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Raaseporin suomalaisen seurakunnan
lehti nro 3 / 2022 Kesä

Toivotamme kaikille siunattua kesää!

Kuvassa vasemmalta Antti Salmisto, Nina Fabritius-Ylitalo, Mia Kuronen, Katri Grönroos, Lotta Behm, Minna Latvala, Ruth Karttunen ja Pirjo Ylitalo.

KIRKKOHERRAN TERVEHDYS

Sukupolvien ketju kannattelee meitä
Kesä on monien sukujuhlien aikaa. Koronarajoitteiden jälkeen
yhteiset juhlat tuntuvat sitäkin
ilahduttavimmilta. Myös yhteinen
suru on jaettuna helpompi kantaa.
Keväällä siunasin hautaan kummisetäni ja kahta viikkoa myöhemmin kastoin kummilapseni esikoisen. Molemmissa tilanteissa tunsin
vahvasti, miten tärkeä sukupolvien
ketju on. Liitymme toisiimme elämämme aikana monin rakkauden

sitein. Kummisetäni opetti minulle
purjehtimista ja jaoimme yhteisen
uskon. Kastamani sukulaispienokainen on ihanasti elämänsä alussa,
sukunsa ympäröimänä ja rakastettuna oppimassa jatkuvasti uutta.
Tavat ja arvot siirtyvät sukupolvelta
toiselle, mutta ne myös muokkaantuvat matkallaan. Nuoret katsovat
maailmaa juurevasti myös tuorein
silmin.
Myös seurakuntavaaleissa su-

kupolvien ketju on tärkeä. On
suurta rikkautta, jos saamme monen ikäisiä ja erilaisia ehdokkaita
luottamushenkilöiksi
seurakuntamme
seurakuntaneuvostoon
ja seurakuntayhtymän yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Asetu siis rohkeasti ehdolle juuri sellaisena kuin
olet tai rohkaise mieleistäsi henkilöä asettumaan ehdolle 15.9.2022
mennessä! Luottamushenkilöt vaikuttavat seurakuntamme toimin-

taan ja tekevät arvokasta työtä.
Lehdestämme voit lukea lisää ehdokkaaksi asettumisesta ja seurakuntavaaleista.
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. (5. Moos. 33).
Siunattua ja levollista kesää!
Katri Grönroos,
vt. kirkkoherra
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Ota talteen

.

SANAN ÄÄRELLÄ

Kesän siunaus

Elämme alkukesän valoista aikaa. Iloksemme saamme
nähdä, kuinka Jumalan luomistyö on puhjennut loistoonsa ja
kuinka Luoja siunaa jälleen rakkaudellaan luomaansa. Saamme jälleen hetken nauttia Suomen suvesta ja sen lumoavasta
kauneudesta.
Ihmisen ja koko luomakunnan elämä lepääkin kokonaan
Jumalan luomistyön varassa. Ilman hänen tahtoaan ja voimaansa ei mikään kasva, ei kukaan
hengitä eikä yksikään luotu tule
ravituksi. Me saamme ylistää

Jumalaa kasvun ihmeestä, maan
hedelmistä ja luonnosta.
Jumala on luonut maailman ihmistä varten. Luonto
kasvaa Jumalan rakkaudesta
ja armosta. Maailma ja sen antimet on luotu ihmisen ravinnoksi ja avuksi. Jumala, rakas
Taivaallinen Isämme, on myös
luomassaan maailmassa läsnä
jatkuvan luomistyönsä kautta.
Vuodenkierron kautta. Jumalan luomistyö jatkuu luonnon
ja kasvillisuuden kasvaessa ja
muuttuessa. Luonto on elävässä
yhteydessä Jumalaamme. Nyt

me saamme ihastella Jumalan
kasvoja hänen luomistyössään.
Kesäisessä luonnossa.
Hän on antanut meille suuret
lahjansa, jotta me varjelisimme
niitä ja nauttisimme niistä. Se
että saamme nauttia Jumalan
lahjoista, on Jumalan rakkauden ja armon osoitus meitä
kohtaan. Luomakuntansa kautta Jumala on läsnä kanssamme
ja elävässä yhteydessä meihin
joka päivä.
Psalmissa sanotaan: Sinun
turvanasi on Herra, sinun kotisi
on Korkeimman suojassa.

