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…
Jumala, sydämeni on levollinen,
mieleni on tyyni.
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PÄÄKIRJOITUS

Hyvää pääsiäistä!

K

oronapandemia jatkuu ja nyt on edessämme jo toinen pääsiäinen, joka selvästi poikkeaa normaalista. Odotamme aikaa, jolloin
korona on selätetty tai poistettu. Mitä jos kuitenkin alkaisimme
asennoitua siihen, että epävarmuus säilyy ainakin jossain määrin
pysyvänä tekijänä? Sen kanssa olisi opittava elämään. Tämä lähestymistapa voisi mahdollistaa tasapainoilun rajoitusten ja vapauden
välillä. Keskittyisimme ulkonaisten tekijöiden sijaan pysyviin asioihin.
Pääsiäisjakso kertoo meille menetyksistä, mutta varsinkin lopullisesta
voitosta ja pysyvyydestä. Kuitenkin jokaisen ihmisen on ikään kuin
itse elettävä omat menetyksensä sekä voittonsa.
Raamatussa meidän kristittyjen hengellistä elämää verrataan siemeneen. Siemen ei ole muuttumaton, vaan se muuttuu suurestikin
elämän aikana; ”te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta,
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvät sanan
kautta”.
Vuoden 1948 katekismus on hieman nykyistä vuodelta 1999 monisanaisempi, mutta ainakin yhdessä kohdassa se varsin ytimekkäästi
kiteyttää tärkeimmän:
”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa.”
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Se tarjoaa vastauksen meille
kysymykseen, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Jeesus kuoli ja hänet
herätettiin kuolleista. Ei vain itsensä vuoksi vaan ihmiskunnan pelastuksen vuoksi. C. S Lewis on huomauttanut, että Jeesuksen puheet,
opetukset ja kaikki pääsiäisen tapahtumat asettavat meidät valinnan
eteen; joko Jeesus oli se, joka sanoi olevansa tai sitten pahasti väärässä. Muuta mahdollisuutta ei oikein ole, sillä Jeesuksen puheet olivat
niin suuria evankeliumien mukaan. Ylösnousemus kuolleista puolestaan oli osoitus puheitten totuudellisuudesta.
Valintamme on, miten suhtaudumme Jeesukseen. Hän kohtaa meidät tänäkin pääsiäisenä. Sitä ei mikään ulkonainen tekijä voi estää.
Jeesus sanoi ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun,
se elää, vaikka olisi kuollut”. Hyvää Jeesuksen ylösnousemusjuhlaa!
Hyvää pääsiäistä!
Antti Kallio
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SEURAKUNNAN DIGILOIKKA

