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Ota talteen

.

Viimeinen syksy viranhoidossa

Viimeinen pääsiäinen, helluntai, juhannus ja pitkä kesäloma säästölomineen. Rovastin mieli tekee mutkia ja
muistumat työntyvät esiin.
Ihmiset ovat niin tärkeitä, niin
useat paikkakuntalaiset avaavat hengen, joka vain heillä on.
Soisin yhteisöllisyyttä, joka
on väkevämpää tähän vielä
koronan korostamaan aikaan.

Ihmisyyden olemukseen kuuluu kasvollisuus. Kasvojen menetystä on jo sekin, että ei tule
kohdatuksi rajoitusten takia,
mutta jospa jo taas voitaisiin
enemmän kuin viime syksynä.
Elämä kutsuu töihinsä. Onneksi…
Viimeiseksi koitokseksi voi
nimittää kirkkoherran valintaa. Hakuaika virkaan päättyy

Kuule rukoukseni
Vanhoja valokuvia koneella
selaillessa tulee muistaneeksi
asioita, jotka oli jo kauan sitten unohtanut. Valokuvien selailu on kuin aikamatka omaan
menneisyyteen, mutta myös
samalla omaan minuuteen.
Olosuhteet ja tapahtumat ovat
muuttuneet ja muokanneet

minusta sellaisen, kun nyt
olen.
Samalla kun eletty elämä
muokkaa minua, muokkaa se
myös uskoa ja jumalasuhdettani. Aika ajoin Jumala tuntuu
läheiseltä ja tutulta, ajoittain
taas etäiseltä. Itse uskon, että
Jumala on aina lähellä, mutta kykyni kokea hänen
rakkautensa muuttuu.
Joskus tie Jumalan
rakkauden kokemiseen
mutkittelee, joskus se
on suora. Lopulta tie Jumalaa kohti vie monesta
ovesta.
Sisäänkäynnit
ovat keskenään erilaisia, mutta myös hyvin
samanlaisia.
Jumala
puhutteleekin ihmisiä
monenlaisin eri tavoin.
Yhtä puhuttelee rukous,

8.9. Tuomiokapituli haastattelee hakijat ja lähettää seurakuntaan heistä lausunnon
12.10.
Nyt valmistellaan seurakuntaneuvoston
päätöstä
varten sitä, miten ja milloin
täällä seulotaan hakijoita lääninrovasti Juhani Korteen toimiessa vaalin valmistelijana.
Todennäköinen valintapäivä

on 17.11.2021. Sitä ennen
ehdokkaat tekevät itsestään
esittelyvideon, heitä haastatellaan, tentataan ja mitä muuta.
Siitä neuvosto päättää 16.9.
Siunaus on sitä, ettei hyvä
lopu. Olkoon meillä siis jatkumo, josta riittää.

toista musiikki ja kolmatta kokemus yhdessäolosta Jumalan
edessä.
Omassa uskonelämässäni
tärkeäksi on muodostunut
säännöllinen rukous. Raamatussa rukous yhdistetään
usein valmistautumiseen. Se,
joka rukoilee, se valmistautuu.
Syksyn saavuttua kirkkovuodessa käännytään hiljalleen
kohti uuden alkua ja adventtina alkavaa uutta kirkkovuotta. Mutta ennen kuin uusi voi
alkaa, täytyy vanhan loppua
ja siksi kirkkovuoden lopun
raamatuntekstit tiivistyvät jo
uuden alun odotukseksi. Valmistaudutaan uuden alkuun ja
sen vastaanottamiseen.
Kun rukoilemme, tunnustamme elävämme Jumalan
kasvojen edessä ja hänen läs-

näolossaan. Ihminen, joka luopuu kokonaan rukouksesta,
voi unohtaa elävänsä Jumalan
kasvojen edessä ja ajautua
umpikujaan. Apostoli Paavali
kehottaa: ”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja
kiittäen.” Tähän kaikkeen me
tarvitsemme toistemme tukea
ja rohkaisua tänäänkin, tähän
me myös tarvitsemme yhteistä
jumalanpalvelusta kotikirkossamme.
Jumala on pyhässä kasteessa ottanut meidät Kristuksen ja
hänen kirkkonsa pelastavaan
yhteyteen. Me kuulumme
Jumalan perheeseen. Valmistautumisen hengessä saamme
rukoilla, että Jumala itse johdattaa meitä:
”Koettele minua, katso ajatuksiini, katso olenko vieraalla

