ILMOITUSLIITE

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Pääsiäisen ja kevään tapahtumia
sekä tietoa kirkkoherranvaalista
Pääsiäistervehdys
Pääsiäistä edeltää valmistautumisen aika, johon näin viime hetkilläkin ehtii vielä
mukaan. Pääsiäisen voi nähdä hyvän voittona pahasta, uusien mahdollisuuksien
avautumisena. On hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, millaisia taakkoja omaan
elämään kuuluu ja mistä toivoisin vapautuvani.
Ehkä mieleen tulee vaikeuksia ja kärsimyksiä, jotka ovat kuin raskaita taakkoja,
jotka on sälytetty päällemme. Niitä Jeesus huojentaa antamalla niille merkityksen.
Jos opettelemme suostumaan niiden kantamiseen, seuraamme silloin Jeesusta.
Hänkin kantoi ristiään, koska Jumala niin tahtoi. Tätä kutsutaan jopa Kristuksen
kanssa kuolemiseksi. Ja aikanaan saamme huomata, että siitä seuraa jotain hyvää.
Toiseksi mieleen voivat tulla omat heikkoudet ja virheet, jotka myös painavat elämäämme. Valmistaudumme pääsiäiseen tunnistamalla puutteitamme, ja erityisesti
sen millä olemme kuormittaneet lähimmäistämme. Sitä ei ole syytä toivottaa tervetulleeksi elämäänsä. Voimien mukaan on koetettava vapauttaa itsensä siitä minkä
huomaa vääräksi. Paha ei ole ystävä; se turmelee elämää.
Entä sitten kun yhä uudestaan epäonnistun? Jos tunnistan pahan kuorman, joka
painaa selkäni kumaraan yhä uudestaan. Kutsumattoman vieraan, joka ei usko eisanaa? Olen jopa rukoillut, mutta sekään ei auta? Jos näin onnellisesti käy, silloin
olen jo hyvin valmistautunut pääsiäiseen.
Ne jotka kulkevat tällaisen valmistautumisen polulla, mihin saakka sitten ovat
ehtineetkään, myös kohtaavat pääsiäisen ilon ja Kristuksen avun. Sillä ei ole väliä
kuinka heikko olen ja millaisia taakkoja vedän perässäni. Jos haluan muutosta,
apua on aina saatavissa.
Erityisesti pääsiäinen puhuttelee armoa kaipaavaa. Ja myös siihen voi valmistautua. Kenelle itse voisin koettaa osoittaa armoa ja anteeksiantamusta? Hänelle joka
on tuonut taakkoja elämääni. Tämäkin on vaikeaa, ja huomaamme jälleen rukoilevamme lisää resursseja Jumalalta. Se ei ole huono asia.

Petri Thurén

Pöytyän vt. kirkkoherra
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ILMOITUSLIITE

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
– kirkkoherranvaalit –

Kirkkoherranvaali 17.5.2015
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on
asettanut Pöytyän seurakunnan kirkkoherran virkaan
ensimmäiselle vaalisijalle Harjavallan seurakunnan
kirkkoherran Matti Kaipaisen, toiselle vaalisijalle
Turun Martinseurakunnan kappalaisen Lasse Mustosen
ja kolmannelle vaalisijalle Oripään seurakunnan
vt. kirkkoherran Irina Kaukisen.

Kirkkoherranvaali sunnuntaina 17.5.2015
Pöytyän kirkossa

Äänestys alkaa jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.15.
Äänestämässä voi käydä klo 18.00 saakka, jolloin
vaalihuoneiston ovet suljetaan ja ääntenlasku alkaa.
Vaalikeräys Yhteisvastuulle.

Kuka saa äänestää?

Vaalikeskustelutilaisuudet

Vaaliehdokkaiden yhteiset vaalikeskustelutilaisuudet viikolla 16:
ma 13.4.2015 klo 18 Yläneen seurakuntatalo
ti 14.4.2015 klo 18 Riihikosken seurakuntatalo
ke 15.4.2015 klo 18 Kyrön seurakuntakoti

Vaalinäytteet Pöytyän kirkossa

1. vaalisijalle asetettu Matti Kaipainen toimittaa
päiväjumalanpalveluksen su 19.4.2015 klo 10
2. vaalisijalle asetettu Lasse Mustonen toimittaa
päiväjumalanpalveluksen su 26.4.2015 klo 10
3. vaalisijalle asetettu Irina Kaukinen toimittaa
päiväjumalanpalveluksen su 3.5.2015 klo 10
Kirkkokahvit ja keskusteluhetki seurakuntatalolla
vaaliehdokkaan vaalinäytteen jälkeen.