Kun koronapandemia puhkesi vuosi
sitten, oli vaihtoehdot vähissä. Sähköinen viestintä oli otettava käyttöön, jotta seurakuntalaiset voitaisiin tavoittaa
uudessa tilanteessa. Mukautuminen
muutoksiin vaati digiloikan ottamisen.
- Oltiin kyllä puhuttu tästä jo aiemmin, mutta
nyt se otettiin pakon edessä, toteaa kirkkoherra
Antti Kallio. – Perinteistä työtä digiloikka ei tule
korvaamaan, mutta sähköinen viestintä on tullut
jäädäkseen.
Kun maaliskuussa 2020 maassa astui voimaan
valmiuslaki ja jumalanpalvelukset piti saada pikavauhdilla nettiin, katseet Mynämäen seurakunnassa kääntyivät nuorisotyöntekijä Petri Hömppiin.
Petri lähti ideoimaan yksinkertaista videointia
omalla GoPro-kamerallaan ja näin saatiin ensimmäinen suora jumalanpalvelus toteutettua seurakunnan Facebook-sivulla. – Ei minulla kokemusta
ollut tällaisesta, vaikka valokuvausta olin kyllä
harrastanut. Koko ajan piti viritellä ja kehitellä
metodeja, jotta saataisiin kuva ja ääni paremmin
toimimaan, muistelee Petri isoa muutostaan omassa työssään.
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Tekniikan kanssa on aina haasteensa. - Välillä ääntä ei saatu kuulumaan kunnolla ja välillä yhteys
katkeili. Kukaan ei tiedä kuinka paljon säätöä
näissä toteutuksissa on ollut, mutta eteenpäin on
koko ajan menty, kertoo Petri. – Iloinen yllätys oli
se, kun yksi ennalta tuntematon seurakuntalainen
otti yhteyttä ja tarjosi apuaan teknillisten ratkaisujen löytymiseen nettiyhteyden kehittämisessä. Hän
oli seurannut Facebook-lähetyksiä ja huomannut
haasteet ja päätti tarjota osaamistaan seurakunnan
käyttöön vapaaehtoispohjalta. – Jatkossa olisi hienoa saada kasaan myös striimaustiimi, jossa vapaaehtoisiakin voisi olla mukana apuna, lisää Antti.
- Mietoisten kappeliseurakunnassa striimaukset on
jo nyt paljolti tehty vapaaehtoisvoimin Pekka Heikkilän ammattitaidolla. Kappeliin saadaan myös
uusi kalusto nyt keväällä palkintorahoilla, jotka
saatiin 4 vuotta sitten kirkkohallituksesta.
Jumalanpalvelusten striimaaminen eli suoratoisto
ei jäänyt ainoaksi väyläksi seurakunnan toiminnan
ylläpitämisessä. Petri lähti kiertämään seurakunnan kirkkoja ja teki niistä jokaisesta esittelyvideon. Näin seurakuntalaiset pääsivät sisään omaan
rakkaaseen kirkkoonsa. Samalla oli mahdollisuus
tutustua myös niihin kirkkoihin, jotka ehkä olivat
jääneet vieraammiksi. Videot ovat edelleen nähtävissä Mynämäen YouTube-kanavalla. Vähitellen
sekä varhaiskasvatus että musiikkityö alkoivat myös

itse tehdä omia videoitaan. Striimatut jumalanpalvelukset ovat saavuttaneet myös sellaisia
seurakuntalaisia, jotka eivät ole aiemmin olleet
vakiokävijöitä. Ympäri Suomea on ollut samanlaisia kokemuksia, jossa monet ovat kiitelleet
mahdollisuudesta osallistua jumalanpalvelukseen
omalta kotisohvaltaan. Iloa on tuonut tutun papin
näkeminen ja toisaalta mahdollisuus vierailla myös
muissa jumalanpalveluksissa. – Myös meillä on
iloittu, kun esimerkiksi ulkomailla asuvat perheenjäsenet ovat voineet osallistua oman kotikirkon
jumalanpalvelukseen kaukana kotoa. Se yhdistää
myös perheitä, kertoo Antti.
Petri Hömpin työ muuttui yhdessä yössä vuosi
sitten kun perinteinen nuorisotyö pysähtyi kuin
seinään.
– Olen kiitollinen, että esimieheni Antti mahdollisti siirtymiseni videointien ja striimausten pariin.
Kirkoissa olen viettänyt todella paljon aikaa! Erityisesti olen ollut iloinen välittömästä palautteesta,
jota olen saanut, niin positiivista kuin negatiivistakin. Se on ollut poikkeuksellista. Myös koulujen
kanssa yhteistyö on ollut hyvää. Olemme tehneet
kouluille videoita esim. kevätkirkkojen tilalle.
Samoin nyt pääsiäisenä. Vaikka korona selätetään,
niin jossakin muodossa työ myös sosiaalisessa mediassa jatkuu.
Teksti ja kuvat Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Petri Hömppi striimaa
alkuvuodesta hankitulla
uudella kalustolla.

Mietoisten kappelin omalta
Facebook-sivulta löydät
mm. perinteiset Kappeli-illat
kerran kuukaudessa sekä
kappelin striimaukset.