Jumalalta me todella saamme kaiken. Jumala on meidän
peruskalliomme, jonka varaan voimme rakentaa oman
elämämme kierron. Herralta
me saamme kaikki tarvittavat
eväät elämämme pituiselle
matkalle. Hän on antanut meille elämän ja kaikki sen edellytykset.
Mutta toisinaan on vaikea
luottaa siihen, että Herramme
todella antaa meille kaiken
tarvitsemamme. On helppoa
ajatella, että mitä kaikkea minä
haluaisinkaan, mutta on vaikea

tietää mitä Herra on minulle
varannut. Voimme vain luottaa
siihen, että hän antaa meille
sen minkä parhaakseen näkee.
Kuten psalmitekstissä sanotaan, on Herra Sanassaan meille
luvannut, että Hän pitää palvelijastaan huolen. Me emme voi
tietää mitä Herra meille suo,
mutta me voimme Psalminkirjoittajan lailla luottaa siihen,
että se on hyvää, koska Jumala on itse Poikansa Jeesuksen
Kristuksen ristinkuolemalla lunastanut meidät omakseen.
Antti Salmisto, kappalainen

Voisitko juuri Sinä harkita lähteväsi ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin?
Noin neljä vuotta sitten
sain yllättävän puhelun: minua
pyydettiin ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin Elämää seurakuntaan -valitsijayhdistyksen
listalle. Elämää seurakuntaan
-valitsijayhdistys on puoluepoliittisesti
sitoutumaton,
mutta avoin niin puolueissa
kuin kirkon herätysliikkeissä
toimiville. Pienen harkinnan
jälkeen suostuin: ajattelin, että
on tärkeää, että ehdokkaissa
on erilaisista taustoista tulevia seurakuntalaisia. Ryhdyin
ehdokkaaksi sekä Raaseporin
suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon että Raaseporin
seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon.
En tehnyt mitään vaalityötä
tai kampanjaa, kävin vain valokuvassa valitsijayhdistysten

yhteistä mainosta varten – ehkä osittain siksi olinkin vähän
yllättynyt, kun tulin valituksi
sekä seurakuntaneuvostoon että kirkkovaltuustoon.
Vaikka olin nuoruudessani opiskeluaikana toiminut
muutamissa
seurakunnissa
sijaiskanttorina,
seurakunnan hallinto oli minulle uutta.
Ensimmäinen vuosi menikin
siinä, että perehtyi seurakunnan ja seurakuntayhtymän
toimintaan. Raaseporissa on
erityispiirteenä se, että kaksikielisen seurakuntayhtymän
siipien suojassa toimii kaksi
ruotsinkielistä ja yksi suomenkielinen seurakunta. Kokouksia seurakuntaneuvostossa on
tyypillisesti noin kerran kuukaudessa. Toimintaan oli suhteellisen helppo päästä sisälle:

seurakunnan työntekijät ja kokeneemmat luottamushenkilökollegat auttoivat aina, kun itse
ei tiennyt tai osannut. Kokemus kuntapolitiikasta oli myös
eduksi, päätöksenteon muodot
ja tavat ovat hyvin samankaltaisia. Oli mukavaa huomata, että
vaikka vaaleissa olimme eri
listoilla, seurakuntaneuvoston
työskentelyssä tämä ei juurikaan näkynyt: kaikki toivat ja
tuovat mukaan oman panoksensa yhteisen asian eteen.
Ei se tietenkään tarkoita, että
olisimme aina kaikesta samaa
mieltä, mutta sehän luottamushenkilöorganisaation tarkoitus
onkin: tuoda seurakuntalaisten
näkemyksiä laajasti mukaan
päätöksentekoon.
Työskentely
seurankuntaneuvostossa ja kirkkoval-

tuustossa on konkreettisesti
opettanut sen, miksi meillä puhutaan kansankirkosta: ihmisiä
varten ja ihmisten kanssa. On
opettavaista tutustua kirkon
ja seurakunnan sisällä eri lailla ajatteleviin ihmisiin. Tämän
toimintakauden tärkein ja pitkävaikutteisin päätös oli epäilemättä kirkkoherran valinta.
Oli kiinnostavaa saada olla siinä
prosessissa mukana. Olen työurallani eri tehtävissä rekrytoinut suuren joukon henkilöitä
erilaisiin työ- ja virkasuhteisiin,
mutta kirkkoherran valinta oli
niihin verrattuna monella tapaa
ainutlaatuinen ja erilainen. Itse
valintaprosessi seurakuntaneuvostossa vei kaikkineen noin
vuoden, vaikka seurakuntalaisille näkyvä osa siitä olikin
huomattavasti lyhyempi.

