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Toivotamme kaikille siunattua pääsiäistä.
Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!
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PÄÄKIRJOITUS

Pimeyden jälkeen koittaa toivon aamu

Maailmamme on mullistunut: Koronapandemia ja
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
ovat ravistelleet käsitystämme maailmasta, jota emme
pysty hallitsemaan, emmekä
edes ymmärtämään. Mikään
ei ole niin kuin ennen, ja kuitenkin näinkin on ollut myös
aikaisemmin: kulkutaudit ja
sodat ovat riepotelleet ihmisiä historian saatossa usein.
Niille, joilla on omakohtaisia muistoja viime sodasta,
nykypäivän tilanne saattaa
olla sitäkin ahdistavampi.
He muistavat sydänjuuriaan
myöten sellaista, mitä meille
nuoremmille on vain kerrottu
ja dokumentoitu. Maailman
tilanne tuntuu monen mieles-

tä epätoivoiselta. Olemmeko
todella matkalla vääjäämättömään pimeyteen? Onko meillä enää toivoa?
Pääsiäisen sanoma avaa
meille kaiken keskellä toivon näkökulman. Hiljaisen
viikon tapahtumat kuljettavat
meidät pimeydestä valoon ristiinnaulitsemisen kauhuista ylösnousemuksen aamun
iloon: Kristus on ylösnoussut!
Totisesti nousi! Vaikka tappio,
pimeys ja kärsimys vaikuttivat tuolloin viimeiseltä näyttämöltä, toivoa silti oli. Jumala antoi rakkaudessaan ja
armossaan odottamattoman
käänteen, ihmeen ja uuden
toivon: Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi kuolleis-

tias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä
Henki. Aamen.
Katri Grönroos, vt. kirkkoherra

Sydämen pyhiinvaellus

Marian
ilmestyspäivänä
27.3.2022 vietettiin Karjaan
kirkossa lämminhenkistä ja
koskettavaa seuramessua ja
pitkäaikaisen kirkkoherramme
Esa Lahtisen lähtöjuhlaa. Seuramessun liturgina toimi Esa
ja puhujina hänen työtoverinsa
vuosien varrelta: Aila Pääkkö,
Arto Uotila ja Pekka Valkeapää.
Kirkko täyttyi seurakuntamme
arvostettua ja pidettyä paimenta tervehtivistä seurakuntalaisista. Tunnelma oli samalla
haikea ja kiitollinen. Siunattuja
eläkepäiviä ja lämmin kiitos
merkittävästä työstäsi Raaseporissa, Esa!

TUTUSTU TYÖNTEKIJÄÄN

1. Miten löysit tähän
tehtävään?
Aloitin työni Postillassa noin
8 vuotta sitten. Ompelin ja
olin keittiössä auttamassa. Nyt
olen palkkatuella Suomen Punaisen Ristin kautta 1.4.202231.3.2023 välisenä aikana.

malan lapsina ja perheväkenä
yli valtioiden ja kirkkokuntien rajojen.
Tämän vuoden marraskuussa seurakuntiin valitaan uudet
luottamushenkilöt. Ehdokasasettelu on käynnistynyt ja
jatkuu 15.9.22 saakka. Tule
vaikuttamaan
seurakunnan
toimintaan aitiopaikalta ja
asetu ehdolle. Myös vaalin
teema kiteyttää ajatuksen, että jokainen meistä on Jumalan edessä uskottu, toivottu ja
rakastettu.
Sanokaa silloin veljillenne:
”Te olette ’Minun kansani’!”
Sanokaa sisarillenne: ”Teidän
nimenne on ’Rakastettu’!”
(Hoos. 2:3)
Siunatkoon teitä Kaikkival-

SANAN ÄÄRELLÄ

Lämminhenkinen
seuramessu saatteli
Esa Lahtisen eläkepäivien viettoon

Nimi: Elena Raychik
Tehtävä seurakunnassa:
Ompelu- ja myyntityö
Postillan kirpputorilla.
Aika tehtävässä 8 vuotta.

ta. Hän sovitti koko maailman
synnit, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Meidät on
jo sovitettu, eikä maailmassa
mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta: ei tuli, ei
kärsimys, ei kipu, ei edes kuolema. Kristus on vierellämme
kaikissa vaiheissamme ja kärsii kipumme. Uusi toivon aamu koittaa lopulta pimeyden
jälkeen.
Sinä olet rakastettu! Me
olemme rakastettuja - Jumalalle mittaamattoman arvokkaita aarteita jokainen. Jumalan rakkaus antaa meille
voimia elää sovussa toistemme yhteydessä ja auttaa meitä
näkemään itsemme ja toinen
toisemme tasavertaisina Ju-

