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Ota talteen

.

Pääkirjoitus

Kirkkoherran valinta on
tulevaisuuden ennakointia

Perinteisen talven ja pakkasten jälkeen on kevään
odotus huipussaan.
Maaliskuu on toimintakertomusten ja tilinpäätösten kuukausi. Edellinen
vuosi mittaillaan, punnitaan
ja sanoitetaan. Arvio toteutuneesta vaikuttaa tulevaan
toimintasuunnitelmaan.
Suunnitelmat ja määrärahojen varaaminen niitä varten
on perushallintoa. Vuosi sitten tuli sellainen muutosten
muutos, että ei voinut kokoontua ollenkaan. Kuitenkin oli hyvä, että perustyö
oli hyvin suunniteltu rippikouluja myöten. Ilman niitä
olisi ollut vielä vaikeampaa
löytää sitä, mitä edelleen oli
mahdollista toteuttaa uusin

keinoin.
Seurakunnan
käyttöön
hyväksytty Yhdessä-strategia asettaa maalis-huhtikuuhun suunnittelua, joka liittyy syksyyn, ensi vuoteen
ja suunnitteluvuosiin. Hankkeiden jatkuvuus ja uudet
avaukset punnitaan. Keiden
kanssa tehden saamme vahvuutta ja mieltä enemmän.
Nyt jo pitää olla mielessä
vuosi 2022. Uusi kirkkoherra aloittaa, ja seurakuntavaalit ovat kaiken ohella iso
ja elintärkeä urakka.
Pienten ryhmien työtapa
on käytössä, kun työntekijät
ja luottamusväki keräävät
perusteita uuden kirkkoherran valintaa varten. Tulevaisuuskeskustelu on nyt

vähän erilaista, mutta odotukset liittyvät myös siihen,
että olemmeko niin elävä
yhteisö, että tänne on hyvä
tulla luomaan johtajapalvelua.
Vakautta valintatyöhön
antoi keskeisesti yksimielinen seurakuntaneuvoston
päätös siitä, että kirkkoherran valinnan tekee seurakuntaneuvosto äänestäjiltään saamalla valtuutuksella.
Epävarma epidemiatilanne
ei anna sijaa sille, että voisi
luoda kattavaa vaalia järjestävää organisaatiota Uudenmaan maantieteellisesti
suurimman
seurakunnan
alueelle.
Espoon
hiippakunnan
tuomiokapituli
laittanee

toukokuun
kokouksessa
viran auki ja vahvistaa, että
seurakuntaneuvosto voi tehdä kirkkoherran valinnan.
Hakuaika mennee elo-syyskuulle. Ennen kuin kapituli
on haastatellut hakijat ja
antanut heistä lausunnon
sekä seurakuntamme täällä on löytänyt tavan seuloa
hakijoita valintaa varten,
eletään jo joulukuun tuntumassa. Hallinnolliset muutoksenhaut voivat pitkittää
prosessia. Tuomiokapitulin
käytäntö on nimetä lääninrovasti vaalin toimittajaksi.
Uusi kirkkoherra saanee
virkamääräyksen
tammikuussa 2022 tuomiokapitulilta.
Ihminen saa silloin taas

odottaa, se on ihmisen luova, ainutlaatuinen osa, uutta
kevättä… Olkoon elomme
mieltä ja sielua uusiutuneesti ruokkivaa.

leiden joukosta. Jeesus on
noussut kuolleista, niin
kuin hän oli sanonut. Ajatus
ylösnousemisesta oli Jeesuksen ajan ihmisille yhtä
outo kuin se on monelle
meidän aikamme ihmiselle. Ylösnousemus ei tullut
edes naisten mieleen tyhjällä haudalla. Jeesuksen
haudalta lähti liikkeelle se
tapahtumasarja, joka myöhemmin todistetaan monen
eri henkilön toimesta, mutta oli merkittävää, että ylösnousemusviestin
ensimmäiset vastaanottajat olivat
Jeesuksen lähipiirin naiset.
He myös lähtivät ensimmäisenä viemään sanomaa ylösnousemuksesta eteenpäin.
Naiset todistajina olivat

viesti uuden ajan alkamisesta. Jeesus voitti kuoleman puolestamme ja lunasti
meille iankaikkisen elämän.
Jälleennäkemisen toivo tuli
todeksi Jeesuksen kuolemassa ja kuoleman voittamisessa. Jeesuksen Kristuksen ansiosta me saamme
elää täällä Jeesuksen lähettämän Hengen johdatuksessa ja Kristuksen ilossa. Me
voimme myös jo nyt iloita
jälleennäkemisen riemusta.
Me kuulumme itseämme
suurempaan kokonaisuuteen. Meillä on tie, joka tulee jostakin ja jatkuu johonkin. Jeesus nousi kuolleista,
koska täällä maallisessa elämässä kuollaan. Jostakin voi
tuntua turhalta puhua ylös-

nousemisesta, mutta mitkä ovat vaihtoehdot? Joko
kuolema on vain lopullinen
päätös tai sitten ei. Kuolema
on nielty, voitto saatu. Kuolema oli alku, ei loppu.