Toivon, että ensi syksyn
vaaleihin tulee mukaan paljon
ehdokkaita erilaisista taustoista, jotta vaaleissa valittujen toimielinten kokoonpano peilaisi
kattavasti koko seurakunnan
jäsenistöä. Voisitko juuri Sinä
harkita lähteväsi ehdokkaaksi?
Harri Korhonen, seurakuntaneuvoston ja vaalilautakunnan
puheenjohtaja

Nyt on aika asettua ehdolle seurakuntavaaleihin!
Seurakuntavaaleissa valitaan
luottamushenkilöt Raaseporin
suomalaiseen
seurakuntaan
suunnittelemaan
toimintaa
seuraavalle nelivuotiskaudelle
seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon ja Raaseporin
seurakuntayhtymän yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan Raaseporin suomalaisen
seurakunnan tulevaisuuteen!
Luottamushenkilöt päättävät
muun muassa siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin
seurakunnan rahoja käytetään.
Tavoitteena on saada seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia
luottamushenkilöitä eri aloilta.
Me kaikki olemme uskottuja,
toivottuja ja rakastettuja juuri
sellaisina kuin olemme.
Miten pääsee ehdokkaaksi?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

• täyttää 18 vuotta viimeistään
20.11.2022.
• on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
• antaa kirjallisen suostumuksen
ehdokkaaksi asettumisesta
Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia
ehdokaslistoja.
Ehdokkaita
asettavat valitsijayhdistykset,
johon kuuluu vähintään seurakunnan 10 äänioikeutettua
jäsentä. Ehdokkaaksi voit asettua liittymällä ehdokaslistalle,
perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla
Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon
kiinnostuksestasi toimia kirkon päättäjänä.
Kun ehdokkuus kiinnostaa,
toimi näin:
• Liity seurakuntasi ehdokaslistalle tai kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta
tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva

lista. Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla
voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma.
Näitä voivat olla esimerkiksi
kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten
aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja
varmista, että voit olla niiden
takana.
• Tai perusta oma valitsijayhdistys. Voit myös perustaa
oman
valitsijayhdistyksen,
jos et löydä sopivaa. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista, jotka sinua
kiinnostavat. Ohjeet valitsijayhdistyksen
perustamiseen löydät nettiosoitteesta
seurakuntavaalit.fi. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään
15.9.2022 kello 16, jolloin
ehdokasasettelu päättyy.

Tärkeät päivämäärät
• 15.9. ehdokasasettelu päättyy
• 8.–12.11. ennakkoäänestys
• 20.11. varsinainen vaalipäivä
Lisätietoja: Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto,
raaseporinseurakunta.fi ja seurakuntavaalit.fi.

Onnea uusille isosille!

Ylhäällä vasemmalta: Konsta, Elin, Kimi, Lumi, Ilmari ja Oskar.
Alhaalla vasemmalta: Jimi, Aida, Enna ja Erica, seisomassa oikealla
Patrik
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Esittelyssä
Tenholan
kirkko

Diakonian juhlavuosi
1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta
siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan
ensimmäinen diakonissa, Matilda
Hoffman. Tämän kunniaksi vietämme
diakonian juhlavuotta. Juhlavuonna
keskiössä ovat erityisesti diakonian
vihkimysvirka, ammatillinen diakoniatyö sekä kaikki diakonian toimijat.
Jokainen kristitty voi omalla paikallaan toteuttaa diakoniaa arjen lähimmäisyytenä.