2. Mikä on tehtävässäsi
parasta?
Kivat asiakkaat ja työkaverit.
Tapaan ihmisiä.
3. Mikä on lempi virtesi/
hengellinen laulu ja miksi?
Lempirukoukseni on Isä
meidän -rukous. Mummo rukoili sitä aina, ja se on jäänyt
mieleeni.
4. Missä näet itsesi viiden
vuoden päästä?
Toivon, että olen terve ja
työelämässä.

Kun suuri paastonaika alkaa tuhkakeskiviikosta, kun
piirrän hentoisen ristinmerkin
edessäni seisovan lähimmäisen
otsaan, alkaa itselläni sydämeni ajatuksissa eräänlainen
pyhiinvaellus. Se on sellainen
tunne, jota en ehkä osaa laittaa sanoiksi. Koitan kuitenkin,
koska tämä sama tunne valtaa
minut myös aina adventtina,
pienen paaston äärellä, ennen
joulun suurta juhlaa. Tämä tunne on vahva, se on tärkeä, se
on jotain sellaista, mikä asettaa rakkaudellisen mysteerin,
ihmeellisen rakkauden ja armon eteen. Se asettaa kuin
tärkeimmän äärelle, jota en
ihmisenä kuitenkaan voi täysin ymmärtää. En voi ymmärtää Jumalan meille antaman
armon ja rakkauden syvyyttä,
laajuutta enkä korkeutta. Se on
niin suurenmoista. Kaikki tämä
rakkaus ja armo, joka loistaa
meille kirkkaimpana valona,
mitä on, niin, että pimeyskin
on valoa, se annetaan meille
Jeesuksessa Kristuksessa.
Sydämeni pyhiinvaellus, nyt
ymmärrän, on vaellusta armon
alla päivästä uudesta toiseen.
Niin kuin kirkkovuosi kulkee
Herran matkassa ja Jumalan
pelastussuunnitelman
askelissa, että voisimme muistaa,
muistella ja elää todeksi oman
sydämemme kautta Jumalan
armon, niin kuljen katse kohti
maailmaa. Kuljen kuin sydämessäni olisi yhtä aikaa ja li-

mittäin, kuin rakkaudellisesti
sekoittuen ja ihmeellisellä tavalla yhdessä seimen suloinen
ihme ja valo, ja meille annetun
tyhjän ristin ja haudan, ylösnousemuksen aamun riemu.
Joulun ja pääsiäisen sanoman sydämessä olen omassa
sydämessäni.
Pyhiinvaelluksen tiellä tähyän eteenpäin, ja
edessä olevan armon ja rakkauden vuodattamisen juhla herkistää minut aivan erityisellä
tavalla pyhän ääreen. Sellaisen
ääreen, missä saa ja voi vain ihmetellä ja olla hiljaa. Ihmetellä
kuin lapsi. Joulun ja pääsiäisen
riemu sydämessä jatkan eteenpäin, kohti helluntain parantavia tuulia, kirkkomme pyhää
huonetta, jossa Kristus on pää
ja me ihmiset sen jäseniä.
Näin on hyvä kulkea. Se on

Hautojen kesähoidot
Tarvitsetko apua hautojenhoidossa? Raaseporin seurakuntayhtymä tarjoaa kesähoitoa
Karjaan, Pohjan, Tammisaaren, Tenholan, Bromarvin ja Snappertunan hautausmaille. Tilaukset tulee tehdä huhtikuun 2022 loppuun
mennessä. Hautojen kesähoito laskutetaan
etukäteen ja hautojen hoito aloitetaan kun
maksu on suoritettu. Hinta riippuu haudan
koosta:

Sopimusaika
1 vuosi
5 vuotta

kuin eläisin uskon, toivon ja
rakkauden virrassa, missä virta
ajoittain voimistuu ja laittaa minut sydämessäni keskittymään
ja hiljentymään, ja kohta virta
kuin levähtää ja kulkee suurien
virtojen voimasta eteenpäin,
kantaen ja pitäen kulkijan kaiken aikaa tärkeimmän äärellä.
Sellaisen tärkeän, jonka voi
oivaltaa, kun antaa itsensä
pysähtyä, asettua, hiljentyä
levollisesti ja rauhassa, pääsiäisen suuren ja syvällisen, ristinmuotoisen rakkauden ääreen.
Ristinmuotoisen, jossa kuljet
kaiken aikaa sen risteyksessä,
kohti Jumalaa ja kohti maailmaa, itseäsi ja lähimmäisiäsi.
Rauhaisaa ja levollista pääsiäisen aikaa.
Lotta Behm
Seurakuntapastori

hinta/m hinta/ lisämetri
80 €
30 €
400 €
150 €

Hinnat sisältävät kesähoidon, kasvit, mullan
vaihdon, lannoituksen, kitkemisen.
Yhteydenotot: puutarhuri Maija-Liisa Räihä
p. 040 523 1648, hautaustoimen päällikkö
Charlotta Laukkanen p. 0400 540 022
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JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Karjaa
10.4. klo 14
14.4. klo 14

Esittelyssä
Tammisaaren kirkko
Täsmällistä tietoa siitä,
milloin Tammisaari sai
ensimmäisen kirkkonsa
ei ole, mutta luultavasti se
rakennettiin noin vuosina
1546-1550 eli pian sen
jälkeen, kun kaupunki oli
saanut kaupunkioikeutensa Kustaa Vaasalta. Ei
ole tiedossa, miltä Tammisaaren tuolloinen kirkko näytti. Todennäköisesti kyseessä oli vaatimaton
puukappeli. Kreivi ja
kenttämarsalkka Gustav
Adolf Leijonhufvud sai
Raaseporin kreivikunnan
haltuunsa vuonna 1640.
Arvellaan että hän olisi
esittänyt ajatuksen uuden
kirkon rakentamisesta.
Vuonna 1646 kaupungin
porvaristo antoi lupauksen, että se toimittaisi
kivet uuteen kirkkoon,
joka oli määrä rakentaa
aivan vanhan puukirkon viereen. Uusi kirkko rakennettiin vuosina

1651-1680. Se kuitenkin
tuhoutui Isovihan aikana
1700-luvun alussa.
Rauhan palattua kirkko
korjattiin välttävään kuntoon 1730-luvulla. Kesäkuussa 1821 kaupungissa syttyi tulipalo, jonka
johdosta silloinen kirkko
tuhoutui täysin vain muutamassa tunnissa. Kun
kohtalokkaasta tulipalosta oli kulunut vuosi, teki
arkkitehti Charles Bassi
nykyisen kirkon uusklassisen tyylin mukaiset piirustukset kirkon jälleenrakentamiseksi.
Useiden
päivitysten jälkeen toteutettiin
vuodelle 1839 päivätty
ehdotus. Kirkon viimeisin kunnostus ja entisöinti tapahtui vuosina
1987-1990.
Voit käydä tutustumassa Tammisaaren kirkosta
tehtyyn esittelyvideoon
nettisivuillamme.

Alttarikokonaisuus tuli
Tukholmasta 1650-luvulla
kreivi Gustaf Adolf Leijonhufvudin tilauksesta. Isonvihan aikana alttaritaulu
tuhoutui, mutta itse alttarin rakenteet säilyivät.
Ne kunnostettiin kirkon
entisöinnin
yhteydessä
1790-luvulla. 50-luvun lopussa alttarikokonaisuus
sai nykyisen, likipitäen
alkuperäisen ulkoasunsa.

Nykyiset kaksi alttaritaulua on maalattu Tukholmassa. Ylinnä symbolinen
kuvaus kolmiyhteydestä
(kolmio, jossa Jumalan
nimi hepreaksi - Jumalan
silmä), ja sen ympärillä enkeleitä siivekkäiden lasten
hahmossa. Pääaihe kuvaa
Kristuksen ristiltä ottoa.
Taideteoksen on tehnyt
Lorentz Pasch nuorempi.

Kuori-ikkunoiden
lasimaalaukset
toteutti
1920-luvulla taiteilija Karin Mazeitti-Slotte.
Eteläisen ikkunan maalauksessa on keskellä
ylhäällä
Jeesus-lapsen
eteen polvistunut neitsyt
Maria. Vasemmalla Josef
katsoo kahta enkeliä, vierellään kaksi paimenta.
Oikealla itämaan tietäjät.
Alhaalla vasemmalla Sigfrid Aronius Forsius, vierellään luterilainen pappi,
keskellä kreivi Gustav
Adolf Leijonhufvud, jolla
pienoismalli Tammisaaren

ensimmäisestä puukirkosta, ja oikealla Frans Höijer
pormestarina avain kädessään, sekä piispa.
Pohjoisessa kuori-ikkunassa on keskellä kuvattuna Kristus kävelemässä
vetten päällä ympärillään
kalastajia (jotka symboloivat samalla myös
Tammisaaren alkuperäistä väestöä). Juhana III
(kuningas Kustaa Vaasan
poika) paperikääröineen
(Tammisaaren
kaupunkioikeudet) sekä suomalainen että ruotsalainen
sotilas.