Esa Lahtinen, kirkkoherra

tiellä. Ja jos olen joutunut umpikujaan, ohjaa sinä itse minut
takaisin oikealle tielle. Vedä
sinä minua lähemmäksi. Anna
minulle voimaa, että elämme
sinun rakastavassa katseessasi
ja kerran pääsisimme luoksesi
taivaan kotiin. Aamen.”
Siunattua syksyä Sinulle!

Antti Salmisto, kappalainen

Uuden työntekijän esittely - Axel Jormanainen, vs. kanttori 1.10.2021- 31.5.2022
1. Miten löysit tähän työhön? Muutaman vuoden ajan
olen tehnyt Karis-Pojo svenska
församlingissa kanttorin sijaisuuksia. Tänä aikana tutustuin
Hanna Noroon sekä muihin
Karjaan toimipisteessä työskenteleviin
työntekijöihin.
Hanna kysyi jossain vaiheessa,
jos pystyisin sijaistamaan hän-

Isosten
haastattelu
Millaisilla leireillä olette
olleet? Rippileirillä, lasten
päiväleirillä, lastenleireillä sekä osallistujana isosleireillä.
Mitä eroavaisuuksia olette huomanneet erilaisten leirien välillä? Lastenleirit ovat
parhaita koska lasten kanssa
voi eri tavalla heittäytyä kaikkeen tekemiseen. Lapset ovat
usein nopeammin mukana
kaikessa tekemisessä rippikoululaisiin verrattuna. Rip-

tä jonkin aikaa ja siitä sitten
innostuin. Hain paikkaa, kun
paikka aukeni. Odotan innolla,
että pääsen tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa.
2. Mikä on työssä parasta?
Kanttorintyössä on ehdottomasti parasta monipuolisuus
ja se, että pääsee auttamaan
ja opettamaan ihmisiä. Olen

pienestä asti soittanut eri soittimia, joten jokin työ musiikin
parissa oli unelmani.
3. Mikä on lempivirtesi tai hengellinen laulu ja
miksi? Minulla on muutamia
lempivirsiä, joista kaksi on Sibeliuksen käsialaa: 31 (Ei valtaa, kultaa, loistoa) ja 462 (Soi
kunniaksi Luojan). Molempien

virsien melodiat ja sanoitukset
ovat erittäin kauniit. Ne tuovat
muistoja mieleen.
4. Missä näet itsesi viiden
vuoden päästä?
Viiden
vuoden päästä näen itseni jonkin seurakunnan kanttorina.
Se jää nähtäväksi, minkä seurakunnan, mutta kanttorin virassa ja työssä kumminkin.

pikouluviikon aikana taas voi
hengailla myös vapaa-ajalla ja
pääsee tutustumaan kaikkiin
leirillä oleviin paremmin. Koska rippikoululeirit ovat pidempiä kuin lastenleirit, saa syödä
enemmän hyvää ruokaa. On
kiva huomata myös, miten eri
tavoilla ryhmädynamiikka kehittyy viikon aikana.
Mikä on ollut antoisinta
isosena toimimisessa? Uudet
kaverit ja hyvä mieli, jonka saa,
kun onnistuu jossakin.
Mikä isosen tehtävässä on
haastavaa? Ryhmien ohjaaminen silloin, jos leiriläiset eivät

esimerkiksi kuuntele ohjeita.
Toisaalta ryhmien ohjaaminen
on myös yksi parhaista jutuista.
Uutena isosena voi olla haasta-

vaa päästä kiinni isostyön rutiineihin ja joutuu kyselemään
paljon vanhoilta isosilta, että
miten hommat tehdään.

Katariina Letti (vas.) on ollut isosena 4 vuotta ja Felicia Kantola
(oik.) on isosena ensimmäistä vuotta.