Ennakkoäänestys viikolla 20:

kirkkoherranvirasto, Turuntie 1187, Pöytyä,
ma 11.5. – pe 15.5.2015 klo 9–18
Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, Kyrö,
ma 11.5. – ke 13.5. sekä pe 15.5.2015 klo 9–18
Yläneen seurakuntatoimisto, Kirkkokuja 2 C, Yläne,
ma 11.5. – ke 13.5. sekä pe 15.5.2015 klo 9–18
Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, Riihikoski,
ke 13.5.2015 klo 12–18

Pöytyän seurakunnan kirkkoherranvaalissa äänioikeus on jokaisella
8.3.2015 mennessä Pöytyän seurakunnassa läsnä olevaksi merkityllä
jäsenellä, mikäli hän on viimeistään vaalipäivänä 17.5.2015
täyttänyt 18 vuotta.
Äänioikeudesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta kotiin.

Miten äänestetään?

Äänestäminen tapahtuu siten, että vaalilippuun laitetaan selkeä
merkintä (esim. rasti tai viiva) sen ehdokkaan sarakkeessa olevaan
ruutuun, jota halutaan äänestää. Kirkkoherran virkaan tulee
valituksi se tuomiokapitulin ehdolle asettamista papeista,
joka vaaleissa saa eniten ääniä.

Vaaleissa on mahdollisuus myös kotiäänestykseen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava
kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse 02-7764 500 viimeistään 8.5.2015.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kirkkoherranvaali 17.5.2015

VAALIKONE
avautuu 17.4.2015
seurakunnan kotisivuilla
www.poytyanseurakunta.fi
Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneen avulla!
Vastattuasi kysymyksiin vaalikone kertoo kenen ehdokkaan
vastaukset ovat lähimpänä omiasi
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA
– kirkkoherranvaalit –

Matti Kaipainen
Nuorena miehenä opiskelin koneinsinööriksi ja olin nuorempana
suunnittelijana insinööritoimistossa
kolme vuotta. Olimme lähetysjärjestön kautta kehitysaputyössä
Afganistanissa 90-luvun alussa
kaksi vuotta. Palattuamme Suomeen
aloitin teologian opiskelun.
Valmistuttuani sain töitä Pohjois-Pohjanmaalta Pattijoen seurakunnasta, joka
nykyisin kuuluu Raaheen. Työskentelin seurakuntapastorina Pattijoella viisi vuotta.
Yläneellä avautui kirkkoherranvirka keväällä 2002, johon tulin valituksi. Yläneen
seurakunnassa olin seurakuntaliitokseen asti ja uuden Pöytyän seurakunnan
kappalaisena lyhyen aikaa alkuvuonna 2009. Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirassa olen ollut elokuusta 2009 lähtien. Meillä on kolme aikuista poikaa
ja yksi 14-vuotias tyttö. Kotimme on Pöytyän Yläneellä.
Kirkkoherranviran tehtävät ovat mielestäni koulineet ja kehittäneet minua
esimiehenä katsomaan seurakuntaa laaja-alaisesti. Olen hankkinut koulutusta
työyhteisön kehittämisestä ja omien vahvuuksieni ja heikkouksieni tunnistamisesta.
Olen käynyt kirkon tarjoamat johtamiskoulutukset: aluetyön johtamisen kurssi
(20 op, 2008-2010) ja johtamisen erityiskoulutus (20 op, 2012-2014). Kehittämishankkeina koulutuksissa olivat maallikkovastuun lisääminen ja kehittäminen
sekä seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantaminen.
Haluan olla helposti tavoitettavissa ja toimia lähellä seurakuntalaisia.
Esimiestyössä arvostan erityisesti tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Vapaa-aikana liikun mielelläni
luonnossa, harrastan uintia ja
pitkiä kävely- ja marjaretkiä
vaimoni kanssa.
Lisätietoja minusta voi etsiä
kotisivujeni kautta:
www.mattikaipainen.com.

1. Millaisena näet Pöytyän seurakunnan
tilanteen kirkkoalueet huomioiden?
Pöytyän alueella on useita maaseutuyhteisöjä. Pöytyän, Kyrön ja
Yläneen alueet muodostavat kukin oman alueensa.
Haasteita seurakuntatyölle tuovat rakennemuutokset. Miten
säilyttää seurakunnan identiteetti muutosten paineessa?
Pöytyällä rakenteita on ravisteltu ja kirkkoalueet ovat etsineet
omaa identiteettiään. Rakennemuutosten kanssa on opittava
elämään.
Seurakuntatyössä pitää katsoa kohti tulevaisuutta ja etsiä uusia
toimintatapoja ihmisten kohtaamiseen ja palvelemiseen.
Ihmisistä toiminta lähtee – ei rakenteista. Puitteet ovat mielestäni
Pöytyällä hyvät seurakunnan kehittämiselle ja uudistamiselle.
Uusia ideoita kaivataan ja niitä tulee ottaa avoimesti vastaan.