Vaikuta seurakuntamme
tulevaisuuteen

Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan valitaan uudet luottamushenkilöt ensi syksyn vaaleissa
kaudelle 2023-2026. Vaalipäivä on
20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.−12.11.2022.
Seurakuntalaisille tämä tuo erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa
seurakunnan työhön omassa lähiympäristössä. Vaaleissa valitaan Raaseporin suomalaiseen seurakuntaan
seurakuntaneuvoston jäsenet sekä
Raaseporin
seurakuntayhtymään
kirkkovaltuuston jäsenet.
Seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot päättävät paikallisesti seurakunnan toimintaan, henkilöstöön ja
talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntien luottamushenkilöt vaikut-

tavat osaltaan myös laajemminkin
siihen, millainen on kirkon tulevaisuus. Paikalliset luottamushenkilöt
valitsevat aikanaan maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko
kirkon korkein päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, jossa jo 16-vuotiaat saavat äänestää. Ehdokkaaksi voi
asettua 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu kirkon jäsen.
Ehdokasasettelu syksyn seurakuntavaaleihin on käynnistynyt, ja se
päättyy 15.9.2022. Ehdolle asetutaan
valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on
jätettävä hyväksyttäviksi 15.9.2022.
Valitsijayhdistysten taustat voivat olla
hyvin erilaisia. Yhdistyksen taustalla

Kastepäivä Pohjassa 26.5. - Tervetuloa kasteelle!
Vietämme Kastepäivää helatorstaina 26.5. Pohjan kirkossa ja seurakuntakodissa klo 13-16. Kastepäivä on mukava ja helppo tapa järjestää ristiäiset minkäikäiselle lapselle tahansa. Kasteet toimitetaan Pohjan kirkossa,
jonka jälkeen on mahdollisuus viettää kastekahvitilaisuus seurakuntakodissa.

voi olla esimerkiksi puolue tai herätysliike, mutta valitsijayhdistyksen
voi perustaa myös esimerkiksi jonkin yhdistävän paikallisen teeman
äärelle.
Ehdokkaita voi yhdistää ajatus
vaikkapa nuorten aseman vahvistamisesta, ympäristötyön tai jumalanpalveluselämän kehittämisestä tai
tasa-arvon edistämisestä kirkossa.
Ehdokkaiksi tarvitaan niin seurakuntakonkareita kuin uusiakin kasvoja.
On seurakunnan toiminnan kehittämisen kannalta hyvä tilanne, jos
ehdokkaina ja siten päättäjinä on
eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia
ihmisiä.
Lisätietoa raaseporinseurakunta.fi ja
seurakuntavaalit.fi-sivustoilta.
Ilmoittautuminen
viimeistään 9.5. mennessä.
Ilmoittautuminen ja
lisätietoa papeiltamme:
Lotta Behm
Antti Salmisto