Millainen
isoskoulutus
oli? Opetus oli rentoa ja osallistuminen oli palkitsevaa.
Koulutuksen myötä saa rohkeutta esimerkiksi esiintymiseen, koska sitä tulee harjoiteltua koulutuksessa aika
paljon.
Miksi kannattaa olla isonen? Saa paljon hyviä muistoja ja kokemuksia. Kokemukset, joita saa isosena ollessa,
ovat korvaamattomia. Isosena
pääsee leireille myös oman
rippileirin jälkeen. Ja kiva lisä
on tietysti myös se pieni korvaus, jonka työstä saa.
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Tässä lehdessä kerrotaan seurakunnan toiminnasta 25.11.2021 asti. Tilaisuuksien muutokset
ovat mahdollisia koronarajoitteiden muuttuessa.
Tarkemmat tiedot ovat viikkoilmoittelussamme
Etelä-Uusimaa-lehdessä ja Facebook- ja nettisivuillamme.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Lämpimästi tervetuloa kirkkoon messuihin! Kirkkomme antavat hyvän mahdollisuuden turvalliseen kohtaamiseen. Kaikissa tilaisuuksissamme noudatamme
erityisiä turva- ja hygieniasääntöjä. Suosittelemme
oman kasvomaskin käyttöä. Ilmoitamme erikseen
messuista, jotka ovat katsottavissa myös suoratoistettuina tai videoina YouTube-kanavallamme.
Karjaa
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
6.11.
14.11.
21.11.

klo 12 messu
klo 14 tenavamessu mikkelinpäivänä
klo 12 messu
klo 12 messu
klo 12 messu
klo 12 messu
klo 12 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
klo 12 messu
klo 12 messu

Pohja
12.9. klo 14 sadonkorjuumessu ja
koululaisten siunaaminen
26.9. klo 10 messu
29.9. klo 18 iltakirkko
17.10. klo 10 messu
27.10. klo 18 iltakirkko
31.10. klo 10 messu
6.11. klo 16 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
17.11. klo 18 iltakirkko
21.11. klo 10 messu
Tammisaari
19.9. klo 14 nuortenmessu, mukana isoset
10.10. klo 14 messu
24.10. klo 14 messu
6.11. klo 12 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
14.11. klo 14 messu
Mustio
7.11. klo 16 Musiikkihartaus
Hetki hiljentymiseen arjen keskellä – iltakirkko kerran kuussa Pohjan kirkossa keskiviikkoisin
29.9., 27.10. ja 17.11. klo 18 sekä puurojuhlan päätteeksi torstaina 9.12. klo 19. Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen iltamessu, joka suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten iltakirkkotiimiläisten kanssa. Teejatkot. Tervetuloa mukaan myös
rentoon ja iloiseen iltakirkkotiimiin. Suunnittelutapaamiset ovat torstaisin 16.9., 7.10., 11.11. ja 2.12.
klo 18-20 Pohjan seurakuntakodissa. Lisätiedot: pastori Katri Grönroos.
Tenavamessu perheen pienimmille mikkelinpäivänä 3.10. klo 14. Karjaan kirkossa. Vuonna
2021 kastetut saavat mukaan oman kastelehden.
Musiikkipitoista tenavamessua vietetään mukaansatempaavin lauluin ja leikein niin, että aivan pienetkin
voivat osallistua. Messun yhteydessä vuonna 2021
kastetut saavat itselleen oman nimikoidun kastelehden Karjaan kirkon kastepuusta. Mukana seurakuntamuusikko Minna Latvala, lastenohjaaja Pirjo Ylitalo
ja pappi Katri Grönroos. Mehujatkot.
Pyhäinpäivän jumalanpalvelukset lauantaina
6.11. Karjaan kirkossa klo 12, Tammisaaren
kirkossa klo 12 ja Pohjan kirkossa klo 16. Pyhäinpäivänä muistamme vuoden aikana kuolleita
lähimmäisiämme. Kunkin kirkon jumalanpalveluksessa sytytetään kynttilät ja luetaan kyseisen kirkon
alueella siunatut. Karjaan kirkossa luetaan kaikkien
vainajien nimet. Sunnuntaina 7.11. klo 16 musiikkihartaus Mustion kirkossa.
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Karjaan palvelutalon hartaudet torstaisin 21.10,
18.11. ja 16.12. klo 14. Mukana hartaudenpitäjän
lisäksi useimmiten myös Ikivihreät-kuoro. Kahvitarjoilu. Osoite Felix Fromin katu 6.