2. Mikä on visiosi seurakunnan kehittämisestä ja
jäsenyyden vahvistamisesta?
Seurakunnan jäsenyys vahvistuu mielestäni toiminnan ja työn
kautta. Seurakunnan tulee kulkea ihmisten vierellä välittäen
uskoa, toivoa ja rakkautta. Millään toisella taholla yhteiskunnassa
ei ole vastaavaa tehtävää.
Seurakunnan työ on laaja-alaista: päiväkerhoissa, nuoriso-,
diakonia-, lähetystyössä kohdataan eri ikäisiä ihmisiä kristillisestä
lähimmäisen rakkaudesta käsin. Haluan tukea kaikkia työaloja ja
työntekijöitä kokonaisvaltaisesti. Vapaaehtoistyön tukeminen ja
kehittäminen on lähellä sydäntäni.
Seurakunta on ihmisiä varten, palveluorganisaatio, jonka
toiminnat näkyvät arjessa ja juhlissa. Kirkolliset toimitukset
kuten häät, kasteet ja hautajaiset antavat hienon mahdollisuuden
työntekijöille kertoa uskosta, toivosta ja rakkaudesta.
Erilaisten tapahtuminen ja konserttien kautta ihmisiä kutsutaan
yhteyteen joka rakentaa ja eheyttää ihmismieltä katsomaan kohti
armollista Luojaansa.
Vanha sananlasku sanoo: “Rukoile ja työtä tee, niin Herra sua
varjelee”.

3. Kirkon merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa?
Luontoretkellä Kuhankuonon
maisemissa keväällä 2014

Kirkko tulee mielestäni aina säilyttämään merkityksensä, ei
asemansa vaan sanomansa vuoksi. Kirkon sanoma Jeesuksesta
syntien sovittajana tulee olemaan tulevaisuuden yhteiskunnassakin
ainutlaatuinen.
Nyky-yhteiskunnassa kirkolla ei ole enää sellaista valta-asemaa,
jolla se ennen vanhaan piti ihmisiä suojissaan.
Mielestäni kirkon tulee säilyttää ja pitää kiinni seuraavasta
periaatteesta:“Oleellisissa asioissa yhtenäisyys, epäoleellisissa
vapaus ja kaikissa asioissa rakkaus.”

Kotkan Sapokassa
kesällä 2014

Mielelläni yhdyn virren 164 sanoihin: “On Kristus kirkon
Herra, sen luoja ainoa, hän hengen sille antaa vedellä, sanalla.
Maan alhoista sen etsi hän morsiamekseen ja osti kuolemallaan
iäksi itselleen.”
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA
1. Millaisena näet Pöytyän seurakunnan
tilanteen kirkkoalueet huomioiden?

– kirkkoherranvaalit –

Lasse Mustonen
Olen syntynyt Somerolla 1960 ja
elänyt lapsuuteni siellä. Nuoruuteni
asuin Lohjan Virkkalassa.
Papiksi minut vihittiin Tampereen
tuomiokirkossa vuonna 1990.
Papillisen työurani sain aloittaa
synnyinkunnassani, jossa opin
papin työn perusteet.
Palvelkaa Herraa iloiten!
Someron jälkeen siirryin Hämeenlinnaan Vanajaan, jonka jälkeen työura jatkui
pari vuotta Valkeakoskella. Tällä hetkellä työskentelen Turun Martinseurakunnassa,
jossa olen ollut pappina 18 vuoden ajan. Vuodesta 2007 alkaen olen ollut
seurakuntatyön työryhmää johtava kappalainen.
Luottamustehtävinä hoidan arkkihiippakunnan ympäristöryhmän sihteerin
tehtävää ja olen Suomen Laatuyhdistyksen Kirkon laatujaoksen puheenjohtaja.
Kohta 25 vuotta jatkuneella työurallani olen saanut tehdä monenlaista työtä.
Vaihtelevien tehtävien myötä minulle on kertynyt laaja ja monipuolinen
käytännön seurakuntaelämän kokemus.

Jokainen kirkkoalue on oma historiallinen kokonaisuutensa paikallisine
tapoineen ja käytäntöineen. Siksi alueiden toimintaa tulee kehittää tasapuolisesti niiden omista lähtökohdista ja tarpeista lähtien. Sunnuntain
jumalanpalvelus seurakunnan yhteisenä kokoontumisena tulee
mielestäni ehdottomasti säilyttää Yläneellä, Pöytyällä ja Karinaisissa.
Haluaisin kirkkoherrana rakentaa yhdessä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa ihmisläheistä paikallisseurakuntaa, joka olisi
uskoa todeksi elävä hengellinen yhteisö. Seurakunnassa on tärkeää,
että kaikissa työtehtävissä luotetaan Jumalan anteeksiantamukseen
ja johdatukseen sekä palvellaan ihmisiä ja yhteisöjä läheisesti ja
laadukkaasti.
Seurakunnan voimavara on huolellisesti hoidettu talous sekä ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät että koulutetut ja työssään arvostusta nauttivat vapaaehtoiset. Myös yhteistyö yhdistysten, koulujen ja
kunnan kanssa on luonteva osa seurakunnan jokapäiväistä toimintaa.
Kaiken inhimillisen suunnittelun ja työn keskellä tulee tunnustaa, että
seurakunnan toiminnan kantava voima on kuitenkin usko iankaikkiseen Jumalaan.

