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ukko munii, kukko munii! – isosiskon hihkaisu pääsiäispäivän aamuna herättää minut unestani. Kukko
munii? Mitä ihmettä rakas siskoni sillä mahtaa tarkoittaa? Kyseessä oli tietysti kerran vuodessa – pääsiäispäivänä
– toistuva perinne, jota lapsuudenkodissamme harjoitettiin.
Pääsiäisyönä kukko oli muninut suklaamunia, joita sitten aamun valjettua kuumeisesti etsittiin.
Kaveripiirissäni perinne ei ollut kovin yleinen, ja monet sitä
oudoksuivat. Ei kai kukko sentään muni?! Perinne lieneekin
vaihtelevasti juurtunut Suomeen. Oma äitimme toi sen meille Karjalasta, evakko kun oli. Äiti oli edellisenä iltana tai aikaisin aamulla piilottanut suklaamunia ympäri kotiamme, joskus hankaliinkin paikkoihin. Voi sitä riemua, kun muna löytyi!
Äitini oli luterilainen, mutta muniva kukko liittyy ehkä vahvemmin ortodoksiseen perinteeseen, jonka mukaan pääsiäiskukko munii juuri silloin, kun Jeesus nousee haudasta ja paastonaika päättyy. Munan katsotaan symboloivan uutta elämää,
jälleensyntymää. Ehjän kuoren alla hauta sykkii vielä elämää.
Pelkät kuoret kertovat, että hauta on jo tyhjä.
Kukko on kristillisessä perinteessä valppauden symboli,
eräänlainen omantunnon vartija. Raamatun evankeliumeissa
kukko on se, joka laulaa sen jälkeen, kun Pietari on kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Kukon voi myös havaita tarkkailevan seurakuntalaisten tekemisiä kellotapulien ja kirkontornien huipulla.
Kerrotaan, että ensimmäisen pääsiäismunan lahjoitti Magdalan Maria keisari Tiberiukselle. Muna oli ylösnousemuksen
värinen, punainen. Munaa ojentaessaan Maria lausui: ”Kristus on ylösnoussut.”
Mutta mikäpä saa kukon munimaan? Kymissä on
sanottu: ”Kyl se kukkukiih munii, kon se kovan näkii”. Voisiko tuon ymmärtää niin, että pakon edessä kukkokin munii – mene
ja tiedä.
Riemullista pääsiäistä, ylösnousemuksen juhlaa kaikille! #
Asko
Helminen

Muun muassa päiväkerholaisten tekemiä kylvöksiä myydään kevättapahtumassa Honkilahdella. Kuvassa Vilma ja Veeti Valtanen.

”Iloa sulle ja mulle,
lähelle ja kauas”
Kevättapahtuma Honkilahden seurakuntakodilla 27. huhtikuuta kello
15–17.

H

onkilahden lähetysmyyjäiset
laajeni tänä vuonna kevättapahtumaksi, jossa tehdään yhdessä hyvää.
Keskiviikkokerhon eläkeläiset kokoontuvat tuttuun tapaan kello 12.30–
14.30 Honkilahden seurakuntakodilla.
Sen jälkeen lapset ja aikuiset, perheet
ja vapaaehtoiset pääsevät toteuttamaan yhteistä kevättapahtumaa, jossa on ohjelmaa kaikenikäisille. Lapsille on luvassa ongintaa, aikuisille muun
muassa arpajaiset. Harvinaista herkkua, ohrankryynivelliä, on myynnissä, siksi omat astiat mukaan. Munkkeja myydään sekä mukaan kotiin että
paikan päällä kahvin kanssa. Myyjäispöydät täyttyvät toivon mukaan muistakin tuotteista.
Samaan aikaan koolla olevat päiväkerhon lapset kutsuvat kaikkia myyjäisvieraita tutustumaan taidenäyttelyynsä, johon he ovat koonneet ke-