Seurakuntalounas Tammisaaren seurakuntakodissa
keskiviikkoisin 15.9., 20.10. ja 17.11. klo 12. Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi. Lisätiedot: Antti Salmisto.

MUUT TILAISUUDET

Seurakuntapiiri Tammisaaren seurakuntakodissa
keskiviikkoisin 15.9., 13.10. ja 17.11. klo 12.30.
Keskustelua, ohjelmaa ja pientä purtavaa. Lisätiedot:
Antti Salmisto.

Valtakunnallista Vauvan päivää vietetään 24.9.
klo 9.30-11.30 Karjaan perhekahvilan yhteydessä Pikku pappilan pihalla. Vauvaperheille lahjoitetaan enkeliheijastimet valaisemaan pimenevinä
iltoina. Mukana lastenohjaaja Pirjo Ylitalo ja seurakuntamuusikko Minna Latvala.
Vauvan päivän valtakunnallinen
päätapahtuma
lähetetään
striimattuna
Helsingin Musiikkitalon
YouTube-kanavalla
klo
12-15. Päivän suojelijana
on piispa Mari Leppänen. Lisää materiaalia on myös
www.evl.fi/vauvanpaiva -sivustolla.
Syntymäpäiväjuhlat järjestetään Karjaalla torstaina 28.10., Tammisaaressa keskiviikkona 3.11. sekä Pohjassa torstaina 4.11. Tänä vuonna 75, 80, 85,
90, 91, 92 täyttävät saavat henkilökohtaisen kutsun
juhliin.

KUOROT

Ikivihreät ja Pyhän Katariinan laulajat aloittavat
syyskauden harjoitukset lokakuussa Axel Jormanaisen johdolla. Seuraa ilmoitteluamme.
Sopusointu-kuoro harjoittelee torstaisin Tammisaaren seurakuntatalossa klo 18-19.30. Tervetuloa uudet laulajat! Lisätiedot: Minna Latvala.

MUSIIKKITILAISUUDET

Pohjan kirkko
Sunnuntaina 14.11. klo 16 Pohjan puhallinorkesterin isänpäiväkonsertti. Pohjan puhallinorkesteri
esittää Moa Thorsin johdolla svengaavaa musiikkia
isänpäivän iloksi. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Yhteistyössä Raaseporin kulttuuriopiston kanssa.
Tammisaaren kirkko
Keskiviikkona 29.9. klo 18 Bach & Sons. Tapiola
Sinfonietta, johtajanaan Georg Kallweit. Liput alkaen
29/23/12 € + tilausmaksu, Lippupiste tai kirkon
ovelta. Järjestäjä Ekenäsnejdens svenska församling.

AIKUISET

Auringonkehä-käsityöpiiri Tammisaaren seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen tiistai (parittomat
viikot) 14.9. alkaen klo 17.30-19. Lisätiedot: Carola
Lupander 040 839 6733.
Ilosanomapiiri torstaisin klo 14-15.30. Karjaan palvelutalossa (Felix Fromin katu 6). Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Lohturyhmä – iloa ja tukea arkeen Pohjan seurakuntakodissa keskiviikkoisin 8.9., 13.10. ja 24.11.
klo 18-19.30. Ensimmäisellä kerralla voimme yhdessä suunnitella, miten iltoja toteutetaan jatkossa.
Illassa mukana Pulmu Pihlström, joka antaa meille
hätäensiapuopastuksen. Ilta päättyy rukoukseen ja
iltasiunaukseen. Lisätiedot: Katri Grönroos.
Lähetysbingo Pohjan Postillassa tiistaisin 7.9., 12.10.
ja 2.11. klo 13-14.30. Leikkimielinen bingo. Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kolehti
lähetystyön hyväksi. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Tenholan keskustelupiiri. Vuonna 2021 tenholalaisten toivotaan osallistuvan joko Karjaan ilosanomapiiriin tai Tammisaaren päiväpiiriin. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo (Karjaa) tai Antti Salmisto (Tammisaari).
Raamattupiiri Tammisaaren seurakuntakodissa
keskiviikkoisin 6.10., 10.11. ja 1.12. klo 17. Raamatunlukua, rukousta ja keskustelua sekä kahvitarjoilu.
Lisätiedot: Antti Salmisto.

