaulajien joulukonsertti
Mynämäen kirkossa,
johtaa Kristina Raudanen
Ke 21.12. klo 19
Turun tuomiokirkon kuoron
CCA:n joulukonsertti Mynämäen kirkossa,
johtaa Paavo Hyökki

14

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. MARK 10:14

Erik ja Ja
nina Ekh
olmin vau
kasteessa
va sa
nimen: E
m
Kuva: An
ma Paula i
tti Kallio
Elisab

eth

OLETKO MURROSIKÄISEN ÄITI JA
KAIPAAT TUKEA ARJEN HAASTEISIIN?
ITSENÄISYYSPÄIVÄN
SANAJUMALANPALVELUS
6.12. KLO 10 MYNÄMÄEN KIRKOSSA.
Seppelten lasku jumalanpalveluksen jälkeen
Mynämäen sankarihaudoilla.
Karjalan sankarimuistomerkillä 6.12. klo 9
ja Mietoisissa klo 9.30.
Tämän jälkeen kahvitus ja juhla
seurakuntakodissa. Tervetuloa!

Mynämäessä aloitetaan Kamalat äidit -vertaisryhmän toiminta
tammikuussa. Ryhmä on suunnattu murrosikäisten nuorten äideille.
Vertaisryhmässä käsitellään vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Ryhmässä on mahdollisuus
kuulla toisia äitejä ja kertoa omista kokemuksistaan, saada tukea ja käytännön ideoita
arkeen.
Ryhmä kokoontuu 8-10 kertaa, minkä jälkeen äideillä on halutessaan mahdollisuus tavata
omatoimisesti esim. VoimaSiskojen-merkeissä. Aloitus on 26.1. Mukaan mahtuu vielä
muutama henkilö.
Kysy tarkemmin Monikalta p. 044 531 0870 tai Heidiltä p. 044 331 2491.

Tapahtumat joulun aika
MARRASKUU 2022

To 24.11
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Mietoisten kirkko
klo 19 Viikkomessu,
Mynämäen kirkko
Pe 25.11
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Mynämäen kirkko
klo 9.30 Lasten adventtihartaus,
Karjalan kirkko
Su 27.11
klo 10 Adventtikirkko,
Karjalan kirkko
klo 11 Hoosianna-kirkko,
Mietoisten kirkko
klo 12 Joulumyyjäiset ja Kappelin joulujuhla, Mietoisten srk-koti
klo 17.30 Adventtihartaus,
Mynämäen kirkko
Ti 29.11
klo 17 Jouluaskarteluilta perheille, Karjalan srk-koti, enn.ilm.
Ke 30.11
klo 17 Jouluaskarteluilta
perheille, Kastehelmi, enn.ilm.

JOULUKUU 2022

Su 4.12
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
klo 18 Joulukonsertti,
Mietoisten kirkko
Ma 5.12
klo 17.30 Lyhtykulkue lähtee
Tavastilan koululta
klo 18 alkaen hyvän mielen
joulukonsertti, Mietoisten kirkko
Ti 6.12
klo 10 Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
To 8.12
klo 18 Sibeliuksen päivän
konsertti, Mynämäen kirkko
La 10.12
klo 13 Jouluhartaus
Mynämäen torilla.
Su 11.12
klo 10 Sanajumalanpalvelus,

Mietoisten kirkko
klo 11 Lähetystyön joulumyyjäiset, Mynämäen srk-koti
klo 16 Kauneimmat joululaulut,
Karjalan kirkko
klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Mynämäen kirkko
Ma 12.12
klo 18 Svengaavaa joulua -joululaulutilaisuus, Mynämäen kirkko
Ke 14.12
klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Mynämäen kirkko
Pe 16.12
klo 13 Koivikkokujan
joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 18 Meidän joulu
-joulukonsertti, Karjalan kirkko
Su 18.12
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Jouluhartaus,
Karjalankylän rukoushuone
klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Mietoisten kirkko
Ma 19.12
klo 19 Mynämäen Mieslaulajien
joulukonsertti, Mynämäen kirkko
Ti 20.12
klo 23.30 Lukion joulukirkko,
Mynämäen kirkko
Ke 21.12
klo 8.30 Laurin koulun
joulukirkko, Mynämäen kirkko
klo 9.30 Pyhän, Tavastilan ja
Aseman koulujen joulukirkko,
Mietoisten kirkko
klo 18 Eläinten joulurauhan julistus Mietoisten kirkon pihapiirissä
klo 19 Turun tuomiokirkon
kuoron CCA:n joulukonsertti,
Mynämäen kirkko
Pe 23.12
klo 18 Lasten joulurauhanjulistus,
Kastehelmen piha

<< K-Posti Oy >>
Posti Green
La 24.12
klo 13 Lasten jouluaattohartaus,
Mynämäen kirkko
klo 14 Jouluaattohartaus,
Karjalan kirkko
klo 15 Jouluaattohartaus,
Mynämäen kirkko
klo 16 Jouluaattohartaus,
Mietoisten kirkko
klo 21 Jouluaaton kauneimmat
joululaulut, Mynämäen kirkko
Su 25.12
klo 7 Joulukirkko,
Mynämäen kirkko
klo 8 Joulukirkko,
Mietoisten kirkko
klo 9 Joulukirkko,
Karjalan kirkko
Ma 26.12
klo 18 Tapaninpäivän kynttiläkirkko, Mynämäen kirkko
La 31.12
klo 18 Uudenvuoden iltakirkko,
Mynämäen kirkko

TAMMIKUU 2023

Su 1.1.
klo 10 Messu, Karjalan kirkko
Pe 6.1
klo 10 Kauneimmat joululaulut-kirkko, Mynämäen kirkko
Su 8.1
klo 10 Sanajumalanpalvelus,
Mietoisten kirkko
klo 13 Vauvamuskarihartaus,
Mynämäen kirkko
To 12.1
klo 19 Messu, Mynämäen kirkko
Su 15.1
klo 10 Messu, Mynämäen kirkko
Muutokset mahdollisia. Tarkastathan
tilaisuudet Vakka-Suomen Sanomista ja
www.mynamaenseurakunta.fi. Sieltä löydät
myös kalenterista puuttuvat kerhot ja piirit.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA www.facebook.com/mynamaenseurakunta)

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

