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Kesän
tapahtumia

Enemmän kuin osaamme pyytää
K
aupassa karkkihyllyn edessä lattialla
pieni lapsi makaa pitkin pituuttaan.
Hän huutaa ja potkii, kyyneleet valuvat pitkin poskia. ”Äiti, mä haluuuuun karrlkkii”, kuuluu lapsen itsepintainen vaatimus. Tahtojen taisto ei jää ohikulkijoille epäselväksi. Lapsi haluaa, mutta äiti kieltäytyy
ottamasta makeisia ostoskärryyn. Tänään
ei ole karkkipäivä. Lasten neuvottelutaidot
kehittyvät iän myötä. Alakouluikäisen toivomukset tämän tai tuon asian saamiseksi
ovat jo eri tavalla haastavia, ja murrosikäinen tietää hyvin, mistä narusta pitää vetää,
jos mielii saada vanhemmaltaan rahaa omiin
menoihinsa.
Myös me aikuiset toivomme ja haluamme monenlaisia asioita. Suuri osa niistä ei
ole rahalla ostettavissa. Toiveidemme toteutumiseen tarvitaan usein työtä ja vaivannäköä, säästämistä, onneakin. Ihmissuhdetaidoissa riittää kehittymisen varaa koko iän
ajan. Monen ihmisen syvimpänä toivomuksena on löytää rinnalleen tai pitää lähellään
toinen ihminen, jonka kanssa saisi elää tätä
elämää sovussa, kaksin tai perheenä, ja vanheta yhdessä.
Tiedämme kokemuksesta, että kaikkea
haluamaamme emme koskaan voi saada

tai saavuttaa. Omilla ponnisteluilla voi saada paljon maallista
hyvää, mutta aina on myös
niitä odotuksia ja toiveita, joiden toteutuminen ei ole vain itsestämme kiinni. Jotkut ihmiset kokevat
avun pyytämisen
vaikeana, ja toiset
eivät ota tarjottua apua vastaan.
Olemme yksilöitä niin pyytäjinä
kuin vastaanottajinakin. Hyviäkin
asioita jää toteutumatta.
Iltarukous on
monille se hetki päivästä, jolloin voi tuoda omat ajatuksensa,
menneen päivän tapahtumat ja tulevien päivien
tarpeet ja toiveet Jumalan
eteen. Mitä vaikeampaa elämänvaihetta on käymässä läpi, sitä enemmän ihmisellä usein on tarvet-

ta pyytää apua taivaalliselta
Isältä. Samalla moni kokee rukoillessaan avuttomuutta ja epävarmuutta siitä, onko
oikein ja luvallista pyytää niitä
asioita, mihin
kokee tarvitsevansa apua
ja neuvoa.
Kuuleeko Jumala minua?
Onko minun
pyyntöni oikea? Onko
mahdollista,
että saan häneltä sellaisen
vastauksen, jota toivon? Entä
jos joudun pettymään?
Näiden kysymysten ja pohdintojen keskellä on hyvä kuulla Jumalan Sanan antama rohkaisu.
Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jumala

vahvistaa ja voimistaa jokaista lastaan ja että hänen rakkautensa ylittää kaiken tiedon
ja ymmärryksen. Hän kykenee tekemään
monin verroin enemmän kuin osaamme
pyytää tai edes ajatella. (Ef. 3: 16–21.) Hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.”
(Jer. 29: 11–12)
Niin kuin lattialla huutava lapsi ei karkkihyllyn edessä saa tahtoaan läpi, ei Jumalakaan aina tee meidän pyytämällämme tavalla – ainakaan siinä hetkessä ja sitä huutaessamme. Hän ottaa kuitenkin huomioon
sydämemme toivomuksen, johdattaa elämäämme ja antaa meille sen, mikä on parhaaksemme ja tekee elämästä elämisen arvoista. Sen lisäksi hän tahtoo antaa meille
iankaikkisen elämän yhteydessään, suuremman autuuden kuin mitä ikinä osaamme itsellemme pyytää tai kuvitella. #

Jumalanpalveluksiin muutoksia
K
esäkuusta alkaen Euran seurakunnassa pidetään kaksi jumalanpalvelusta sunnuntaisin. Toinen näistä jumalanpalveluksista on aina Euran kirkossa ja toinen
vaihtelee muiden kirkkojemme välillä. Kello 10 järjestettävä jumalanpalvelus lähetetään Facebook-sivuillamme
suorana lähetyksenä ja se on myös jälkikäteen katsottavissa Facebookissa ja
YouTubessa. Pyhän toinen jumalan-
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palvelus järjestetään pääsääntöisesti
kello 13, mutta kesä tuo konfirmaatioiden ja erityispyhien muodossa näihin
sääntöihin poikkeuksensakin. Jatkossa ilmoitamme internet-sivuillamme
ja lehti-ilmoituksissa vähintään kahden viikon jumalanpalvelukset etukäteen. Tämä helpottaa hahmottamaan
milloin omassa lähikirkossa tai omalla lähialueella on kuun aikana jumalanpalvelus.