LAPSET JA NUORET

Päiväkerho Karjaalla Pikku pappilan yläkerrassa
2-5-vuotiaille maanantaisin klo 9-12. Kerhossa on
tilaa uusille kerholaisille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Perhekahvila Pohjassa seurakuntakodin kerhotiloissa tiistaisin klo 9-12. Huom! ei 19.10. Kahvila
järjestetään yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Perhekahvila Tammisaaressa seurakuntakodin
kerhotilassa keskiviikkoisin klo 9.30-11.30. Huom!
ei 20.10. Kahvilan järjestää Ekenäsnejdens svenska
församling. Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755 3611.
Perhekahvila Karjaalla Pikku pappilan alakerrassa
perjantaisin klo 9.30-11.30. Huom! ei 22.10. Kahvila
järjestetään yhteistyössä Karjaan MLL:n kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo tai MLL Karjaan yhdistys (Facebookissa).
Perhepäivä Karjaan Pikku pappilassa keskiviikkona 20.10. klo 10-12. Luvassa yhteistä leikkiä sisällä
ja ulkona, pientä välipalaa ja askartelua. Sopii kaikenikäisille lapsille, niin kouluikäisille kuin taaperolle.
Toteutetaan yhteistyössä Karjaan MLL:n kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Perhepäivä Pohjan seurakuntakodin kerhotilassa
tiistaina 30.11. klo 9-18. Aloitetaan joulun vietto yhdessä, askarellaan joulukortteja, lahjoja ja koristeita.
Lauletaan joululauluja ja kuullaan joulun kertomus.
Toteutetaan yhteistyössä Pohjan Perhekahvilan kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Tammisaaren
seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen perjantai (parittomat viikot) klo 13.30-15.30. Valmistamme yhdessä pientä suolaista ja makeaa syötävää.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Karjaan seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen maanantai
(parittomat viikot) klo 14.30-16.30. Valmistamme
yhdessä pientä suolaista ja makeaa syötävää. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Nuortenilta Karjaalla seurakuntakodin alakerrassa tiistaisin klo 16-18 (välipala klo 15.30): 14.9.,
12.10., 16.11. ja 14.12. Lisätiedot: Mia Kuronen.
Nuortenilta Tammisaaren seurakuntakodin alakerrassa nuortentila Kulanilla joka toinen perjantai
(parittomat viikot) klo 15.30-17.30. Lisätiedot: Pirjo
Ylitalo/ Mia Kuronen.
Isoskoulutus klo 16-18 (välipala klo 15.30) Karjaan
seurakuntakodin alakerrassa tiistaisin: 5.10., 26.10.
ja 23.11. Lisätiedot: Mia Kuronen.
Nuorten vaikuttajaryhmäinfo 28.9. klo 16-17
Karjaan seurakuntakodissa.
Haluatko vaikuttaa seurakunnan nuorten toimintaan? Nuorten vaikuttajaryhmä on tarkoitettu konfirmoiduille alle 29-vuotiaille seurakunnan jäsenille.
Tule kuulemaan lisää siitä, miten voisit olla mukana
vaikuttamassa seurakuntamme nuortentoimintaan
sekä päätöksiin, jotka koskettavat nuoria. Lisätiedot:
Mia Kuronen.
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Kirkkoesittelyjen vuorossa
Pyhän Katariinan kirkko Karjaalla
Pyhän Katariinan kirkko on kolmilaivainen hallikirkko. Se rakennettiin
1400-luvulla. Kirkko vietti 550-vuotisjuhlavuottaan vuosi sitten. Rakennusmateriaalina on käytetty harmaakiveä.
Kirkon vihki käyttöön
piispa Konrad Bitz vuonna 1470. Varmuudella ei
tiedetä, mille pyhimykselle tämä kirkko oli alun
perin omistettu, mutta
yksi kirkkoon kuuluneista puuveistoksista, jota
nykyään säilytetään Kansallismuseossa,
esittää
Katariina Alexandrialaista. Myöhemmin kirkkoa
on alettu kutsua Pyhän
Katariinan kirkoksi ja hänet on kuvattu alttarisei-

nällä nähtävän lasimaalauksen oikeassa
alakulmassa. Kirkkoon kuuluva sakasti on 1300-luvulta. Kirkossa oli alun
perin kuusi ikkunaa, nykyään niitä on
kymmenen.