2. Mikä on visiosi seurakunnan kehittämisestä ja
jäsenyyden vahvistamisesta?
Seurakunnassa tulee puhua rohkeasti uskosta ja elämän perusarvoista,
sillä se tuo ihmisille turvaa ja toivoa elämään. Kirkosta eronneet
näyttävät usein vieraantuneen seurakunnan toiminnasta tai he ovat
muuten pettyneitä seurakunnan palveluihin. Palvelemalla seurakuntalaisia hyvin voimme vahvistaa heidän sitoutumistaan jäsenyyteen.
Vieraantumista voidaan estää kertomalla uskosta kaikkien ymmärtämällä ja koskettavalla tavalla.
Jumalanpalvelusten ohella kirkolliset toimitukset ovat tärkeä osa
seurakunnan työtä. Niissä kohdataan seurakuntalaiset elämän iloissa
ja suruissa. Diakoniatyö on lähimmäisen rakkauden käytännön
osoittamista ja lähetystyö aktivoi myös lähettävää seurakuntaa.
Erityisen tärkeää on huolehtia, että seurakunnassa on osaavia tekijöitä
niin työntekijöinä kuin vapaaehtoisina. Voimavaroja tulisi pystyä
käyttämään myös tehokkaasti. Vanha neuvo: ”Vie mennessäsi,
tuo tullessasi ja tee ollessasi.” on varmasti tänä päivänä hyvin
ajankohtainen.

Hyvä johtaminen
vapauttaa voimavaroja työhön.
Ihmisenä minusta on sanottu, että olen hyvin keskustelutaitoinen, välitön ja
asioihin paneutuva. Pyrin toimimaan aina vastuullisesti, ahkerasti ja olemaan
palvelualtis. Pohdiskelu ja perusteellinen asioiden selvittäminen yhdistyvät
minussa käytännölliseen toimintaan ja aikaansaavaan työtapaan.
Koen, että minussa on avartunutta perinteisten herätysliikkeiden uskonvakaumusta, yhteistyökykyä ja avoimuutta, jota seurakuntatyössä tarvitaan.
Elämässäni tärkeitä asioita ovat usko Jumalaan, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.
Harrastan monenlaisia asioita:
muun muassa valokuvausta, partiota
ja veneilyä Saaristomeren merivartiokillassa. Olen myös kova lukemaan ja
kirjoittamaan. Kirjoituksiani voi lukea
esimerkiksi verkkosivuiltani
www.lassemustonen.fi.
Luonnossa liikkuminen on minulle
tärkeää ja lähes elämäntapa. Patikoin
mielelläni metsässä, sauvakävelen ja
uin aina kun siihen on mahdollisuus.
Minulla on kaksi aikuista lasta ja
kaksi lastenlasta.
Liikunta on osa
elämääni.

Nykyaikana seurakunta tarvitsee ehdottomasti vuorovaikutteista ja
kohdennettua viestintää niin lehdissä kuin Internetissä.
Myös sosiaalisen median merkitys korostuu etenkin nuorempaa väkeä
tavoiteltaessa. Itse olen läsnä Facebookissa.
Perheiden ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Martinseurakuntaan kuuluvan Wäinö Aaltosen koulun pappina olen saanut
seurata nuorten kasvua lapsuudesta aikuisuuteen jo parin kymmenen
vuoden ajan. Elämän ”ruuhkavuosina” vanhemmilla on monenlaisia
haasteita ja kaikki tuki on tällöin tarpeen. Olen sitä mieltä, että kotien
kristillisen kasvatuksen tukeminen ja lapsiperheistä huolehtiminen on
ehdottoman tärkeää seurakunnan tulevaisuuden kannalta. Unohtaa ei
saa kuitenkaan vanhempaa ikäpolvea ja heidän työtään yhteisön
ja maamme hyväksi.