Tenhola mainitaan ensimmäisen kerran 1329, mutta
seurakunta lienee perustettu
jo 1200-luvun alkukymmenillä. Ensimmäinen puukirkko
on todennäköisesti rakennettu
nykyisen kivikirkon kohdalle
ennen 1200-luvun puoltaväliä.
Keskiaikaiset harmaakivikirkot
rakennettiin
Etelä-Suomeen
1300-ja 1400-luvuilla ja Tenholan kirkon uskotaan olevan
niistä vanhimpia. Se on säilynyt sisältä erittäin hyvin keskiaikaisessa asussaan. Tenholan
kirkossa on eräs Suomen keskiajan kirkkojen hienoimpia
suurvalta-ajalta säilyneitä maalaussarjoja. Nämä pylväsmaalaukset ovat tuntemattoman
taiteilijan käsialaa noin vuodelta 1675, ajalta, jolloin puritanismin vaatimuksesta kirkot
yleensä kalkittiin valkoisiksi.
Tutustu Tenholan kirkon esittelyvideoon kotisivuillamme:
www.raaseporinseurakunta.fi
JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Karjaa
12.6. kello 14 konfirmaatiomessu
19.6. kello 10 messu
25.6. kello 12 juhannuspäivän
jumalanpalvelus Pitäjäntuvalla
3.7. kello 10 messu
10.7. kello 14 konfirmaatiomessu
17.7. kello 10 messu
24.7. kello 14 konfirmaatiomessu
31.7. kello 10 messu
7.8. kello 10 messu
15.8. kello 18 ekaluokkalaisten
siunaaminen koulutielle
21.8. kello 10 messu
28.8. kello 10 messu
4.9. kello 10 messu
Pohja
26.6. kello 15 kesäkirkko
Gumnäsissa
17.7. kello 12 messu
21.8. kello 12 messu
31.8. kello 18 iltakirkko
Gumnäsissa
4.9. kello 12 messu
Tammisaari
5.6. kello 12 kummimessu
19.6. kello 12 messu
3.7. kello 12 messu
31.7. kello 12 messu
13.8. kello 18 iltamessu,
Lohjan rauhanyhdistys
14.8. kello 12 messu
28.8. kello 12 messu
KUOROT
Pyhän Katariinan laulajat harjoittelee keskiviikkoisin 24.8. alkaen
kello 17.30–19 Karjaan seurakuntakodissa Hanna Noron johdolla.
Ikivihreät harjoittelee keskiviikkoisin 31.8. alkaen kello 11–12
Karjaan seurakuntakodissa Hanna
Noron johdolla. Huom. uusi harjoituspäivä ja -aika!
Sopusointu harjoittelee keskiviikkoisin 7.9. alkaen kello 18–19.30
Tammisaaren
seurakuntatalossa
Minna Latvalan johdolla.
MUSIIKKITILAISUUDET
Karjaan kirkossa
Sunnuntaina 19.6. kello 18. Ensemble Nylandia. Vapaa pääsy, ohjelma
10 € Yhteisvastuun hyväksi.
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Juhlavuoden tapahtumia:

Tiistaina 30.8. kello 12 ilmainen
lounas ja kakkukahvit Pohjan Postillassa (Ilmoittautuminen viim. ma
22.8 puh. 044-591 2746/Ritva Supinen).
Keskiviikkona 31.8. kello 10-13
torikahvit Tammisaaren torilla. Tule
tapaamaan diakoniatyöntekijöitä.
Torstaina 1.9. kello 17 D-day Bio
Pallaksessa Karjaalla, Nils Grabbenkatu 4. Suolaista ja makeaa kello
17-18. Elokuvaesitys kello 18. Vapaaehtoinen kolehti diakoniatyön
hyväksi.
Perjantaina 2.9. kello 11.30-13.30
torikahvit Pohjan torilla. Tule tapaamaan diakoniatyöntekijöitä.
Lauantaina 3.9. kello 10-13 torikahvit Karjaan kävelykadulla. Tule
tapaamaan diakoniatyöntekijöitä.
Keskiviikkona 17.8. kello 19 Urkukonsertti, Robert Pauker. vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
Mustion kirkossa sunnuntaina
17.7. kello 18 Duo Lux. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Pohjan kirkossa sunnuntaina 12.6.
kello 14 Barocco Amore. Vapaa
pääsy, Ohjelma 10 € Ukrainan hyväksi.
Tammisaaren kirkossa
Sunnuntaina 12.6. kello 16 Musiikkimeditaatio 5: J.S. Bach: Partita
numero 3, E-duuri Telemann: Fantasioita sooloviululle. Frida Backman (viulu). Vapaa pääsy, ohjelma
20 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens
svenska församling.
Keskiviikkona 6.7. kello 19 Martin Wegelius-instituutin konsertti.
Esiintyjinä kesäkurssin oppilaat.
Vapaa pääsy, ohjelma 20 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling.
Sunnuntaina 10.7. kello 12.30 Konsertti - Helene Schjerfbeckin muistopäivä. Esiintyjinä Roland Junell
& yhtye. Vapaa pääsy (pidätämme
oikeuden muutoksiin). Järjestäjä:
Ekenäsnejdens svenska församling.
Lauantaina 16.7. kello 19 SixNotes
(a)live. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.
Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska
församling.
Lounasmusiikkia keskiviikkoisin
kello 12.30 (Vapaa pääsy, järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling): 29.6., 6.7. Annika Palm (piano), 13.7., 20.7. Anders Storbacka
(urut), 27.7. Duo Johanna Almark &
Henrik Wikström
Tammisaaren kesäkonsertit
Tammisaaren kirkossa 4.–7.8.
Torstai 4.8. kello 19
Ohjelma: Claude Debussy: Syrinx,
Igor Stravinsky: Apollon musagète,
Lars-Erik Larsson: Förklädd gud op.
24. Suomalainen kamariorkesteri
johtajanaan Jukka-Pekka Saraste
& Jan Söderblom. Hanna-Kaarina