vään aikana tekemiään askarteluita.
Päiväkerholaisten tekemiä kylvöksiä
on myös myynnissä. Kerholapset ovat
kello 16 asti näyttelyään esittelemässä.
Lähetystyö on koko seurakunnan
yhteinen asia. Honkilahden myyjäisten tuotto käytetään seurakuntamme
lähetystyön kohteisiin eri lähetysjärjestöjen kautta.
Korona-ajan kurimuksessa lähetysjärjestöt ovat suurissa vaikeuksissa, kun kolehdit, keräykset ja tapahtumatuotot ovat kutistuneet minimiin.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
nimikkokohteissamme jo ennestäänkin heikossa asemassa olevat ihmiset
ovat kärsineet.
Lähetysnurkassa voi tutustua Euran seurakunnan nimikkolähetteihin
ja -kohteisiin. Tänä keväänä ovat muun
muassa Kristiina ja Kai Ojala lähteneet
uusina Euran seurakunnan lähetteinä Etiopiaan Suomen Lähetysseuran
kautta.
Myyjäisiin otetaan ilolla vastaan lahjoituksia ja vapaaehtoisia tekijöitä eri
tehtäviin. Uudet taitajat ja kokeneet

konkarit ovat tervetulleita valmisteluihin. Mukaan voi ilmoittautua esim.
munkkitalkoisiin tai myyntitehtäviin.
Munkit pussitetaan valmiiksi 6 ja 12
kappaleen pusseihin.
Leivonnaisia ja muita lahjoituksia
otetaan vastaan Honkilahden srk-kodilla tapahtumapäivän aamuna kello
9–11. Ennakkoon maanantaina 25. huhtikuuta aamupäivällä voi tuoda myös
myyntiin sopivia tuotteita seurakuntakodille, vaikkapa kukkien taimia tai
käsitöitä. Myös arpajaisvoitot ovat tervetulleita.
Myyjäistuotteiden myynti alkaa, kun
avajaisrukous on pidetty kello 15. Kannattaa varata käteistä rahaa mukaan,
sillä korttimaksu ei ole mahdollista.
Tapahtumaan liittyvät tiedustelut ja
ilmoittautumiset vapaaehtoistehtäviin
Päivi Anttilalle puh. 050 361 2955.
Nähdään iloisissa tunnelmissa kevättapahtumassa. Tervetuloa mukaan! #
Hanna Rinne ja Päivi Anttila
Honkilahden piirineuvosto

Kesätoimintaa lapsille

T

uleva kesä tuo taas tullessaan monenlaista toimintaa lapsille, nuorille
ja perheille. Lasten ja perheiden kesäkerhotoiminta lupaa leikkiä, liikkumista,
mukavia puuhia ja iloista yhdessäoloa 6.–
23. kesäkuuta.
3–9-vuotiaiden lasten kesäkerhoihin ilmoittaudutaan 9.–24. toukokuuta kotisivujemme www.euranseurakunta.fi kautta. Ryhmät ja kokoontumispaikat näkyvät ilmoittautumislinkistä. Kesäkerhomaksu on 20 €/
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lapsi. Lisätietoa kerhoista saat Riikalta puh.
044 777 1571.
Kouluikäisten lasten leirit pidetään Mannilan kesäkodilla seuraavasti: 11.–13. heinäkuuta 7–9-vuotiaat tytöt, 14.–16. heinäkuuta 7–9-vuotiaat pojat ja 25.–27. heinäkuuta
10–12-vuotiaat tytöt ja pojat. Tarkempia tietoja hinnasta ja ilmoittautumisesta ilmoitetaan
myöhemmin seurakunnan kotisivuilla. Lisätietoja Reetalta puh. 044 777 1562.
Uutena kokeiluna kesäkuussa Euran seu-

rakunnan on tarkoitus järjestää kesäruokailua 7–12-vuotiaille alakouluikäisille lapsille
kahdesti viikossa Kauttuan seurakuntakodilla. Ruokailukokeilun ajatuksena on tukea
perheitä säännöllisen kouluruokailun jäädessä tauolle. Monen perheen talous tiukentuu ruokakulujen kasvaessa, eikä kotiinjäävä
koululainen välttämättä osaa tai kykene tekemään ruokaa itselleen. Maksuton lämmin
ruoka on tarjolla maanantaisin ja torstaisin
kello 12–13. Lasten kesäruokailuun ilmoittau-

tuminen viimeistään 24. toukokuuta Merjalle
puh. 044 777 1535.
Kaikesta kesätoiminnasta ilmoitamme lähempänä ajankohtaa myös kotisivuillamme,
somessa sekä seurakuntatiedoissa. Lähde rohkeasti toimintaan mukaan, kysele tarvittaessa ja seuraa ilmoitteluamme eri kanavissa! #
Riikka Rantanen
Merja Kekäläinen
Reetta Vuorinen