perhemessu
kiirastorstain Ilonkirkko Karjaan
palvelutalossa
14.4. klo 19.30 kiirastorstain messu
15.4. klo 10
pitkäperjantain jumalanpalvelus
17.4. klo 10
pääsisäispäivän messu
24.4. klo 10
messu
27.4. klo 11.15 seppeleidenlasku sankarihaudoilla
1.5. klo 10
messu
8.5. klo 10
messu
15.5. klo 10
messu kaatuneiden muistopäivänä
ja seppeleidenlasku klo 11.30
sankarihaudoilla
19.5. klo 14
Ilonkirkko Karjaan palvelutalossa
22.5. klo 14
tenavamessu
29.5. klo 14
nuortenmessu ja isosten siunaaminen
Pohja
6.4. klo 18
iltakirkko
14.4. klo 18
kiirastorstain messu
17.4. klo 12
pääsiäispäivän messu
27.4. klo 12
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
1.5. klo 12
messu
15.5. klo 9.15 seppeleidenlasku sankarihaudoilla ja
klo 12 messu
26.5. klo 13-16 kastepäivä
26.5. klo 18
iltakirkko helatorstaina
Tammisaari
14.4. klo 18
kiirastorstain messu
17.4. klo 12
pääsiäispäivän messu
24.4. klo 12
messu
8.5. klo 12
messu
15.5. klo 9
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
(yhteistyössä Ekenäsnejdens sv. förs.)
Tenhola
15.4. klo 12
pitkäperjantain jumalanpalvelus
15.5. klo 11
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
(yhteistyössä Ekenäsnejdens sv. förs.)
Bromarv
15.5. klo 13
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
(yhteistyössä Ekenäsnejdens sv. förs.)
Snappertuna
15.5. klo 12
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
(yhteistyössä Ekenäsnejdens sv.förs.)
Mustio
18.4. klo 12
2. pääsiäispäivän messu
27.4. klo 10
seppeleidenlasku sankarihaudoilla
15.5. klo 13.30 seppeleidenlasku sankarihaudoilla
Hetki hiljentymiseen arjen keskellä Iltakirkko Pohjan kirkossa
Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen iltamessu, jossa
on tilaa rauhoittumiselle, rukoukselle ja musiikille. Ilta
päättyy teejatkoihin. Iltakirkkoja vietetään keskiviikkona 6.4. ja helatorstaina 26.5. klo 18 Pohjan kirkossa.
Jokainen Iltakirkko suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
vapaaehtoisten iltakirkkotiimiläisten kanssa. Toukokuun
iltakirkon suunnittelu on keskiviikkona 18.5. klo 18 Pohjan seurakuntakodissa. Tervetuloa mukaan rentoon iltakirkkotiimiin! Lisätiedot: Katri Grönroos.
Palmusunnuntain iloinen perhemessu
koko perheelle - pienille sekä isoille
Messua vietetään 10.4. klo 14 Karjaan kirkossa. Voit
ottaa mukaan oman nallesi tai pehmolelun. Messun jälkeen kirkkokahvit/tee, mehua ja pieni tarjoilu. Mukana
lastenohjaaja Pirjo Ylitalo ja Nalle, kanttori Axel Jormanainen ja vt. kirkkoherra Katri Grönroos.
Kerran kuussa Ilonkirkko Karjaan palvelutalossa
Ilonkirkkoa vietetään Karjaan palvelutalon ruokasalissa
kiirastorstaina 14.4. sekä torstaina 19.5 klo 14-15.
Kirkkohetki päättyy yhteiseen ehtoollisenviettoon. Lisätiedot: diakoni Nina Fabritius-Ylitalo.
Karjaan kirkon esittely
Tule tutustumaan kauniiseen kirkkoomme ja sen historiaan. Esittelijänä toimii arkeologi, keskiajan tutkija Markus Hiekkanen. Kierros järjestetään Karjaan kirkossa maanantaina 25.4. klo 18-19.30.
Musiikkipitoinen Tenavamessu perheen pienimmille
Sunnuntaina 22.5. klo 14 Karjaan kirkossa vietetään
Tenavamessua mukaansatempaavin lauluin ja leikein. Voit
ottaa mukaasi oman nallen, huivin ja marakassin. Niitä on
saatavilla myös kirkossa. Mehujatkot. Mukana lastenohjaaja Pirjo Ylitalo ja Nalle, seurakuntamuusikko Minna
Latvala ja pappina Katri Grönroos.
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KUOROT
Pyhän Katariinan laulajat harjoittelee
keskiviikkoisin 4.5. saakka klo 17.30-19
Karjaan seurakuntakodissa Axel Jormanaisen johdolla.
Ikivihreät harjoittelee torstaisin 19.5.
saakka klo 13-14 Karjaan seurakuntakodissa Axel Jormanaisen johdolla.
Sopusointu harjoittelee pääasiassa maanantaisin klo 18-19.30 Tammisaaren seurakuntatalossa Minna Latvalan johdolla.
Kevään viimeinen harjoitus keskiviikkona
25.5.
MUSIIKKITILAISUUDET
KARJAA
Karjaan kirkossa lauantaina 28.5. klo 18
Yhteisvastuu-konsertti. Lahtelainen musiikintohtori Seeli Toivio esiintyy laululla ja
sellolla. ”Sellon ja laulun ilta”. Konserttilehden tuotto ohjataan Yhteisvastuun keräykseen. Ohjelma 10 €.
Karjaan seurakuntakodissa tiistaina 24.5.
klo 18.30 Raaseporin kulttuuriopiston kevätkonsertti.
MUSTIO
Mustion kirkossa tiistaina 19.4. klo 19
kansalaisopiston kevätkonsertti: Pirjo
Honkasen oppilaat.
POHJA
Pohjan kirkossa pitkäperjantaina 15.4.
klo 18 G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Anna-Kristiina Kaappola (sopraano), Marikka
Purola (mezzosopraano), Pieta Mattila (sello), Lauri Honkavirta (urut). Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €. Konsertin järjestää Karis-Pojo svenska församling ja Raaseporin suomalainen seurakunta.
TAMMISAARI
Tammisaaren kirkossa perjantaina 15.4.
klo 16 ”Levande ljus, Bach och tystnad för
en lugn stund”. Musiikkimeditaatio 3: J. S.
Bach Sei Solo & Telemannin Fantasiat. Frida Backman (viulu). Vapaa pääsy, ohjelma
20 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska
församling.
POHJAN POSTILLA
Tervetuloa Pohjan Postillaan!