Heikinheimo (huilu), Helena Juntunen (sopraano), Gabriel Suovanen,
(baritoni), Stina Ekblad (kertoja),
Key Ensemble. Liput alkaen 48,50
€ lippu.fi
Perjantai 5.8. kello 19
Ohjelma: Olivier Messiaen: Ylösnousemus (L'Ascension): Osa nro
4, Kristuksen rukous hänen noustessaan Isänsä tykö, Anna Clyne:
Prince of Clouds, Andrea Tarrodi:
Paradisfåglar, Einojuhani Rautavaara: Cantus Arcticus op. 61. Suomalainen kamariorkesteri johtajanaan
Jan Söderblom, Eriikka Maalismaa
(viulu), toisen viulusolistin nimi
ilmoitetaan myöhemmin. Liput alkaen 48,50 € lippu.fi
Lauantaina 6.8. kello 14
Ohjelma: Lili Boulanger: D’un matin
de printemps (1918), Igor Stravinsky:
Dithyrambe (1932), Einojuhani Rautavaara: Dithyrambos op. 55 (1970),
César Franck: Sonaatti viululle ja pianolle A-duuri (1886) Jan Söderblom
(viulu), Folke Gräsbeck, (piano). Liput alkaen 22,50 € lippu.fi
Sunnuntaina 7.8. kello 10
Musiikkijumalanpalvelus. Suomalaisen kamariorkesterin jousikvartetti.
Tenholan kirkossa
Sunnuntaina 5.6. kello 18 Musiikkimeditaatio 5: J.S. Bach: Partita
numero 3, E-duuri Telemann: Fantasioita sooloviululle. Frida Backman (viulu). Vapaa pääsy, ohjelma
20 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens
svenska församling.
Lauantaina 30.7. kello 14 Ambient
Arkipelag 2022. Esiintyjinä Ava
Imogen ja Ether Soot. Vapaa pääsy.
Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska
församling.
Bromarvin kirkossa
Sunnuntaina 24.7. kello 15 Gräsbeckin perheen perinteinen kesäkonsertti. Eva Gräsbeck (violin),
Suvi Gräsbeck (sång), Solveig, Folke och Oscar Gräsbeck (piano). Vapaa pääsy, ohjelma 15 €. Järjestäjä:
Ekenäsnejdens svenska församling.

Maanantaina 5.9. kello 11.30 ilmainen lounas ja kakkukahvit Tammisaaren Vänstugan:illa, Tornikatu
4. (Ilmoittautuminen viim. ke 31.8
puh. 045-151 6211).
Tiistaina 6.9. kello 11.30 ilmainen lounas ja kakkukahvit Karjaan
Ratatuvalla, Felix Frominkatu 4. (Ilmoittautuminen viim. ke 31.8 puh.
019-230 768).
Sunnuntaina 11.9. kello 10 kakkukahvit messun jälkeen Pyhän Katarinan kirkossa.
Sunnuntaina 25.9. kello 12 kakkukahvit messun jälkeen Tammisaaren
kirkossa.
Sunnuntaina 23.10. kello 12 kakkukahvit messun jälkeen Pohjan Pyhän Marian kirkossa.