”Haluan olla
pappina mutkaton”
T
eologian maisteri Asko Helminen tuli Euran seurakuntaan Keravalta. Hänet vihitään papiksi 8.
toukokuuta.
– Pappisvihkimykseeni
asti toimin avustustehtävissä pappien tai kirkkoherran
mukana, tutustun seurakuntalaisiin ja työhöni. Minulla
on asunto Eurassa ja haluan
oppia tuntemaan ympäristöä
ja paikkakuntalaisia. Vaimoni kanssa vierailimme joskus
Euran seudulla kesälomalla,
olemme kiinnostuneita historiasta ja arkkitehtuurista ja
täällä on paljon mielenkiintoista nähtävää, Asko Helminen kertoo.
Hän on tehnyt 30 vuoden
työuran asiakaspalvelussa, ensin myyjänä, sitten myymäläpäällikkönä. Vähitellen alkoivat nuorempana jääneet yliopisto-opinnot vetää jälleen
puoleensa.
– Kävin työni ohella avoimessa yliopistossa. Siellä kiinnostuin vahvasti teologisista
kysymyksistä ja huomasin, että kaipasin jotain muuta kuin
mitä silloinen työni minulle antoi. Niinpä päätin irtisanoutua.
– Asiakaspalvelutyö on jatkuvaa kontaktointia, siinä on
kehittynyt taito ja herkkyys
kohdata erilaisia ihmisiä ja tykkään olla heidän kanssaan tekemisissä. Papilla ne tilanteet
ovat toki syvällisempiä. Uskon,
että minulla on siihen annet-

Jaana Hyvönen

– Papin työssä ihmisten kanssa tekemisissä oleminen on yksi
keskeisimpiä asioita. Toivonkin, että seurakuntalaiset voisivat
tulla puhumaan minulle missä hyvänsä liikunkin, Asko Helminen
kiteyttää.

tavaa. Aluksi pitää keskittyä
tekemisen sisältöön ja toimitusten ”rutiiniin”, menee oma
aikansa, ennen kuin pystyn
tuomaan siihen päälle omaa
persoonaani, Asko Helminen
sanoo.
– En halua olla pappina joku erityinen henkilö, jota pitäisi katsoa ylös- tai alaspäin,
vaan olen yksi seurakuntalaisista. Pappina olen seurakuntalaisten palvelija. Haluaisin,
että pappeus on mutkatonta.
Kirkolla on tietysti omat tehtävänsä, jotka leimaavat papin työtä, mutta toivon, että

ihmiset voisivat tulla puhumaan minulle missä hyvänsä
tai soittaa, jos haluavat purkaa
sydäntään.
– Tahtoisin myös kuulostella, mitä seurakuntalaiset
haluavat ja kaipaavat esimerkiksi jumalanpalveluksilta ja
vastata niihin toiveisiin. Monenlaisia odotuksia varmaan
on hengellisissä asioissa. Pyrin
toimimaan avoimesti, ymmärtävästi ja kaikkia kuunnellen.
Ja tapani tehdä vaikkapa saarnoja muotoutuu aikaa myöten
omanlaisekseni, Asko Helminen sanoo. #

Riikka Rantanen

Ilmoittaudu
seurakunnan
päiväkerhoon!
Päiväkerhot ovat kirkon varhaiskasvatustoimintaa 3–5-vuotiaiden parissa.
Kristillisen kasvatuksen lisäksi päiväkerho
tarjoaa lapsen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa sekä
kehittää lapsen sosiaalisia taitoja.