Diakonian Päiväkeskus Postilla on Raaseporin suomalaisen seurakunnan ja Karis-Pojo svenska församlingin diakoniatyön
toimintapiste Pohjan liikekeskuksessa.
Postillassa on olohuonekahvio, jossa kahvimyynnin lisäksi tarjotaan edullinen lounas
tiistaisin ja perjantaisin.
Voit myös ostaa noutoannoksen ruokapäivinä. Postillassa on viikkohartaus, joka
toinen perjantai klo 11.45-12 suomeksi ja
joka toinen tiistai klo 11.45-12 ruotsiksi.
Postillan yhteydessä on myös kierrätys- ja
kirpputoritoimintaa. Tule tekemään löytöPyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260, Karjaa

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82, Mustio

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, avoinna ma-to klo 9-13.
Puh. 019 279 3030. Keskuskatu 23, Karjaa.
Tammisaaren palvelupiste, avoinna ma-pe klo 9-13.
Puh. 019 241 1060. Larssonintie 1, Tammisaari.
Tenholan palvelupiste, avoinna to klo 10-12
Puh. 019 241 1060. Pitäjäntie 13, 10520 Tenhola.
vt. kirkkoherra Katri Grönroos
044 300 3611
Kappalainen Antti Salmisto
044 755 3738
ma. seurakuntapastori Lotta Behm 044 545 3265

Seuraa meitä
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Tammisaaren kirkossa lauantaina 16.4.
klo 17 G. B. Pergolesi: Stabat Mater. Inkeri
Aittola (altto), Marja Kyllönen (sopraano)
ja Anders Storbacka (urut). Vapaa pääsy,
kolehti Ukrainalle. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling.
Tammisaaren kirkossa lauantaina 23.4.
klo 18 “Mackenzie ja me”. Fanny Mendelssohn-Henselin, Frédéric Chopinin ja Felix
Mendelssohn Bartholdyn musiikkia. Mackenzie Melemed (piano), Jukka Untamala
(kapellimestari), Lohjan kaupunginorkesteri. Järjestäjä: Ekenäs Konsertgarantiförening rf. Liput: 25/20 € lippuja myy Bromans Optik, Tammisaari.
Tammisaaren kirkossa keskiviikkona
4.5. klo 18.30. Hyväntekeväisyyskonsertti
“”Sjung för Ukraina”. Mukana eri esiintyjiä.
Vapaaehtoinen kolehti Ukrainan hyväksi
Kirkon ulkomaanavun kautta. Järjestäjä:
Ekenäsnejdens svenska församling.
Tammisaaren kirkossa perjantaina 6.5.
klo 19 Kevätkonsertti. Västnyländska
Kammarkören, johtajanaan Niels Burgmann. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling.
TENHOLA
Tenholan kirkossa tiistaina 12.4. klo 18
”Levande ljus, Bach och tystnad för en lugn
stund”. Musiikkimeditaatio 3: J. S. Bach Sei
Solo & Telemannin Fantasiat. Frida Backman (viulu). Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.
Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling.
AIKUISET
Auringonkehä-käsityöpiiri Tammisaaren
seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen tiistai (parittomat viikot) 26.4. saakka
klo 17.30-19. Lisätiedot: Carola Lupander
040 839 6733.
Ilosanomapiiri kokoontuu torstaisin klo
14-15.30 Karjaan palvelutalon ruokasalissa
(Felix Fromin katu 6). Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
jä monipuolisesta valikoimastamme!
Viikkotoiminnan ohjauksesta vastaa ensisijaisesti emäntä Ritva Supinen ja kirpputorista Minna Barck apunaan vapaaehtoisia
sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia
henkilöitä.
Postillan kirpputori on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14 ja torstaisin klo 10-15.
Touko-syyskuussa kirpputori on auki myös
kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo
10-14.
Postillan olohuone on avoinna tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14
ja torstaisin klo 10-15. Lounas tiistaisin ja
perjantaisin klo 12-13.
Ruokamyynti: Voit tilata noutoannoksen
(5 €). Noutoaika tiistaisin ja perjantaisin klo
11-13. Tilaukset viimeistään edellisenä päivänä: puh. 044 591 2746/Ritva Supinen.
Muistikahvila torstaisin 7.4., 5.5. ja 2.6.
klo 13-14.30.
Neulontakahvio keskiviikkoisin 20.4. ja
18.5. klo 13-15.
Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79, Pohjankuru