Nina Fabritius-Ylitalo, diakoni ja Hannu Ruohonen, seurakuntalainen

Iltapäivämusiikkia
perjantaisin
kello 16 (Vapaa pääsy, järjestäjä:
Ekenäsnejdens svenska församling)
1.7. Annika Palm (piano), 8.7. Sofia
Lindroos & Irina Merenkova, (viulu),
15.7. SixNotes, 22.7., 29.7. Anders
Storbacka (urut)
AIKUISET
Auringonkehä-käsityöpiiri Tammisaaren seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen tiistai (parittomat viikot) 13.9. alkaen kello
17.30–19. Lisätiedot: Carola Lupander 040 839 6733.
Ilosanomapiiri kokoontuu torstaisin kello 14–15.30 Karjaan palvelutalon ruokasalissa (Felix Fromin katu 6). Kahvitarjoilu. Piiri on tauolla
27.6.–25.7. ja kokoontuu jälleen
torstaina 28.7. Lisätiedot: Nina
Fabritius-Ylitalo.
Lähetysbingo Pohjan Postillassa
tiistaisin 7.6. ja 9.8. kello 13–14.30.
Leikkimielinen bingo. Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kolehti lähetystyön
hyväksi. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Raamattu ja rukouspiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkona 31.8. kello 17. Raamatunlukua, rukousta ja keskustelua.
Valmistelemme yhdessä vapaaehtoisvoimin sisältöjä messuihin.
Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Antti Salmisto.
Seurakuntalounas Tammisaaren
seurakuntakodissa keskiviikkona
7.9. kello 12. Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi. Lisätiedot: Antti
Salmisto.
Yhteisellä matkalla –ilta torstaina 1.9. kello 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!

Hetki hiljentymiseen arjen
keskellä – Iltakirkko Pohjassa
Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen iltamessu, jossa on tilaa rauhoittumiselle, rukoukselle ja musiikille.
Syksyn ensimmäistä Iltakirkkoa vietetään perinteisesti luonnon keskellä
keskiviikkona 31.8. kello 18 Gumnäsin juhlapaikalla. Jokainen Iltakirkko
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
vapaaehtoisten iltakirkkotiimiläisten
kanssa. Elokuun iltakirkon suunnittelu on torstaina 25.8. kello 18 Pohjan
seurakuntakodissa. Tervetuloa mukaan rentoon iltakirkkotiimiin! Lisätiedot: Katri Grönroos.
Tervetuloa keskikesän musiikintäyteisiin kirkkohetkiin! Juhannuspäivänä 25.6. vietämme keskikesän
juhlaa Karjaan Pitäjäntuvalla kello 12
ja sunnuntaina 26.6. Pohjan Gumnäsin suvimaisemassa kello 15. Pappina
Lotta Behm, kanttorina Hanna Noro.
Sunnuntain musiikissa myös Anita
Johansson (harmonikka) ja Iättömät-kuoro.
Hangon Meriveisuut 6.–7.8.
Lauantaina 6.8. kello 17 seurat Lappohjan kirkossa (osoite: Hietaniementie 14) ja kello 19 merenrannalla Sjömansrossa (osoite: Satamatie
38–40). Sunnuntaina 7.8. kello 10
messu Hangon kirkossa ja ruokailu
sekä seurat seurakuntakodissa (osoite: Kirkkomäki, Hanko).
Koulutielle siunaaminen
Koulun alkaminen on uusi ja mukava ja vähän jännittävä asia. Ekaluokkalaisen ja koko perheen elämässä
alkaa uusi vaihe. Ensimmäisen koulupäivän kynnyksellä me pyydämme
yhdessä, että Jumala siunaisi kaikkia
ekaluokkalaisia ja heidän läheisiään.
Siunaaminen tarkoittaa, että toivomme sinulle kaikkea Jumalan antamaa
hyvää.Tervetuloa koko perheen voimin siunaamaan oma ekaluokkalainen koulutielle maanantaina 15.8.
kello 18 Karjaan Pyhän Katariinan
kirkkoon! Mukana pastori Lotta
Behm, kanttori Minna Latvala ja lastenohjaaja Pirjo Ylitalo ’Jeesus, sinä
itsekin olet ollut pieni. Tule mukaan
leikkeihin, suojaa koulutieni’ (Lasten
virsi 120)
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LAPSET JA NUORET
Päiväkerho Karjaalla Pikku pappilan yläkerrassa 3–5-vuotiaille
maanantaisin 22.8. alkaen kello
9–12. Kerho on lapsen oma paikka
seurakunnassa. Voit jo nyt ilmoittaa lapsesi kerhoon! Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Perhekahvila Pohjassa kesäkuussa (21.6. saakka) kahvila järjestetään ulkona tiistaisin kello 9–12
seurakuntakodin
leikkipuistossa
ja pihalla. Luvassa yhdessäoloa,
askartelua lapsille, kahvia/teetä ja
hedelmä. Pyydämme että otatte
oman välipalan mukaan (ruokaa voi
lämmittää mikrossa). Sisätiloissa on
vessat ja käsienpesumahdollisuudet. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Perhekahvila Pohjassa seurakuntakodin kerhotiloissa tiistaisin
jatkuu syksyllä 23.8. kello 9–12.
Kahvila järjestetään yhteistyössä
Karis-Pojo svenska församlingin
kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
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Perhekahvila Karjaalla seurakuntakodin nuortentiloissa (käynti sivuovesta) perjantaisin 2.9. alkaen
kello 10–11.30. Tarjolla on pientä
purtavaa, juttuseuraa ja leikkikavereita. Lisätiedot: Minna Latvala.
Perhekahvila
Tammisaaressa seurakuntakodin kerhotilassa
keskiviikkoisin 31.8. alkaen kello 9.30–11.30. Kahvilan järjestää
Ekenäsnejdens svenska församling.
Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755
3611.
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille
Karjaan seurakuntakodin nuortentilassa joka toinen maanantai
(parittomat viikot) 29.8. alkaen
kello 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 jatkuu perjantaina
2.9. kello 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 (kokkikerhon jälkeen)
jatkuvat 2.9. kello 15.30–19. Lisätiedot: Mia Kuronen.