Rikkautena mahdollisuus
vierailla eri kirkoissamme. - Jumalanpalvelus
tuli kotiini. Nousin
seisomaan ja lauloin
kunniaa, yksinäni mutta
kuitenkin osallistuen,
sanoo eräs seurakuntalainen Kotimaa-lehden
tutkimuksessa.
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Varhaiskasvatuksen värikäs vuosi
Kulunut vuosi on ollut
myös varhaiskasvatukselle haasteellinen. Ohjeistusten mukaan on suurin
osa tutuista kerhotoiminnoista ollut osan
vuotta tauolla. Lasten ja
perheiden tarpeet eivät
ole kuitenkaan koronaan
loppuneet vaan tuen
tarve on vain poikkeusoloissa korostunut.
Viime keväänä aloimme heti
miettimään, miten voisimme
tavoittaa perheitä näinä poikkeusaikoina. Kehitimme nopeasti
materiaalia someen ja opettelimme tekemään mm. erilaisia
videoita ja toimintavinkkejä
Facebook-sivuillemme. Perheitä
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lähestyttiin myös kirjeitse ja
tekstiviestein. Syksyllä pääsimme
taas hetkeksi kokoontumaan
myös perhekerhojen kanssa. Oli
sydäntä lämmittävää huomata,
kuinka tuttuja toimintojamme oli
jo ehditty kaivata. Ikävä oli ollut
molemminpuolista <3
Rajoituksista johtuen kehitimme
tänä keväällä etäperhekerhomallin, Pörrökarhun kirjekerhon.
Siihen on perheet ovat voineet
liittyä antamalla osoitetietonsa.
Lähetä yhteystietosi tekstiviestillä
Tytille p. 0443312493. Koteihin
tupsahtaa mukavaa kerhopostia kerran kuukaudessa. Tämä
jatkuu niin kauan kuin kokoontumisrajoituksia on.
Tätä etäperhekerhoa tukee myös
someen tehty materiaali, jossa
mukana on mm. kanttori-Annan
lauluja ja tuttujen lastenohjaa-

jien valmistamia toimintatuokioita. Somessa oleva materiaalia ei
tietenkään korvaa konkreettisia
kohtaamisia ja yhdessäoloa,
mutta tuovat jatkuvuutta toiminnallemme ja toivottavasti voivat
tarjota perheille mukavia hetkiä
ja ideoita arkeen. Posteja tulee
niin kauan kuin kokoontumisrajoituksia edelleen on.
Erityisesti myös kristilliset juhlapyhät ja teemat näkyvät verkossa
olevassa materiaalissamme.
Tuntuu pahalta, että suurin osa
tapahtumistamme joudutaan
perumaan tai siirtämään. Kirkkovuosi ei kuitenkaan pysähdy ja
saamme viestittää sen sanomaa
ja iloa perheille vaihtoehtoisin
tavoin. Uusien käytäntöjen oppiminen tuo varmasti rikkautta
jatkossakin varhaiskasvatuksen
toiminnalle.
Korona-aika ei ole rajoituksista
huolimatta ollut pelkästään hiljaista aikaa varhaiskasvatuksessa.
Lastenohjaajat ovat tarvittaessa
olleet mukana myös työalojen
yhteisissä toiminnoissa. diakoniatyön ruokatreffien järjestelyissä.
Verkostoituminen on
poikkeusaikoinakin ollut tärkeää
ja mm. vauva-kassiprojekti saatiin hienosti yhteistyönä Mynämäessä käyntiin.
Kohtaamisia perheiden kanssa
on poikkeusoloista huolimatta
onneksi ollut. Herkällä korvalla
on haluttu kuunnella perheitä
ja heidän kuulumisiaan. Huoli
perheiden jaksamisesta on suuri,
vaikka iloa ja hymyä näyttää vielä riittävän. Haluamme kulkea
perheiden rinnalla myös näinä
poikkeusaikoina.
Teksti Tytti Poutanen

Kastehelmen asema
vahvistuu perhetoiminnan keskuksena
Alkuvuodesta aloitamme entistä
tiiviimmän yhteistyön myös
paikallisen MLL:n kanssa heidän
toimintansa siirtyessä Kastehelmen tiloihin. Yhteistyön
toivotaan tukevan lapsiperheitä
entistä paremmin ja tarjoavan
monipuolisemmin erilaisia
toimintoja. Hyvää ja lämmintä
yhteistyötä onkin tehty jo monien
vuosien ajan myös Mietoisten
paikallisyhdistyksen kanssa, joten
uudesta asiasta ei sinänsä ole
kyse. Tärkeää on huolehtia riittävästä tiedotuksesta, jotta perheet
tiedostavat mihin toimintoihin
kulloinkin osallistuvat.
Kastehelmen pihalla ulkoilevia
perheet ja lapsiryhmät tuovat
iloa. Tuttu piha-alue keskellä
kylää kutsuu jatkossakin lapsia
ja perheitä leikkimään. Luottavaisin mielin kuljemme kevättä
eteenpäin ja odotamme sitä
aikaa, kun halaaminenkin on
taas sallittua!