Ota talteen

Lähetysbingo Pohjan Postillassa tiistaisin 26.4. ja 17.5. klo 13-14.30. Leikkimielinen bingo. Ei osallistumismaksua.
Kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kolehti
lähetystyön hyväksi. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Raamattupiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkoisin 20.4. ja 18.5. klo
17. Raamatunlukua, rukousta ja keskustelua sekä kahvitarjoilu. Lisätiedot: Antti
Salmisto.
Seurakuntalounas Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkoisin 6.4., 20.4.,
4.5. ja 1.6. klo 12. Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi. Lisätiedot: Antti Salmisto.
Seurakuntapiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkoisin 11.5. ja 1.6. klo
12.30. Keskustelua, ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Lisätiedot: Antti Salmisto.
Yhteisellä matkalla -ilta torstaisin 7.4. ja
12.5. klo 18-20 Pohjan seurakuntakodissa.
Illoissa kuljemme Yhteisellä matkalla toisiamme tukien erilaisin teemoin ja yhdessä tehden. Ilta päättyy loppusiunaukseen.
Ryhmän vetäjinä seurakuntalainen Pulmu
Pihlström ja pastori Lotta Behm. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kesäkuussa (21.6. saakka) kahvila järjestetään ulkona tiistaisin klo 9-12 seurakuntakodin leikkipuistossa ja pihalla. Luvassa
yhdessäoloa, askartelua lapsille, kahvia/
teetä ja hedelmä. Pyydämme että otatte oman välipalan mukaan ja huomioitte
ohjeet lähikontakteista ja sairastumisista.
Sisätiloissa on vessat ja käsienpesumahdollisuudet. Seurakunnan työntekijä vastaa
osallistujien määrästä ja lelujen ja tarvikkeiden pesusta ja desinfioinnista.
Perhekahvila Tammisaaressa seurakuntakodin kerhotilassa keskiviikkoisin 25.5.
saakka klo 9.30-11.30. Kahvilan järjestää
Ekenäsnejdens svenska församling. Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755 3611.
Perhekahvila Karjaalla Pikku pappilan
alakerrassa perjantaisin klo 9.30-11.30.
Kahvila järjestetään yhteistyössä Karjaan
MLL:n kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo tai
MLL Karjaan yhdistys (Facebookissa).
Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia, jos voit
auttaa, ota yhteyttä Pirjoon tai MLL Karjaan osastoon Facebook-sivujen kautta.
Mahdollisista peruutuksista ilmoitamme
seurakunnan ja MLL Karjaan yhdistyksen
Facebook-sivuilla.
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Karjaan
seurakuntakodin nuortentilassa joka
toinen maanantai (parittomat viikot) 9.5.
saakka klo 14.30-16.30. Vielä on tilaa uusille kerholaisille! Valmistamme yhdessä
pientä suolaista ja makeaa syötävää. Syyskauden ilmoittautuminen alkaa elokuussa
viikolla 33, koulujen alettua. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Tammisaaren seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen perjantai (parittomat viikot)
13.5. saakka klo 13.30-15.30. Valmistamme yhdessä pientä suolaista ja makeaa syötävää. Syyskauden ilmoittautuminen alkaa
elokuussa viikolla 33, koulujen alettua.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Nuortenilta Tammisaaren seurakuntakodin alakerrassa nuortentila Kulanilla joka
toinen perjantai (parittomat viikot) 13.5.
saakka klo 15.30-17.30. Lisätiedot: Pirjo
Ylitalo/ Mia Kuronen.