3. Kirkon merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa?
Suomalainen yhteiskunta elää tällä hetkellä voimakasta talouden ja
kulttuurin murrosta. Jotta seurakunta voisi selvitä muutoksessa, niin
tarvitaan ennen kaikkea hengellisyyttä, jonka ihmiset kokevat läheiseksi
ja siten he sitoutuisivat seurakunnan jäsenyyteen.
Muutos seurakunnan toiminnassa ei tapahdu nopeasti, vaan pitkäjänteisellä, tavoitteellisella ja suunnitelmallisella työllä. Kirkkoherran
tehtävänä on tällaisessa murroksessa osoittaa suuntaa, ennakoida
tulevaa, tehdä päätöksiä, seurata niiden toimeenpanoa ja toteutumista.
Muutoksista huolimatta luterilainen kirkko tulee olemaan jatkossakin
suurin hengellinen yhteisö Suomessa ja merkittävä yhteiskunnallinen
ja kunnallinen vaikuttaja. Huomisen kansankirkko on jo toisenlainen
ja se voidaan rakentaa yhä vahvemmin ihmisläheiseksi ja avoimen
palvelevaksi. Jumalan lupaus on: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” (Jer 29:11)
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Iines Irina Kaukinen
on teologian kandidaatti, musiikin
maisteri ja musiikkipedagogi, Turun
Heidekenillä 49-vuotta sitten syntynyt,
24-vuotiaan Kullervon ja 18-vuotiaan
Kyllikin äiti, Tapion vaimo ja
Jasu-kissan emäntä.
Vt. kirkkoherran tehtävät ovat opettaneet työn
monialaisuutta ja lisänneet ymmärrystä sujuvan
yhteistyön tärkeyteen.
Turussa vietettyjen lapsuusvuosien jälkeen tie toi perheemme Pöytyän Riihikoskelle,
mistä on ollut hyvä ponnistaa elämässä eteenpäin. Tällä hetkellä asun Säkylässä.
Aloitin säännöllisen, eri seurakuntien kanttorin sijaistamisen vuonna 1980.
Vuoden 1983-1984 toimin Pöytyän seurakunnan toimituspalkkaisena vs. kanttorina
ja vuoden 1987-1988 samassa virassa Auran seurakunnassa. Muina aikoina, ennen
vakituiseen virkaan astumista, toimin kanttorin sijaisena lukuisissa seurakunnissa
ympäri Varsinais-Suomea. 1993-1994 toimin Köyliön seurakunnan vs. kanttorina,
kunnes sain virkamääräyksen Köyliön kanttorin virkaan 1.12.1994. Säkylän seurakunnan kanttori-urkuriksi minut valittiin vuonna 2001.
Vuonna 2002 aloitin kanttorin työ ohessa teologian opinnot Helsingin yliopistossa
ja minut vihittiin papiksi syksyllä 2007. Ensimmäisen virkamääräyksen pappina
sain Säkylän seurakunnan vs. kappalaiseksi 1.11.2007 -30.4.2008.

1. Millaisena näet Pöytyän seurakunnan
tilanteen kirkkoalueet huomioiden?
Pöytyän seurakunnalla on kolme vahvaa kirkkoaluetta, joilla on
omat rikkautensa ja toimintatapansa. Yhdistymiskivuista on selvitty ja suunta on luottavaisesti tulevaan. Perusasiat ovat kunnossa.
Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita tehtäviinsä.
Seurakunnassa on mukava yhdessä tekemisen meininki. Jotta seurakunta voisi selvitä mahdollisimman hyvin tulevista rakenteellisista ja muistakin muutoksista, on tärkeää taata työrauha perustyön
toteuttamiseen ja seurakunnan oman identiteetin vahvistamiseen.
Uskon ja toivon, että seurakunnan tuleva kirkkoherra voi olla siinä
avainasemassa.
Olen saanut seurata Pöytyän seurakunnan elämää vuodesta 1979
lähtien, niin työntekijänä kuin seurakuntalaisena. Sain aloittaa
seurakunnassa kanttorin tuuraamisen ohella pyhäkoulunopettajana
ja isosena. Suurimman osan pappeuttani olen työskennellyt
Pöytyän seurakunnassa. Seurakuntalaiset, eri kirkkoalueet, työtoverit ja koko seutukunta yhteistyötahoineen ovat minulle tuttuja
ja toivon osaavani koordinoida ne koko seurakunnan yhteiseksi
hyväksi. Uskon tuntevani seurakunnan ja työyhteisön vahvuudet
ja kipupisteet. Tiedän, että Pöytyällä tarvitaan sitoutunutta ja
tehtävästään innostunutta johtajaa.

2. Mikä on visiosi seurakunnan kehittämisestä ja
jäsenyyden vahvistamisesta?

Rinnallakulkijan osa
elämän erilaisissa vaiheissa on papin ja koko
seurakunnan oikeus
ja osa perustehtävää.
Pöytyän seurakunnan vs. seurakuntapastorina aloitin 1.9.2008, ja Pöytyän seurakunnan II kappalaisen virkaan minut valittiin 1.1.2011. Johtavana kasvatuksen
kappalaisena olen toiminut keväästä 2012 alkaen virkavapauteeni asti, joka alkoi
siirtyessäni nykyiseen tehtävääni Oripään seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.2.2014.
Olen myös toiminut Paavalin musiikkikoulun rehtorina ja tuntiopettajana, Köyliön
yläasteen musiikinopettajana sekä pari vuosikymmentä Säkylän kunnan luottamushenkilönä.
Työ on minulle monella tapaa elämäntapa. Sen lisäksi luen ja kuuntelen monenlaista
kirjallisuutta, valmistan runo-iltoja ja konsertteja, musisoin ystävien ja perheeni
kanssa, matkustelen tai olen hiljaa yksin kotona.