MLL ja seurakunta tiivistävät yhteistyötä Kastehelmessä. Tervetulleiksi toivottavat Tanja
Rantapere (vas.), Tytti Poutanen, Jenna Eronen, Heikki Hanhiniemi ja Aija Aalto.
Kuva: Sari Honkasalo/Vakka-Suomen Sanomat

BONGAA PUPU
1.-5.4.2021
Hiljaisella viikolla to-ma Kastehelmen pihalla
voi bongata pääsiäispupuja.

Teksti Tytti Poutanen

Teemme Facebook-sivuille hiljaisella
viikolla askartelu- ja toimintavinkkejä sekä
hartauksia erityisesti lapsiperheille suunnattuna torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.
Näissä pääsiäisen tapahtumia lähestytään
erityisesti värien ja symboliikan avulla.
Kuva: Tytti Poutanen

Piilotamme pihalle pupuja, joilla on
kerrottavana toiminnallisia pieniä tehtäviä
sekä pääsiäisen perinteisiin liittyviä tarinoita.
Pupuja voi etsiä omatoimisesti turvavälejä
ja suosituksia noudattaen.

Tulethan mukaan!

Pääsiäisjakso pähkinäkuoressa
Kirkkovuoden kohokohta on pääsiäinen. Mitä eri pääsiäiseen liittyvät
päivät kertovat meille Jeesuksen elämästä ja toiminnasta?
LASKIAINEN
Laskiaissunnuntaina valmistumme
paaston alkuun. Laskiaistiistaina
monessa kulttuurissa vietetään
karnevaalia. Pulkkamäki on
kotimainen vastine karnevaaleille.

HILJAINEN VIIKKO
Hiljainen viikko on palmusunnuntain
ja pääsiäisen välissä. Tähän kuuluu:
KIIRASTORSTAI
Kiirastorstain raamatullisena aiheena
on ehtoollisen asettaminen. Sana
”kiira” viittaa puhdistautumiseen. Jeesus
pesi opetuslasten jalat ennen ruokailua.
Jeesus antoi juutalaiselle pääsiäisaterialle
uuden ja täydellisemmän merkityksen.
MATT. 26:26-29

TUHKAKESKIVIIKKO
40 päivää kestävä paastonaika
alkaa laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta,
tuhkakeskiviikosta, joka on saanut
nimensä paastoon liittyneestä
tuhkan sirottelemisesta pään päälle.
PALMUSUNNUNTAI
Palmusunnuntai on viikkoa
ennen pääsiäistä. Silloin
muistellaan Jeesuksen
ratsastamista aasilla Jerusalemiin.
Hoosianna on hepreaa
ja tarkoittaa; ”Herra auta”
tai ”Herra pelasta”.

Hoosianna!

Siunattu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä,
Israelin kuningas!
JOHANNES 12:13

PITKÄPERJANTAI
Jeesuksen kuolinpäivä. ”Pitkä” viittaa
Jeesuksen kärsimyksen pituuteen ja
piinallisuuteen. ”Good Friday” viittaa
Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen.
Jeesus kantoi ristille koko maailman
synnin ja avasi meille tien ikuiseen
elämään. HEBR. 5:7-9
HILJAINEN LAUANTAI
Päivän aihe on Kristus haudassa
ja tuonelassa.

PÄÄSÄISSUNNUNTAI
Pääsiäissunnuntai on kristinuskon
suurin juhlapäivä. Pääsiäisen sanoma
on kristillisen uskon ydin ja perusta.
Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan
edessä seisovat opetuslapset. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan Kristus voitti
kuoleman ja kadotuksen vallan ja vapautti
ne, jotka olivat panneet toivonsa häneen.
MATT. 28:1-8

Ei hän ole täällä,
Hän on noussut
kuolleista!
MATT. 28:6

HELATORSTAI
Pääsiäisaika ei suinkaan lopu pääsiäispäivään. Helatorstai eli Kristuksen taivaaseen
astumisen päivä on 40 päivää pääsiäispäivän jälkeen. Jeesus ilmestyi 40 päivän
ajan ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen. Ennen taivaaseen astumistaan
hän antoi kristityille tehtävän julistaa
evankeliumia. MARK. 16:15-20
HELLUNTAI
Pyhän Hengen juhla ja kirkon syntymäjuhlaa vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen.
Pyhä Henki on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Pyhän
Hengen kautta Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä ja johdattaa omiaan kaikessa.
Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt
yhteen Herraan ja yhteen uskoon. APT. 2.