Uudistus vähentää jumalanpalvelusten määrää, mutta se on tänä kesänä erityisen tarpeen. Suntion työsuhde ja vt. kappalaisuutemme täyttyvät
vasta elo–syyskuun tullen. Kesän rippileirien ja lomien myötä työvoimamme riittää vain tähän. Syksyn tullen
uudistus ei johdu enää pakosta, vaan
halusta kehittää. Jumalanpalveluksia
on vähemmän kuin ennen, mutta niihin pystytään panostamaan enem-

män, valmistelemaan vapaaehtoisuuden ja eri tehtävien kautta. Syksyn
tullen järjestämme muun muassa ehtoollisavustajakoulutuksia halukkaille. Pyydämme olemaan yhteydessä
eri kehitysideoiden ja ajatusten kanssa. Tarkoituksena ei ole vain luopua
vaan luoda uutta.
Sami Tolvanen
kirkkoherra

Euran kirkko
tiekirkkona
13.6.–7.8.2022
ti–to, su
klo 11–15

Muun muassa Sami Tolvasen
pitämä jumalanpalvelus
Kiukaisten kirkosta lähetettiin
Facebookiin.

Merja Kekäläinen
diakoni

Kesän urku- ja
musiikkihetket
K
esäkauden alkaessa palaavat Euran
seurakunnan musiikkityön järjestämät urku- ja musiikkihetket alueemme kirkkoihin elävöittämään toimintaamme.
Kesällä saamme kokoontua vapaasti niin sisä- kuin ulkotiloissakin ilman koronarajoituksia.
Euran kirkon perinteiset, joka toinen keskiviikko kello 12 pidettävät urkuhetket kestävät
noin 30–40 minuuttia ja niihin – kuten myös
musiikkihetkiin – voi tulla ja viivähtää sen ajan
kuin itselle sopii. Tilaisuudet eivät ole konsertteja. Kuulemme urkumusiikkia eri vuosisadoilta. Hengellisiä lauluja toteutetaan yhteislaulujen ja esitysten muodossa.
Mainittakoon, että Hinnerjoen Harjunummen kappelilla on heinäkuussa yhteislaulutilaisuus, jonka järjestää Hinnerjoen piirineuvosto. Euran kirkon urkuhetkessä 3. elokuuta

ovat työvuorossa molemmat seurakuntamme kanttorit.
Musiikkitilaisuuksia on kaiken kaikkiaan
vähintään viikoittain ja kattavasti kaikkien
kirkkopiirien alueilla. Tilaisuudet on mainittu osana tämän seurakuntaliitteen listaa kaikista tilaisuuksista. Muun muassa Alasatakunnan seurakuntatietojen lisäksi pyrimme
saamaan tiedot musiikkitapahtumista myös
seurakunnan kotisivuille.
Mahdollisuuksien mukaan osa tilaisuuksista on tarkoitus lähettää myös Facebookin kautta, jolloin jälkilähetys on katsottavissa myöhemminkin.
Tervetuloa näihin musiikkitilaisuuksiin!
Siunattua kesää musiikkityön puolesta! #
Janne Silvola ja Timo Meriläinen
kanttorit

Seurakuntavaalit 2022 –
uskottu, toivottu, rakastettu
M
istä vaaleissa äänestetään? Ketkä voivat olla ehdokkaina?
Seurakuntavaalit järjestetään joka
neljäs vuosi ja niillä valitaan seurakunnan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon. Tällä hetkellä ehdokasasettelu on käynnissä. Seurakuntatoimistomme auttaa mielellään
ehdokasasetteluun ja valitsijayhdistyksien perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ehdokkaaksi voi
asettua konfirmoitu kirkon jäsen,
joka täyttää 18 vuotta viimeistään
20. marraskuuta 2022 ja on liittynyt
kirkkoon viimeistään 15. syyskuuta 2022. Seurakunnan työntekijät eivät voi asettua oman seurakuntansa
ehdokkaiksi.
Ketkä saavat äänestää? Missä voi
äänestää?
Seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki vaalipäivään mennessä 16
vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Ennakkoäänestyspäivinä voi
äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Mukaan tarvitsee ottaa henkilöllisyystodistus. Euran ennakkoäänestyspaikat ja -ajat ilmoitetaan myöhemmin. Itse vaalipäivänä
voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikassa, eli Euran kirkossa.