Läheiset ja lepo ovat tärkeää
vastapainoa työelämän haasteisiin.

Seurakunnan tulee elää vahvasti seurakuntalaisten arjessa
mukana. Jatkuvan muutoksen maailmassa se luo omat haasteensa.
Seurakunnan jäsenet ovat sen voimavara ja toiminnan perusta.
Rohkaisu on avainsana. Rohkaisu siihen, että jokainen voi
omalla paikallaan, omilla lahjoillaan ja toimillaan rakentaa taivasten
valtakuntaa maan päälle. Seurakunnan jäsenyys kun voi olla
vaikkapa sitä, että laitamme kätemme ristiin, huokaamme rukouksemme ja suostumme Jumalan johdatukseen. Se on yhteyttä
Jumalaan ja toinen toiseemme ja syntyy siellä, missä toinen
rohkaisee toista, rukoilee toisen kanssa, jakaa toisen ilon tai surun,
pysähtyy kuulemaan, koskettaa, katsoo silmiin ja rakastaa.

3. Kirkon merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa?
Kotiseurakuntani, Säkylän, strategiassa sanotaan hienosti näin:
Seurakunta auttaa elämään, kasvamaan ja kuolemaan kristittyinä
ja kutsuu ihmisiä Jumalan luo sanan, sakramenttien ja kristillisen
palvelun avulla. Pöytyän seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa,
ja uskon vakaasti sen olevan edelleen näkyvä, kuuluva ja läsnä
oleva osa seurakuntalaisten elämää. Myös kaikki ympäröivät
yhteistyötahot ovat merkittäviä. Kuntasektori ja kolmannen
sektorin toimijat ovat avainasemassa, kuin myös yhteistyö eri
kristillisten järjestöjen, herätysliikkeiden ja kirkkokuntien kanssa.
Lisäksi vähintään avoin ja rakentava keskusteluyhteys muiden
uskonnollisten yhdyskuntien ja toimijoiden kanssa tekee kirkon
toimintaympäristöstä vieraanvaraisen ja muutosvalmiin.
Tulevaisuudessakin seurakunnan ja kirkon vahvuus on rajoja
ylittävää ja jäsenensä työhön mukaan ottavaa yhteistyötä,
huolimatta rakenteista, toimitiloista tai työntekijäresursseista.
Kirkollamme on totisesti kokemusta monenlaisista toimintaympäristöistä. Ja jos ei muu auta, niin toimitaan vaikka
”maan alla” - Kristuksen kirkko ei häviä maan päältä.
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA
– pääsiäisen ja kevään tapahtumia –

Karinainen

Palmusunnuntai 29.3.

klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Juha Dubbe, Juhani Kalli
Hernekeittolounas Yhteisvastuun hyväksi
seurakuntakodissa jumalanpalveluksen jälkeen

Pitkäperjantai 3.4.

klo 18 Iltakirkko seurakuntakodissa,
Pauliina Soikkeli-Viitämäki, Juhani Kalli

klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Ville Auvinen, Juhani Kalli, kirkkokuoro.
Ristinjuhla seurakuntakodissa jumalanpalveluksen
jälkeen, mukana kirkkokuoro

Tiistai 31.3.

Pääsiäispäivä 5.4.

Maanantai 30.3.

klo 10 lapsille suunnattu pääsiäishartaus
Kyrön seurakuntakodissa.

Tiistai 31.3.

klo 10 Messu kirkossa,
Juha Dubbe, Juhani Kalli, kirkkokuoro

2. pääsiäispäivä 6.4.

klo 18 Iltakirkko seurakuntakodissa,
Merelle Fagerström, Teija Haakana, Juhani Kalli, nuoret

klo 11 Pääsiäisen ilojuhla seurakuntakodissa

Keskiviikko 1.4.

klo 18 Lasten kevätkirkko ja kouluun menevien
siunaus kirkossa, kahvit ja jäätelöt Kirkkotuvassa

klo 18 Iltakirkko seurakuntakodissa,
Juha Dubbe, Juhani Kalli

Pöytyä

Kiirastorstai 2.4.

klo 19 Ehtoolliskirkko kirkossa vanhan kaavan
mukaan, Juha Dubbe, Juhani Kalli

Palmusunnuntai 29.3.

Tiistai 26.5.

Pitkäperjantai 3.4.

klo 10 Messu kirkossa,
Eläkeliiton Pöytyän yhdistyksen 40-vuotisjuhla,
Petri Thurén, Helena Heimola

klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Petri Thurén, Helena Heimola, kirkkokuoro
klo 14 Ristinjuhla Lukontalolla

Maanantai 30.3.

Pääsiäispäivä 5.4.

klo 9 lapsille suunnattu pääsiäishartaus
Riihikosken seurakuntatalolla.