Omat leirikokemukset innostivat hakemaan isoseksi
– Mynämäen seurakunnan uudet isoset esittäytyvät
Viime syksynä 2020 Eerika, Aada, Sara, Beata ja Jemina
ilmoittautuivat isoskoulutukseen. - Koulutus on hyvin monipuolista, mukavaa ja rentoa, kuvailevat tytöt.
Isoset ovat seurakuntien leirien, erityisesti rippileirien
nuoria, vapaaehtoisia vastuunkantajia ja yhteishengen luojia.
Isosten ansiosta rippikoulu perustuu pitkälti vertaisoppimiseen.
He saavat rippikoulussa todellista vastuuta, ja heihin luotetaan.
Samalla kun isonen on tukemassa leirillä riparilaisten kasvua,
hänellä on mahdollisuus kokea itse ripari uudelleen. Se tarkoittaa hauskoja kokemuksia, mutta myös paikkaa pohdiskella
asioita. Oma usko voi syventyä, ja itseään voi oppia tuntemaan
paremmin.
Yleensä noin vuoden mittaisessa koulutuksessa tutustutaan syvemmin Raamattuun ja pohditaan elämän suuria kysymyksiä. Uudet kokemukset ja halu päästä leirille nuorten kanssa, sai tytöt hakemaan isosiksi. Mutta
miten kuvailisitte itseänne? - Olen heittäytyjä, mukava ja avulias, sanoo Aada. Toivon että voisin olla
sellainen isonen, jolle voi tulla juttelemaan jos on hätä, kertoo Sara. - Olen helposti lähestyttävä ja ystävällinen, kuvailee Beata. Jemina esittelee itsensä rennoksi, joka tarvittaessa heittäytyy railakkaasti mukaan
toimintaan.
Minkälaisia terveisiä lähettäisitte uusille rippikoululaisille? - Muistakaa, että asenne ratkaisee.
Lähtekää leirille avoimin mielin, reippaalla ja iloisella mielellä. Yrittäkää rohkeasti tutustua myös uusiin
kavereihin. Itse vaikuttaa siihen millainen omasta leirikokemuksesta muotoutuu.
Teksti Saara Markkula
Tehdään yhdessä hauska ja ikimuistoinen rippileiri! Kesällä tavataan!
Kuvat Petri Hömppi

MIKÄ ISOSKOULUTUS?
Isoskoulutus eli ryhmänohjaajakurssi on rippikoulun käyneille.
Isoset saavat rippikoulussa vastuuta ja heitä koulutetaan tehtäviinsä. Rippikoulun ohella isosia tarvitaan mm. varhaisnuorten
ja lasten leireillä ja muissa vastuutehtävissä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus kestää yhden lukuvuoden syksystä kevääseen.
Koulutus koostuu yhteisistä kokoontumisista Mynämäen
srk-talon nuorisotiloissa, sekä leireistä ja muista
kokoontumisista leirikeskuksessa.
Iltapäiväkokoontumisia on noin 10 kertaa ja
viikonloppuleirejä 2-3 kpl.
Kurssilla opitaan monenlaisia taitoja tulevia
isostehtäviä sekä omaa elämää varten.
Siinä sivussa tutustutaan lisää riparikavereihin ja
muuhun isosporukkaan sekä pidetään hauskaa.
Isoskoulutus on maksuton, leirit mukaan luettuina.
Koulutuksen päätteeksi saa todistuksen, josta on hyötyä
esimerkiksi toisen asteen koulutuksessa sekä työnhaussa.
Leirillä toimimisesta saa isospalkkion.
Saa kokea leirielämää yhä uudestaan.