Esa Lahtinen, kirkkoherra

Naiset haudalla
Pääsiäispäivänä
riemu
kaikuu
seurakunnassamme: Kristus on totisesti
ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon
ydin. Silloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta ja
kuoleman vallan voittamista. Jokainen sunnuntaikin
on kuin pieni pääsiäinen,
ylösnousemuksen
juhla.
Pian Jeesuksen kuoleman
jälkeen enkelin viesti saavutti tyhjän haudan edessä
seisovat naiset. Kristus on
herätetty kuolleista. Hän on
voittanut kuoleman. Kristus tuo meille iankaikkisen elämän. Ylösnousemus
vahvistaa, että Jeesus on
Jumalan Poika. Vapahtaja
itse voitti kuoleman ja saapui kuoleman varjon maasta
luoksemme. Jumala lunasti
meidät rakkaudellaan. Hän
antoi kaikkein kalleimpansa, Poikansa uhriksi ristinpuulle. Se uhri on kärsimyksellä uhrattu, mutta tämän
täydellisen uhrin turvin
selviämme elämässä ja mikä
tärkeintä kuolemassakin.
Korona-ajan murheelliselle mielelle pääsiäisellä
on paljon sanottavaa. Ensimmäisenä pääsiäisaamuna naiset menivät haudalle.

Edeltävät päivät olivat olleet kuin painajaista. Häpäiseminen ja väkivalta päättyivät lopulta Jeesuksen
kuolemaan ja haudan sulkemiseen. Oli luonnollista
olla murheissaan. Oli luonnollista olettaa, että elämä
menetyksen jälkeen ei enää
ole samanlaista. Oli elämä
ennen ja jälkeen kuoleman.
Haudalle kulkiessaan he
odottivat näkevänsä kaiken
sellaisena kuin kaikki kuoleman ja nopean hautauksen jälkeen on. Se olisi ollut
luonnollista ja siihen naiset
olivat varautuneet.
Mutta he löysivät tyhjän
haudan ja näkivät enkelin.
Heille sanottiin, että turhaan etsivät elävää kuol-

Nimi:

Minna Barck

Tehtävä seurakunnassa:

Postillan kirpputorin
emäntä
Aika tehtävässä: 2 kk

1. Miten löysit tähän tehtävään/ työhön? - Olin viime
vuonna kirppiksellä kolmena
päivänä viikossa töissä ja sitten täällä vapautui työpaikka,
joten pääsin siihen.

Antti Salmisto, pastori
2. Mikä on tehtävässä/
työssä parasta? – Ihmisten kohtaaminen
3. Mikä on lempivirtesi/
hengellinen laulu ja miksi?
- Näin pääsiäisen aikaan sopivasti virsi 78 Vieraalla maalla
kaukana, ollut minun lempivirteni jo nuoresta tytöstä
lähtien.
4. Missä näet itsesi viiden
vuoden päästä? - Toivottavasti
tässä samassa työssä tai jossain
muussa seurakunnan hommassa.
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Pääsiäisvaellus
Tule mukaan hiljaisen viikon vaellukselle
Tämän sivun hiljaisen viikon vaellus kuljettaa sinut sanoin ja
kuvin Jeesuksen kärsimystien läpi pääsiäisen riemuun ja ylösnousseen Kristuksen kohtaamiseen.
Siunattuja hetkiä hiljentyessäsi vaelluksen äärellä.
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Hiljaisen viikon maanantai – Jeesus Getsemanessa
Raamatunkohta: Matt 26:30-56
Herra, kuule sinä minua! Kuuntele, mitä vastustajani puhuvat! Miksi hyvä palkitaan pahalla? He ovat kaivaneet kuopan, jotta minä lankeaisin siihen. Muista,
kuinka minä sinun edessäsi olen puhunut heistä hyvää kääntääkseni vihasi
heistä pois. Jer. 18:19–20

Hiljaisen viikon tiistai –
Jeesus tutkittavana
Raamatunkohta: Matt 26:57-27:10

Rukous: Herra, toivoisin, että uskoni ja sitoutumiseni olisi vahva. Voin samaistua Pietariin. Vaaran uhatessa on vaikea vastustaa houkutusta, unohtaa lupaukset ja paeta hankalasta tilanteesta. Jeesus, sinä tunsit opetuslapsesi ja sinä tunnet meidät.
Sinä et hylännyt Pietaria, vaikka hän kielsi sinut silloin kun olisit eniten kaivannut ystävää. Hän sai
anteeksi ja uuden tehtävän. Armahda myös meitä. Amen. (Anna-Mari Kaskinen)

Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: - Minä hävitän viisaitten viisauden ja
teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. 1.
Kor. 1:18–19