Maanantai 30.3.

klo 19 Iltakirkko kirkossa,
Merelle Fagerström, Teija Haakana, Helena Heimola,
Nuorten lauluryhmä, Lauluyhtye Tuike, nuoret

Tiistai 31.3.

klo 19 Iltakirkko kirkossa,
Petri Thurén, Helena Heimola, Liisa Honkala

Keskiviikko 1.4.

klo 19 Iltakirkko kirkossa,
Petri Thurén, Helena Heimola

klo 8 Messu kirkossa,
Juha Dubbe, Helena Heimola,
Pöytyän Veteraanilaulajat

2. pääsiäispäivä 6.4.

klo 18 Kelttiläinen messu,
Merelle Fagerström, Helena Heimola, kirkkokuoro,
Lauluyhtye Tuike, Nuorten lauluryhmä,
Minna Pirkkanen, huilu

Tiistai 19.5.

klo 18 Lasten kevätkirkko ja kouluun
menevien siunaus kirkossa,
kahvit ja jäätelöt seurakuntatalolla

Kiirastorstai 2.4.

klo 19 Ehtoolliskirkko kirkossa,
Petri Thurén, Helena Heimola

Yläne

Palmusunnuntai 29.3.

klo 18 Messu kirkossa,
Juha Dubbe, Alberto Peltonen

Maanantai 30.3.

klo 18 Iltakirkko seurakuntatalolla,
Petri Thurén, Alberto Peltonen

Tiistai 31.3.

klo 18 Iltakirkko seurakuntatalolla,
Juha Dubbe, Alberto Peltonen

Keskiviikko 1.4.

klo 18 Iltakirkko seurakuntatalolla,
Merelle Fagerström, Teija Haakana,
Alberto Peltonen, nuoret

Kiirastorstai 2.4.

klo 19 Ehtoolliskirkko kirkossa,
Merelle Fagerström, Alberto Peltonen,
kirkkokuoro

Pitkäperjantai 3.4.

klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Juha Dubbe, Alberto Peltonen, kirkkokuoro

Lauantai 4.4.

klo 23 Pääsiäisyön messu kirkossa,
Merelle Fagerström, Alberto Peltonen, kirkkokuoro

Torstai 28.5.

klo 18 Lasten kevätkirkko ja kouluun menevien
siunaus kirkossa, kahvit ja jäätelöt seurakuntatalolla
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA
– pääsiäisen ja kevään tapahtumia –

Kevätpurojen solinaa
-konsertti
ke 15.4. klo 19 Yläneen kirkossa

Hernekeittolounas
Kyrön seurakuntakodissa
palmusunnuntaina 29.3.2015 klo 11.30
Keitto ja kahvi Yhteisvastuun hyväksi.
Vapaaehtoinen ruokamaksu.

Mieskvartetti, Ville Mäkimattila,
Yläkoulun lauluryhmä, Elina Kulmala,
Kyyhkysen tytöt, Yläneen kirkkokuoro
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle
Konsertin jälkeen kahvit seurakuntatalolla.

to 14.5. kohti Vaskijärveä.
Lähtö Elijärven P-paikalta klo 12.30.
Patikoitava matka noin 10 km.
Omat eväät mukaan.

Tervetuloa!

Naisten aamukahvit
Lapsille
Ma 30.3. klo 9
Lapsille suunnattu pääsiäishartaus
Riihikosken seurakuntatalolla
Ti 31.3. klo 10
Lapsille suunnattu pääsiäishartaus
Kyrön seurakuntakodissa
Ti 5.5 klo 18
Pöytyän seurakuntatalolla
5-vuotiaiden synttärit.

Yläneen seurakuntatalolla
la 25.4. klo 9.30–11.30
Kaakkois-Aasialaisen naisen askelissa,
vieraana teologian tohtori
Lilja Kinnunen-Riipinen.
Aamu aloitetaan runsaalla aamiaisella,
jonka jälkeen siirrymme kuuntelemaan
vierasta.
Tervetuloa kaikenikäiset naiset!

Järjestää Pöytyän srk ja Luontokapinetti.
Mukana Merelle Fagerström ja
Minna Lukkala.

75- ja 80-vuotiaiden
seurakuntamme jäsenten
syntymäpäiväjuhla su 24.5.
Sanajumalanpalvelus
Pöytyän kirkossa klo 10
Jumalanpalveluksen jälkeen juhla
Pöytyän seurakuntatalolla
Yhteistyössä IkäArvokas –hanke

16.5. Perheretki Korkeasaareen
19.5. klo 18 Lasten kevätkirkko
Pöytyän kirkossa
26.5. klo 18 Lasten kevätkirkko
Karinaisten kirkossa
28.5. klo 18 Lasten kevätkirkko
Yläneen kirkossa

Helatorstainpatikka

Meren tiedän -konsertti
su 26.4. klo 17 Kyrön srk-kodissa.
Esiintyjinä mm. Joonas Rantala.
Kahvitarjoilu.
Ohjelma 15 e
Tuotto Yhteisvastuulle.