Seuraava kurssi alkaa syyskuun alussa – kaikki
keväällä ja kesällä riparin käyneet kutsutaan mukaan.
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KEVÄT ON TOIVOA TÄYNNÄ
Joka kevät kun luonto
herää, niin viljelijäkin
herää ikään kuin eloon.
Olemme suuren äärellä.
Kevät on toivoa täynnä.
Luomiskertomusta saa
elää todeksi luonnon
keskellä.
Päivi ja Samuli Kallion kodissa Mattilan maatilalla Mynämäen Karjalassa kokee kuinka
vanha ja uusi kohtaavat. Perheen
neljä lasta pitävät elämää yllä ja
vauhtia riittää. Myös toivo siitä,
että sukutila siirtyisi jatkossakin
seuraavalle sukupolvelle elää
vahvasti. Toivottavasti perheviljely saa jatkua Suomessa. – Kun
pidän maasta hyvää huolta,
hoidan elämiä ja tilaa parhaalla
mahdollisella tavalla, teen sen
tulevalle polvelle, sanoo Samuli.
Tila siirtyi Päiville ja Samulille
vuonna 2012 Päivin vanhemmilta, jotka nyt asuvat kivenheiton
päässä talosta. Huoli maanviljelyn arvostuksen alamäestä on

Teksti ja kuvat Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

kuitenkin todellinen. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta.
– Maaviljelijöitä tunnutaan
syyllistettävän monista asioita
ja tuntuu kuin perusymmärrys
ruuantuotannon kotimaisesta
tarpeesta alkaa hälvetä. Jokaisen
pitää kuitenkin joka päivä syödä,
toteavat Päivi ja Samuli. Eläintenhoito Suomessa niputetaan
yhteen maailmalla tapahtuvien
väärinkäytösten kanssa. Suomessa valvonta on tarkkaa, eikä väärinkäytöksiin ole varaa. – Meille
eläinten hyvä hoito on elintärkeää. Tuntuu, että tietämättömät
vain huutelee sosiaalisessa mediassa, jatkaa Päivi.
Maanviljelijän työssä on
myös paljon palkitsevaa, vaikka
yrittäjän arki onkin vaativaa ja
töitä riittää paljon. Monipuolisuus, oma vapaus, mahdollisuus
elää omalla työllä. Luonnon
kanssa ja sen armoilla eläminen
pistää asiat perspektiiviin. Ihmisen oma pienuus tulee esiin.
Se tekee nöyräksi. – Aina välillä
harhautuu kuvittelemaan, että
ratkaisu jokaiseen ongelmaan

löytyy omasta työkalupakista.
Kun on itse tehnyt kaiken voitavansa ja sato luonnonvoimien
takia silti jää saamatta, se laittaa
mielen nöyräksi, toteaa Samuli.
Elämä on armon opettelua.
Myös seurakunnan
kautta elämän perusarvot tulevat
näkyviin. Jaksamiseen tarvitaan
työkaluja ja niitä on myös saatu
seurakunnan yhteydestä. – Nyt
uuden vauvan myötä voin taas
palata myös perhekerhoon. Se
on aina ollut rohkaiseva ja mukava paikka kohdata muita äitejä,
kertoo Päivi. Yhteisöllisyys on iso
voimavara.

Samuli ja Päivin perheeseen kuuluu pojat
Emil, 8, ja Elias, 10, ja kuopus Eino, 2kk
sekä Enni-tytär, 13 (puuttuu kuvasta). 11

Yhteisen kohtaamisen seurakunta
SEURAKUNTA RAKENTUU
ELÄVISTÄ KIVISTÄ

T

kutsumme
Jumalan
yhteyteen

aitelija Antti Huovinen
suunnitteli 10 vuotta sitten Mynämäen seurakunnalle logon/
merkin, jonka nimi on Elävät
kivet.

missio

arvot

rakkaus rohkeus rukous
visio
Elävät kivet

Tämä kuvaa sekä kivikirkkoja
mutta myös seurakunnassa vaikuttavia ihmisiä. Raamatussa
puhutaan Kristuksen ruumiista,
jossa on eri jäseniä, ja joita me
olemme. Meitä kehotetaan rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi. Olemme erilaisia persoonallisuuksia
mutta yhdessä muodostamme
seurakunnan.
Antti Huovinen kertoo etsineensä merkille ulkoista muotoa
jostain tutusta ilmeestä, joka on
paikallisesti nähtävissä. ”Kahdessa seurakunnan kirkossa ilme
on tällainen kivinen. Kiertelin
kirkkoja ja katselin niiden seiniä.
Yritin katsoa samalla tavalla kuin
lapsena kotona aamulla sängyssä
tapetteja, joissa alkoi nähdä eläviä hahmoja”, Antti Huovinen
kertoi merkin synnystä.
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Mynämäen
seurakunnan