Leiripäivät ja lastenleirit heinäkuussa
Leiripäivät ovat niille lapsille, jotka eivät halua tai voi jäädä
yöksi Rosvikiin, mutta haluavat tulla viettämään kivan päivän
kavereiden kanssa.
Leiripäivä 1.–3.-luokkalaisille maanantaina 11.7. kello 10–18
ja leiripäivä 4.–6.-luokkalaisille torstaina 14.7. kello 10–18.

Yhteystiedot:
Espoon seurakuntayhtymä,
keskusrekisteri.espoo@evl.fi
puhelin 09 8050 2600
(maanantai ja tiistai kello 9–15,
keskiviikko ja torstai kello 9-12)
Kirkkokatu 1, PL 200,
02771 Espoo
Pyhän Marian kirkko Pohjassa on auki 15.6.–6.8. tiistaista perjantaihin kello 11–15.30
ja lauantaisin kello 11–16. Juhannuksena kirkko on kiinni. Katso poikkeavat aukioloajat nettisivuiltamme.
Pyhän Katariinan kirkko Karjaalla on avoinna seuraavat lauantait: 18.6., 2.7., 16.7.
30.7., 6.8. ja 13.8. kello 11-13.30.
Tammisaaren kirkko 23.5.–28.8. maanantaista sunnuntaihin kello 11–17 (joka päivä paitsi 24.-25.6.)
Bromarvin kirkko 1.–30.7. perjantaisin kello 12–17, lauantaisin kello 10–15.
Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82, Mustio

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, avoinna ma-to kello 9-13.
Puh. 019 279 3030. Keskuskatu 23, Karjaa.
Tammisaaren palvelupiste, avoinna kesä-elokuussa
arkisin kello 10-12. Puh. 019 241 1060.
Larssonintie 1, Tammisaari.
Tenholan palvelupiste, avoinna to kello 10-12
Puh. 019 241 1060. Pitäjäntie 13, 10520 Tenhola.
vt. kirkkoherra Katri Grönroos
Kappalainen Antti Salmisto
vs. seurakuntapastori Lotta Behm

Seuraa meitä

044 300 3611
044 755 3738
044 545 3265

Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79, Pohjankuru

Kesäleirit
1.–3.-luokkalaisille 11.–13.7. ja
4.–6.-luokkalaisille 14.–16.7.
Leirien ja -päivien aikana on luvassa uintia,
ulkoleikkejä, askartelua ja yhdessäoloa.
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen sähköisesti 15.5.–3.7. osoitteessa
raaseporinseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille/leiritoiminta Lisätiedot: Pirjo Ylitalo

Virkatodistusten, sukututkimuksen ja -selvityksen
tilaus sekä avioliiton esteiden
tutkinta on siirtynyt Espoon
aluekeskusrekisteriin 1.3.2022
alkaen.

Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260, Karjaa

.

Tule mukaan muskariin Karjaalle!
Karjaan seurakuntakodissa alkaa ensi syksynä muskari
perjantaiaamuisin. Muskareissa körötellään, lauletaan,
liikutaan, soitetaan, lorutellaan ja kuunnellaan musiikkia.
Musiikki on suuri asia, josta kaiken ikäiset voivat nauttia
ja saada iloa. Muskarit tarjoavat musiikin riemua. Siellä lapsi tutustuu musiikin peruselementteihin laulaen,
leikkien, rytmi- ja kehonsoittimia soittaen, liikkuen ja
kuunnellen. Muskarit tukevat lapsen kokonaisvaltaista
kasvua, muun muassa kielellistä kehitystä ja motorisia taitoja. Muskariin
voivat tulla kaikki alle kouluikäiset lapset aikuisen kanssa. Tutustumme
myös kirkkovuoteen lapsen ikätasoon sopivin tavoin. Yhteisöllisyyttä
lisää perhekahvila, joka on avoinna muskarin jälkeen kello 11.30 saakka.
Perhemuskari alkaa perjantaina 2.9. kello 9.15 Karjaan seurakunnan
alakerrassa nuorisotiloissa. Käynti sivuovesta. Lisätiedot: Minna Latvala

Kummipäivä sunnuntaina 5.6.2022 miten voit juhlia kummin tai kummilapsen kanssa?
Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina Suomessa vietetään
kummipäivää. Silloin juhlitaan tärkeää tehtävää, jonka lapsen vanhemmat ja kirkko ovat kummille antaneet. Kummin tehtävä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja olla osa
lapsen elämää. Hän myös tukee kristillisessä kasvatuksessa ja on aikuinen ystävä lapselle. Kummipäivänä 5.6.
kello 12 vietämme Tammisaaren kirkossa kummimessun,
jonka jälkeen on Aarrejahti kirkon puistossa.
Tulkaa mukaan, vastatkaa
kysymyksiin ja etsikää
kirjaimia tai numeroita!
Näin saatte yhdessä selville vastauksen esitettyyn
kysymykseen.
Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Lisää ideoita päivän viettoon voit saada seurakuntamme Facebook-sivulta
tai Kumminkaa.fi-sivulta
www.kumminkaa.fi.

Kirkot ovat avoinna kesällä

Ota talteen

POHJAN POSTILLA
Postillan kirpputori on
avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja
perjantaisin kello 10-14 ja
torstaisin kello 10-15. Kesä-syyskuussa kirpputori
on auki myös kuukauden
ensimmäisenä lauantaina.
Postillan olohuone on avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin kello 10-14 ja
torstaisin kello 10-15. Lounas tiistaisin ja perjantaisin
kello 12-13. Olohuone on
kesätauolla 11.7.–7.8.
Ruokamyynti: Voit tilata
noutoannoksen (5 €). Noutoaika tiistaisin ja perjantaisin kello 11-13.

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 27.6.–25.7. Kiireellisissä
tapauksissa voit olla yhteydessä
seurakuntamme pappeihin.

Kanttori Hanna Noro		
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

Muistikahvila jatkuu torstaina 18.8. kello 13–14.30.
Neulontakahvio joka kuun
kolmas keskiviikko 17.8.
alkaen kello 13–15.

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 kello 9-10, ke kello 13-14.
Sähköpostitse: raaseporinpank@evl.fi, www.raaseporinpank.fi

Seuraava Yhteinen Sanoma ilmestyy 8.9.2022.

www.raaseporinseurakunta.fi

Postillan olohuone ja
kirpputori ovat avoinna myös Pohjan päivänä
11.6. kello 10–14. Delitukun käytävällä musiikkia
esittämässä Anita Johansson ja Iättömät. Myynnissä
leivonnaisia sekä arpoja.

Tammisaaren ruokapankki 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 kello 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

Tilaukset viimeistään edellisenä päivänä numerosta
044 591 2746/Ritva Supinen. Ruokamyynti on kesätauolla 22.6.–15.8.