LAPSET JA NUORET
Päiväkerho Karjaalla Pikku pappilan yläkerrassa 3-5-vuotiaille maanantaisin 16.5.
saakka klo 9-12. Kerho on lapsen oma
paikka seurakunnassa. Kerho jatkuu syksyllä 22.8. Voit jo nyt ilmoittaa lapsesi kerhoon! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo
Ylitalo.
Muskari Mustion Gillestugalla (Linderintie 77) kerran kuussa perjantaisin 29.4. ja
20.5. klo 9.30. Lisätiedot: Minna Latvala.
Perhekahviloiden osalta pyydämme, että
tarkastatte etukäteen viimeisimmän aukiolotiedon seurakuntamme tapahtumakalenterista www.raaseporinseurakunta.fi.
Perhekahvila Pohjassa seurakuntakodin
kerhotiloissa tiistaisin 31.5. saakka klo
9-12. Kahvila järjestetään yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Elämänhaasteet, niin
suuret kuin pienetkin
on helpompi kantaa
yhdessä. Näköala avartuu ja usein uusi polku
sen myötä. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos koet
olevasi avun tarpeessa,
niin käydään yhdessä
läpi elämäntilannettasi:
diakoniatyöntekijä
Nina Fabritius-Ylitalo,
puh. 040 722 3312
nina.fabritius-ylitalo@evl.fi
Diakoniatyöntekijä on
lomalla 9.-18.4.

Tammisaaren ruokapankki
on on Ekenäsnejdens svenska församlingin, Raaseporin
suomalaisen
seurakunnan,
Metodistikirkon ja Lähetyskirkon välinen yhteistyömuoto, joka perustuu
ilmaisruokajakeluun. Jaettava ruoka koostuu
pääasiassa elintarvikkeista, jotka on saatu lahjoituksina elintarvikekauppiailta.
Jos asut Tammisaaren alueella, niin ota yhteyttä joko diakoniatyöntekijöihin tai oman seurakuntasi pastoriin. Taloudellisen selvityksen
jälkeen voit saada lipukkeen, joka oikeuttaa sinut saamaan ruokakassin seuraavan ruokajaon
yhteydessä torstaisin klo 13-15. Koivuniemenkatu 29-31, Tammisaari. Yhteyshenkilöt:
Carola Lupander, puh. 040 839 6733, Petra
Fagerström, puh. 044 755 3612.

Jos haluat tukea seurakuntamme toimintaa, voit antaa lahjoituksesi tilille: OP FI17
5549 6610 0002 87. Viestikenttään maininta: Raaseporin suomalainen seurakunta.
Halutessasi voit myös lisätä, mihin työhön
erityisesti haluat tuen kohdentaa. Keräyslupa: RA/2020/1632. Kiitos lahjastasi.

Tammisaaren kirkko
Pikku Kirkkokatu 3, Tammisaari

Kanttori Hanna Noro (virkavapaalla 31.5. asti)
vs. kanttori Axel Jormanainen 		
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

Bromarvin kirkko
Bromarvintie 1850, Bromarv

044 506 0462
044 755 3641
040 722 3312
044 755 3602
040 734 2588
044 300 3676
044 755 3630
044 591 2746
0440 273 036
019 279 3030
044 300 2343
040 731 8345

Lehden toimitus:
Päätoimittaja: Katri Grönroos
Toimittajat: Antti Salmisto,
Nina Fabritius-Ylitalo, Lotta Behm
ja Mia Kuronen
Palautteita ja juttuvinkkejä:
raaseporin.seurakunta@evl.fi
Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91

Tenholan kirkko
Pitäjäntie 13, Tenhola

Kirkon vahtimestari (T:saari / S:tuna) Tove Holmström
Kirkon vahtim. (Tenhola /Bromarv) Kristian Svenskberg
Emäntä (Karjaa /Iso pappila) Christine Linnokari
Emäntä (Rosvik/ Pohja) Liselott Lundell 		
Emäntä (Tammisaari / Snappertuna) Camilla Eriksson
Emäntä (Tenhola / Bromarv) Mona Andersson
Hautaustoimen päällikkö Charlotta Laukkanen

040 761 5072
040 080 6137
044 755 3629
040 589 7963
040 567 4616
040 548 4783
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 Yhteinen Sanoma ilmestyy 2.6.2022.

www.raaseporinseurakunta.fi

.