Strategia

seurakunta
rinnallakulkijana
elämän
kaikissa
vaiheissa

2021-2025

toimimme yhdessä
olemme läsnä
viestimme
aktiivisesti
Mynämäen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa seurakunnalle uuden
strategian. Graafisen tiivistelmän lisäksi strategia on kokonaisuudessaan
luettavissa seurakunnan www-sivuilla.

Seurakunnan logo yhdistää seurakuntalaisia ja laajan alueemme
eri osia, mutta tuo myös sanoman mukanaan. Silloinen kirkkoherra Jouko Kotisalo muistutti:
”Elävät kivet on myös yhteisön
merkki.”

”Pitäkäämme
huolta toisistamme
rohkaisuksi
rakkauteen ja
hyviin tekoihin.”
HEPR .10:24

MYNÄMÄEN LÄHETIT KYPROKSELLA
Mynämäen seurakunnan uudet lähetit Hannu ja Päivi Heinonen Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksestä
tekevät työtä Kyproksella. Hannu on koulutukseltaan koneinsinööri ja Päivi askarruttaja. Heillä on kolme
aikuista poikaa. Heinoset tekivät 27 vuotta töitä kansainvälistä lähetyslentotyötä tekevän lähetysjärjestön
Mission Aviation Fellowshipin (MAF) työyhteydessä Itä-Afrikassa. Tämä työ tuli päätökseen Keniassa
vuosi sitten ja uusi työ alkoi monien neuvottelujen ja valmistelujen jälkeen marraskuussa Kyproksella.
Uusi työ tapahtuu TWR:n (Trans World Radion) yhteydessä. TWR lähettää kristillisiä radio-ohjelmia
alueille, joilla evankeliumin viestittäminen on muuten mahdotonta tai epävarmaa. Työ suuntautuu laajoille alueille, joista osa on perinteisin menetelmin tehtävän lähetystyön tavoittamattomissa. Hannun
taidoista erityisesti lyhytaaltoradiolähetysten asiantuntemus on nykymaailmassa harvinainen ja siksi kutsuvalle mediajärjestölle erityisen arvokas.
Päiville on avautumassa mahdollisuuksia käyttää käsityötaitojaan hengellisessä työssä. Hän on alkanut tutustua kotiympäristössä asuviin ihmisiin. Työkauden alussa haasteena ovat olleet ulkonaliikkumiskiellot ja
liikkumisrajoitukset. Koronapandemia on hidastanut uusissa tehtävissä alkuun pääsemistä, joten rukoillaan heille kärsivällisyyttä ja Jumalan johdatusta kaikessa. Sekä tietysti kotiutumista uudenlaiseen kulttuuriin ja taitoa toimia siinä viisaasti. Myös pitkäaikaisen oleskeluluvan hakeminen on edelleen meneillään.
Prosessi täytyy kuitenkin käydä läpi, vaikka he tulevat toisesta EU maasta.
Viimeisessä lähettäjäkirjeessään Heinoset jakavat ajatuksensa raamatunlauseella:

Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te
olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.
JOH. 16:33

KANTTORIN POLKU

”Kanttorinpolku” pappilan
ja kanttorilan ympäristössä on
kunnostettu kauniiksi joenrantareitiksi, joka palvelee sekä
virkistyskäytössä että seurakunnan toiminnassa. Kevään aikana
reitille ilmestyy vielä luonto- ja
virsiaiheiset kyltit infoineen ja
tehtävineen. Seuraa ilmoittelua
ja tule mukaan myös puiden ja
perennojen istutustalkoisiin.
Su 6.6. klo 17 voimme toivottavasti juhlia reitin virallisia
avajaisia. Tule mukaan!
Kuva Säde Aarlahti