Kuvassa Kauttuan päiväkerholaisia

Syksyllä 2022 alkaviin päiväkerhoryhmiin voi ilmoittautua 3 vuotta joulukuun
loppuun mennessä täyttävät sekä vanhemmat alle kouluikäiset lapset. Päiväkerhotoimintaa järjestetään eri puolilla seurakuntaa ja ryhmät kokoontuvat 2–3 kertaa
viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kerhoryhmän toiminta alkaa, kun ryhmässä on vähintään
6 ilmoittautunutta lasta. Päiväkerhot ovat seurakunnan jäsenille maksuttomia, muille
35 €/lukukausi.
ILMOITTAUTUMINEN:
Päiväkerholaisten ilmoittautuminen on ajalla 7.–24.4.2022 sähköisesti
Euran seurakunnan kotisivujen kautta www.euranseurakunta.fi.
Ryhmät ja kerhopaikat näkyvät sähköisen ilmoittautumislinkin kautta.
Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen ohjaaja, Riikka Rantanen 044 777 1571.

Seurakuntavaalit 2022
Äänestyspäivä 20.11.2022 • Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022

Jumalanpalvelukset
pääsiäisen aikana
Palmusunnuntai 10.4.
klo 10 messu, Euran kirkko. Tolvanen, Silvola.
klo 10 sanajumalanpalvelus, Kiukaisten kirkko. Reuna, Junnila.
Lähetetään Facebookiin.
klo 12 sanajumalanpalvelus, perhekirkko, Honkilahden kirkko.
Reuna, Silvola.
klo 14 Pikku-kirkko, Kiukaisten srk-koti. Riikka Hakkarainen,
Silvola.
klo 17 iltaehtoollinen, Euran kirkko. Helminen.
Lähetetään Facebookiin.
Hiljaisen viikon maanantai 11.4.
klo 18 iltakirkko, Euran kirkko. Tolvanen, Meriläinen.
Lähetetään Facebookiin.
Hiljaisen viikon tiistai 12.4
klo 18 iltakirkko, Hinnerjoen kirkko. Helminen, Silvola.
Lähetetään Facebookiin.
Hiljaisen viikon keskiviikko 13.4.
klo 18 iltakirkko, Panelian kirkko. Laine, Silvola.
Lähetetään Facebookiin.
Kiirastorstai 14.4.
klo 18 messu, Euran kirkko. Tolvanen, Meriläinen.
Lähetetään Facebookiin.
klo 18 messu, Honkilahden kirkko. Laine, Silvola.
klo 18 messu, Kiukaisten kirkko. Reuna, Jokitalo.
Pitkäperjantai 15.4.
klo 10 sanajumalanpalvelus, Euran kirkko. Helminen, Silvola.
Lähetetään Facebookiin.
klo 10 sanajumalanpalvelus, Hinnerjoen kirkko. Reuna, Meriläinen.
klo 12 sanajumalanpalvelus, Panelian kirkko. Tolvanen, Silvola.
Hiljainen lauantai 16.4.
klo 23 Pääsiäisyön messu, Euran kirkko. Tolvanen, Meriläinen.
Lähetetään Facebookiin.
1. pääsiäispäivä 17.4.
klo 10 messu, Euran kirkko. Reuna, Meriläinen.
Lähetetään Facebookiin.
klo 10 messu, Kiukaisten kirkko. Laine, Silvola.
klo 12 messu, Honkilahden kirkko. Tolvanen, Meriläinen.
2. pääsiäispäivä 18.4.
klo 10 vanhan käsikirjan jumalanpalvelus, Euran kirkko.
Hämäläinen, Helminen.
klo 10 messu, Hinnerjoen kirkko. Reuna, Meriläinen.
klo 10 messu, Panelian kirkko. Tolvanen, Silvola.
Lähetetään Facebookiin.
***********************************************************
Konsertit:
Su 24.4. klo 18 Pyhäjärviseudun kanttoreiden konsertti,
Kiukaisten kirkko.
Su 15.5. klo 18 Musiikki-ilta Ystävyysseurakuntien hyväksi,
Euran srk-keskus.
***********************************************************
Osa jumalanpalveluksista lähetetään Facebookin kautta ja ovat
myöhemmin katsottavissa YouTubessa kahden viikon ajan.