Miksi äänestäminen on tärkeää?
Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan seurakunnan tulevaisuuteen.
Valitut luottamushenkilöt päättävät
seurakunnan rahankäytöstä, toiminnan painopistealueista, ja he pääsevät myös valitsemaan edustajia kirkolliskokoukseen, joka on kirkon korkein päättävä elin.
Mitkä ovat vaalien teemat?
Jokainen ehdokas ja valitsijayhdistys
kertoo omista tärkeistä teemoistaan.
Kirkolla on oma vaalikone ehdokkaisiin ja näiden ajatuksiin tutustumista varten. Yleisesti vaalien teemaksi
on asetettu tunnus: Uskottu, toivottu, rakastettu. Uskottu viittaa kirkon
ydintehtävään kertoa uskosta, sekä
siihen, että näissä vaaleissa tehdään
tulevaisuutta. Toivottu viittaa kirkon
sanomaan, että kaikki kokisivat olevansa toivottuja ja että kukaan ei jäisi yksin. Rakastettu viittaa Jumalan
rakkauteen ja hänen kutsuunsa rakastaa toinen toistamme.
Tärkeitä päivämääriä tulevaan syksyyn ovat:
15.9. Ehdokasasettelu päättyy
8.–12.11. Ennakkoäänestys
20.11. Vaalipäivä #
Sami Tolvanen
kirkkoherra

Ti 14.6. klo 18 hartaus ja kahvit Kotkankallion kodalla Vaaljoella.
klo 18 musiikkihetki Panelian kirkossa.
To 16.6. klo 18 musiikkihetki Kiukaisten kirkossa.
Ke 22.6. klo 12 urkuhetki Euran kirkossa.
Pe 24.6. klo 18 alkaen juhannusjuhla Mannilan kesäkodilla.
klo 13–15 juhannusjuhla Panelian pappilan pihalla.
Ti 28.6. klo 18 musiikkihetki Panelian kirkossa.
To 30.6. klo 18 musiikkihetki Honkilahden kirkossa.
Ke 6.7. klo 12 urkuhetki Euran kirkossa.
To 7.7. klo 18 Euran Pappilanmäen hartaus.
Ti 12.7. klo 18 musiikkihetki Panelian kirkossa.
To 14.7. klo 18 yhteislauluilta ja kahvit Harjunummen kappelissa.
Ke 20.7. klo 12 urkuhetki Euran kirkossa.
To 21.7. klo 18 musiikkihetki Hinnerjoen kirkossa.
Su 24.7. klo 16 konsertti Panelian kirkossa.
Ti 26.7. klo 18 musiikkihetki Panelian kirkossa.
To 28.7. klo 18 hartaushetki Euran Pirtillä.
Su 31.7. klo 16 hengellisten laulujen tilaisuus
Kiukaisten srk-kodilla.
Ke 3.8. klo 12 urkuhetki Euran kirkossa.
To 4.8. klo 12 Kiukaisten ja Panelian vanhemman väen kesäkerho Kiukaisten srk-kodissa, ilm. 1 vko etukäteen.
klo 18 musiikkihetki Kiukaisten kirkossa.
Ke 10.8. klo 12 Euran alueen vanhemman väen kesäkerho
Mannilan kesäkodissa, ilm. 1 vko etukäteen.
To 11.8. klo 18 hengellisten laulujen ilta Honkilahden srk-kodilla.
To 18.8. klo 18 hengellisten laulujen ilta Panelian rivimyllyllä.

Kesän rippikoulujen konfirmaatiot:
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.

klo 10
klo 10
klo 10
klo 10

Euran kirkko R2
Euran kirkko R3
Euran kirkko R4
Euran kirkko R5

Mukavia puuhia,
yhdessäoloa, uintia ja
saunomista lapsiperheille!
PERHEIDEN KESÄKEKKERIT
ma 20.6. klo 17.30 alkaen Mannilan kesäkodilla.
Iltapala, jonka vuoksi ilmoittaudu 15.6. mennessä.
PERHEIDEN SYYSPÄIVÄ
su 11.9. klo 12–16 Mannilan kesäkodilla.
Päivä alkaa lounaalla, jonka vuoksi
ilmoittaudu 6.9. mennessä.
TERVETULOA MUKAAN!
ILMOITTAUTUMISET tekstiviestillä
044 777 1571/Riikka.