Vuonna 2015 papit ja diakoniatyöntekijät
käyvät onnittelemassa 85 ja 90 vuotta
täyttäviä seurakuntalaisia.
Yli 90-vuotiaita käydään onnittelemassa
vuosittain.
75- ja 80-vuotiaat kutsutaan yhteiseen
syntymäpäiväjuhlaan toukokuussa.

Pöytyän kirkkokuoro 125-vuotta
Ma 6.4. klo 18
Kelttiläinen messu Pöytyän kirkossa
Lauluyhtye Tuike, Nuorten Lauluryhmä
Su 25.10. klo 16
Karl Jenkins: ADIEMUS - Cantata mundi
Pöytyän kirkossa.
Lipputulot Yhteisvastuu-keräykselle

Työttömien patikkaretki
Kuhankuonolle pe 8.5.
Lähtö klo 9 Riihikosken seurakuntatalolta
kimppakyydeillä.
Makkaran grillausta,
patikoidaan kunnon mukaan.

Konfirmaatiomessut
Su 14.6. klo 10
Yläneen kirkko (päivärippikoulu)
Su 12.7. klo 10
Pöytyän kirkko (Säkylän leiri)
Su 1.8. klo 10
Karinaisten kirkko (Viron leiri)
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Seurakunnan kotisivut ovat uudistuneet

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen

Pöytyän seurakunnan kotisivujen uudistus toteutettiin seurakuntien
verkkohankkeen eli Lukkarin yhtenä pilottiseurakuntana.
Lukkari-sivusto on suunniteltu siten, että kaikilla sen valinneilla
seurakunnilla on samankaltaiset sivustotoiminnot ja -rakenne.

Lahjoittamalla nyt olet mukana tarjoamassa valoisamman
huomisen eri tavoin elämässään ahdinkoon joutuneille
lähimmäisillesi.

Nämä sivut mukautuvat automaattisesti erikokoisiin päätelaitteisiin,
eli ne toimivat sujuvasti myös älypuhelimilla ja tableteilla.
Tavoite on vahvistaa seurakuntien näkyvyyttä verkossa ja
tavoittaa ihmiset entistä paremmin.
Tutustu sivustoon ja kerro mielipiteesi.
Kehittämisideat ovat tervetulleita.
Olisi mukava saada viestiä myös siitä,
mikä on hyvin ja mihin olet tyytyväinen.
www.poytyanseurakunta.fi/palaute

Suomessa Yhteisvastuu 2015 tukee vähävaraisia ja
vaikeuksissa olevia Suurella sydämellä –
vapaaehtoistoiminnan kautta ja auttaa lapsia
kouluun Haitissa.
Avun toimittaa perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräyksen tilinumerot ovat:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danske bank FI81 8000 1600 0516 51
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Viitenumero: 301712

Kiitos avustasi!
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
Oletko miettinyt jotain harrastusta, mitä tekisit vapaa-aikana
tai eläkkeellä ollessasi? Oletko ajatellut, kuinka mukavaa olisi
tehdä jotakin, josta on iloa myös muille? Jotakin, joka ei
välttämättä sido pitkäksi aikaa tai useasti. Toisin sanoen silloin,
kun itse haluat osallistua. Halutessasi voit osallistua myös
säännöllisesti.
Anna itsesi ilmi! Löydämme Sinulle mieleistä tehtävää ja
juuri niin usein, kuin haluat. Olemme iloisia yhteydenotostasi!
Esimerkkejä tehtävistä: Kolehdin keruu, yksinäisen ilahduttaminen
vierailulla, 10-synttäreille yms. tapahtumiin apuohjaajaksi, Yhteisvastuukerääjäksi, pyhäkouluopeksi, kahvia keittämään jne. jne. Kerro,
mitä haluaisit tehdä.
Ilmoittaudu täyttämällä lomake
www.poytyanseurakunta.fi/ilmoittaudu-vapaaehtoiseksi
tai soittamalla
Pöytyän kirkkoherranvirastoon puh. 02 7764 500

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Pöytyän kirkkoherranvirasto
p. 02 7764 500
avoinna ma ja to klo 9-12
puhelimitse voi ottaa yhteyttä arkipäivisin klo 9 -12 ja 13-15
Kyrön seurakuntatoimisto
p. 02 7764 520
avoinna ke ja pe klo 9-12
puhelimitse voi ottaa yhteyttä arkipäivisin klo 9 -12 ja 13-15
Yläneen seurakuntatoimisto
p. 02 7764 530
avoinna ti klo 9-12
puhelimitse voi ottaa yhteyttä arkipäivisin klo 9 -12 ja 13-15

www.poytyanseurakunta.fi
Olemme myös Facebookissa