Kirkkoesittelysarjan videot ovat katsottavissa kotisivuillamme ja
YouTube-kanavallamme.

POHJAN POSTILLA
Postillan kirpputori on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 10-14 sekä torstaisin
klo 10-15.
Postillan olohuone on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10-14
Muistikahvila torstaisin 9.9., 7.10.,
4.11. ja 2.12. klo 13-14.30

Neulontakahvio joka kuukauden
kolmantena keskiviikkona klo 13-15
Take away -lounas, hinta 5 € perjantaina 10.9., sen jälkeen tiistaisin ja
perjantaisin. Ruoka on noudettavissa
klo 11-13. Ruokatilaukset etukäteen:
Ritva Supinen 044 591 2746

Sadonkorjuumessu,
koululaisten siunaaminen ja koko perheen
sadonkorjuujuhla Pohjassa sunnuntaina 12.9.
Sadonkorjuumessussa siunataan koululaiset ja
kerholaiset uuteen kouluvuoteen sekä syksyn
sato. Lapset saavat kirjalahjan. Messun jälkeen
kokoonnumme noin klo 15 sadonkorjuujuhlaan
Pohjan seurakuntakotiin. Juhlassa on suolaista
ja makeaa purtavaa, rentoa yhdessäoloa, arpajaiset ja lapsille aarrejahti ulkona. Mukana Anita
Johansson, Sopusointu, Katri Grönroos, Minna
Latvala, Mia Kuronen, Nina Fabritius-Ylitalo ja
Pirjo Ylitalo.

Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260
Karjaa

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82
Mustio

.

Saarnatuoli edustaa myöhäisrenessanssia ja
on vuodelta 1703. Sen on valmistanut tuntematon mestari Tammisaaresta. Saarnatuolin kori on seitsensivuinen. Sivuja koristavat
mm. 8 apostolia ja Kristus – Salvator Mundi
– maailman vapahtaja, maapallo kädessään.
Katos on kuusikulmainen. Kulmissa seisoo
alastomia enkelilapsia. Ylimpänä kattoa koristaa pelikaani kolmine poikasineen. Katoksen pohjassa tummansinisellä pohjalla kullanvärinen armon aurinko.
Alttari-ikkunan lasimaalauksen on tehnyt
taiteilija Gunnar Forsström ja se valmistui
vuonna 1948. Maalaus on jaettu kolmeen kuvakenttään. Ylin kenttä kuvaa taivasta, keskellä Kristus sädekehän ympäröimänä, kädet
nostettuna kutsuvaan asentoon. Taivaasta
laskeutuu valokimppu Kristuksen ympärille.
Pään päällä lentää Pyhän Hengen kyyhkynen,
molemmin puolin rukoilevia enkeliparvia.
Keskikentässä niityt, jolla lampaita sekä kylväjä ja elonkorjaajia että Sanaa kuuntelevia
ihmisiä. Taustalla maanviljelys- ja teollisuusmaisema sekä Maasillan vanha maantiesilta Karjaalla. Keskellä kuvakenttää Karjaan
kirkko. Alimmassa kuvakentässä oikealla
Karjaan kirkon suojeluspyhimyksen, Pyhän
Katariinan, ympärille on ryhmittynyt joukko
ihmisiä. Vasemmalla helvetin tulet. Taustalla
yötaivas, jolla kuu ja tähtiä.
Tammisaaren ruokapankki on Ekenäsnejdens
svenska församlingin, Raaseporin suomalaisen
seurakunnan ja vapaakirkkojen välinen yhteistyömuoto, joka perustuu ilmaisruokajakeluun. Elintarvikkeet koostuvat pääasiassa ruokaeristä, jotka on
saatu lahjoituksina elintarvikekauppiailta. Myös
yksittäiset henkilöt ja tuottajat voivat lahjoittaa ruokaa ruokapankkiin. Ruokapankki lahjoittaa ilmaiseksi elintarvikkeita taloudellisissa vaikeuksissa oleville
henkilöille ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.
Kuka voi saada apua ruokapankista? Jos asut Tammisaaren alueella ja koet
että taloudellinen tilanteesi on haastava, niin ota yhteyttä joko diakoniatyöntekijöihin tai oman seurakuntasi pastoriin. Taloudellisen selvityksen jälkeen
voit saada lipukkeen, joka oikeuttaa sinut saamaan ruokakassin seuraavan
ruokajaon yhteydessä. Ruokajako on joka toinen torstai klo 13-15 (parilliset
viikot syyskuussa) ja lokakuusta alkaen joka torstai. Osoite: Koivuniemenkatu
29-31, Tammisaari. Yhteyshenkilö: Ritva Mieronkoski, puh. 044 755 3604,
Carola Lupander, puh. 040 839 6733, Petra Fagerström, puh. 044 755 3612

Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79
Pohjankuru

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, Keskuskatu 23, Karjaa. Puh. 019 279 3030.
Suosittelemme asiointia puhelimitse tai sähköpostin välityksellä
ma-to klo 9–13.
Tammisaaren palvelupiste avoinna ma-pe klo 9–13.
Puh. 019 241 1060. Larssonintie 1, 10600 Tammisaari.
Tenholan palvelupiste avoinna to klo 10–12. Puh. 019 241 1060.
Pitäjäntie 13, 10520 Tenhola
Kirkkoherra Esa Lahtinen		
Seurakuntapastori Katri Grönroos		
Kappalainen Antti Salmisto		

Ota talteen

040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738

Tammisaaren kirkko
Pikku Kirkkokatu 3
Tammisaari

Bromarvin kirkko
Bromarvintie 1850
Bromarv

Kanttori Hanna Noro (virkavapaalla 1.9.21-31.5.22)
vs. kanttori Axel Jormanainen (1.10. alkaen)
Seurakuntamuusikko Minna Latvala
Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo		
Nuorisotyönohjaaja Mia Kuronen		
Lastenohjaaja Pirjo Ylitalo		
Iltapäiväkodinjohtaja Hannah Ahlblad
Pikku pappila		
Postillan emäntä Ritva Supinen		
Postillan kirpputorivastaava Minna Barck
Seurakuntasihteeri Ruth Karttunen
Kirkon vahtimestari (Karjaa/Mustio) Marja-Sisko Maristo
Kirkon vahtimestari (Pohja) Kjell Kämpe

Seuraa meitä

044 506 0462
044 506 0462
044 755 3641
040 722 3312
044 755 3602
040 734 2588
044 300 3676
044 755 3630
044 591 2746
044 027 3036
019 279 3030
044 300 2343
040 731 8345

Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91
Snappertuna

Kirkon vahtimestari (T:saari /S:tuna) Tove Holmström
040 761 5072
K:n vahtimestari (Tenhola/ Bromarv) Kristian Svenskberg 040 080 6137
Emäntä (Karjaa/Iso pappila) Christine Linnokari
044 755 3629
Emäntä (Rosvik) Liselott Lundell		
040 589 7963
Emäntä (Pohja) Helena Molander		
044 501 5930
Emäntä (Tammisaari/S:tuna) Camilla Eriksson
040 567 4616
Emäntä (Tenhola/Bromarv) Mona Andersson
040 548 4783
Hautaustoimen päällikkö Charlotta Laukkanen
040 054 0022
Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Raaseporin

perheasiain neuvottelukeskus

Ajanvaraus puhelimitse 019 238 281, ti ja to klo 9-10, ke klo 13-14.
Sähköpostitse: raaseporinpank@evl.fi, www.raaseporinpank.fi

Seuraava lehti ilmestyy 25.11.2021.

www.raaseporinseurakunta.fi

Tenholan kirkko
Pitäjäntie 13
Tenhola