Kuva Pekka Heikkilä

TAPAHTUMAT PÄÄSIÄINEN 2021
Su 28.3. klo 10
Palmusunnuntain perhekirkko,
Mynämäen kirkko (striimataan).
Ma 29.3. klo 18
Ahtisaarna Jeesuksen
kärsimystieltä, Mynämäen kirkko
(striimataan).
Ti 30.3. klo 18
Ahtisaarna Jeesuksen
kärsimystieltä, Mynämäen kirkko
(striimataan).
Ke 31.3. klo 18
Ahtisaarna Jeesuksen
kärsimystieltä, Mietoisten kirkko
(striimataan).
To 1.4. klo 12
Esteetön ehtoollinen,
Mietoisten srk-koti
Ennakkoilmoittautuminen *

To 1.4. klo 14
Esteetön ehtoollinen,
Mynämäen srk-koti
Ennakkoilmoittautuminen *
To 1.4. klo 18
Kiirastorstain iltamessu,
Karjalan kirkko (striimataan).
Messun jälkeen max. 6 kerralla sisään
ehtoolliselle.
To 1.4. klo 19
Lyhyt ehtoolliskirkko 30 min
ajan, Mynämäen kirkko.
Otamme pääovesta 6 henkilöä kerrallaan sisään ja uloskäynti on sivuovesta.
Pe 2.4. klo 10
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko
(striimataan).

Pe 2.4. klo 18
Ristinjuhla, Mietoisten kirkko
(striimataan). Juhlan jälkeen
ehtoollinen klo 19.
Otamme pääovesta 6 henkilöä kerrallaan sisään ja uloskäynti on sivuovesta.
Su 4.4. klo 10
Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus, Mynämäen kirkko
(striimataan).
Ma 5.4. klo 10
2.pääsiäispäivän messu,
Karjalan kirkko
Ennakkoilmoittautuminen *
*Ennakkoilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon
02-430 8476 tai www.mynamaenseurakunta.
fi. Muutokset mahdollisia. Seuraa ilmoittelua
Vakka-Suomen Sanomissa ja Facebookissa kaikkien
tapahtumien osalta.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA (https://www.facebook.com/mynamaenseurakunta)
SEURAA MEITÄ YOUTUBESSA (www.youtube.com - hae Mynämäen seurakunta)
Mynämäen seurakunnan Facebook-sivua voit seurata, vaikka et olisi itse Facebookissa.
HUOM! Sinulle tarjotaan liittymistä Facebookiin, mutta voit siitä kieltäytyä ja silti päästä
näkemään meidän striimaukset ja videot sekä muun sisällön.

KIRJOJEN VAIHTOTORI
PAPPILAN YLÄKERRASSA

Onko sinulla kirjoja, jotka haluaistit laittaa
vaihtoon tai kaipaatko kirjatoria, josta voit
hakea itsellesi uutta lukemista ilmaiseksi?
Pappilan yläkerrasta löydät kirjojen
vaihtotorin, josta löydät niin hengellisiä kuin
muitakin kirjoja.
Tuo omat ylimääräiset kirjat kiertoon!
Kirjatori on avoinna kirkkoherranviraston aukioloaikoina
ma-ti ja to-pe 9-12 tai sopimuksen mukaan.
Puh. 02-430 8476 tai
kirkkoherra Antti Kallio puh. 0440 303 049

<< K-Posti Oy >>
Posti Green

Lohdutuksen rukous
Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta,
häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
PSALMI 121:1-2

Kiitos Herra, että vaikka sinä olet salattu,
niin sinä olet näyttänyt meille itsesi pojassasi Jeesuksessa.
Mieleni pystyy vain aavistelemaan sinun suuruuttasi.
Vaikenen sinun pyhyytesi edessä,
sillä tunnen itseni niin pieneksi ja voimattomaksi.
Kiitos että saan opetella luottamaan sinun rakkauteesi.
Opeta minua näkemään sinun polkusi eteenpäin,
silloinkin kun en näe tietä lainkaan.
Kipu ja suru ovat koskettaneet minua.
Pyhä Jumala, lohduta minun säröillä olevaa
mieltäni ja haavoittunutta sydäntäni.
Sinä olen kaiken lohdutuksen Jumala.
Sinä tunnet minut paremmin kuin minä itse.
Uskaltaudun antamaan itseni sinun käsiisi.
Aamen
TEKSTI MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN RUKOUSKIRJASTA
ONNENI ON OLLA HERRAA LÄHELLÄ – RUKOUKSIA ELÄMÄN MATKALLE