Hiljaisen viikon keskiviikko – Jeesus tuomitaan

Rukous: Herra Jeesus, olisit voinut puolustaa itseäsi syytöksiä vastaan,
mutta et tehnyt niin. Taistelusi Getsemanessa oli päättynyt. Matkasi kohti
ristiä oli alkanut ja olit valmis kulkemaan yksinäisen tiesi loppuun saakka.
Ole tänään lähellä kaikkia syyttömiä vangittuja ja tuomittuja. Auta heitä
saamaan oikeutta. Amen. (Anna-Mari Kaskinen)

KIIRASTORSTAI – Pyhä ehtoollinen
Raamatunkohta: Matt 26:17-30
Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole
yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin
mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä
tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. 1. Kor.
10:16–17

Raamatunkohta: Matt 27:11-32
Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes
nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä
on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun
vielä olimme syntisiä. Room. 5:6–8
Rukous: Hiljaisuutesi Pilatuksen edessä on puhuttelevaa. Herramme Jeesus, miksi et vastannut mitään? Tiesitkö, ettei siitä olisi mitään hyötyä? Toivoitko, että se, mikä on vääjäämätöntä, tapahtuisi mahdollisimman nopeasti? Sinä valitsit vaikenemisen tien, joka johti
ristille saakka. Opeta meillekin, milloin on aika puhua ja aika vaieta. Amen. (Anna-Mari
Kaskinen)

Rukous: Herra, minä olen nälkäinen ja janoinen ihminen.
Minulla on ihmisen nälkä ja elämän jano. Olen niin kiinni itsessäni ja arjessani, ettei
ole helppo siirtyä pyhän kohtaamiseen. On vaikea vaimentaa kaikkea sitä kohinaa,
joka minussa kulkee, ja unohtaa niitä huolia, joita päälläni kannan. Tahdon muistaa,
että sinä kutsut minut tänään aterialle yhdessä opetuslasten kanssa. Kaikki on tehty
valmiiksi. Riittää, kun vain tulen. Sinä lahjoitat itsesi meille ja meidät toinen toisellemme. Ole kanssani tänään ehtoollisella niin kuin olet läsnä kaikkialla, missä jaat itsesi leivän ja viinin hahmossa meidän puolestamme ja koko maailman puolesta. Amen. (Martti
Lindqvist)

PITKÄPERJANTAI – Jumalan karitsa
Raamatunkohta: Matt 27:33-54
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen
meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä
lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet
ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jes.
53:4-6

Hiljainen lauantai– Jeesus haudassa
Raamatunkohta: Matt 27:62-66

Rukous: Oi Isän Poika, elämäni Luoja! Sinä joka olit mukana aikojen alussa,
kun Isä hengähti Aadamiin elämän, Sinä joka annoit viimeisen hengähdyksesi
kaikkien meidän kanssamme takaisin Isän haltuun, Sinua tahdon ylistää elämälläni ja kuolemallani. Amen. (Anna-Maija Raittila)

Kristus kärsi ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa
surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös
meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan,
kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan,
pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki
kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus,
hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit,
vallat ja voimat. 1. Piet. 3:18–22

PÄÄSIÄISPÄIVÄ – Kristus on ylösnoussut!
Raamatunkohta: Matt 28:1-8
Kuoleman on nielty ja voitto saatu…Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 1. Kor.
15:54, 57

Rukous: Teen ristinmerkin itään kasvojeni eteen, teen ristinmerkin selkäni taa auringonlaskun suuntaan. Teen ristinmerkin pohjoiseen ja etelään. Olkoon risti lakkaamatta suojanani. Oi Kristus, luotan
sinun ristisi suojaan päästä varpaisiin asti jokaista vaaraa vastaan. Teen ristinmerkin kasvoihini aina
kuolemani päivään asti, kunnes minä palaan maan saveen. Amen. (Liisa Seppänen)

Rukous: Ylösnoussut Kristus, alussa sinä olit
kirkkaana Sanana Jumalan luona ja kaikki
luotiin sinun kauttasi. Maailma sai valon ja elämän. Lankeemus toi
tänne kuoleman varjon, mutta sinä voitit kuoleman. Pääsiäisaamu
säteilee kirkkauttasi. Kukista synti ja kuolema sydämistämme, sytytä meihin pääsiäisen valo. Anna meissä puhjeta esiin uskon, toivon ja rakkauden ihmeen. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen.
(Kirkkokäsikirja)

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ – Ylösnousseen kohtaaminen
Raamatunkohta: Matt 28:8-20
Minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut,
sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on
kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät. Sinä
tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa,
minä turvaan Herraan, Jumalaani, ja kerron kaikista hänen teoistaan. Ps. 73:23–28
Rukous: Herra tänään yhdymme pääsiäisaamun naisten ihmetykseen ja riemuun. He olivat surreet kuolemaasi
ristillä. He olivat paikalla, kun ruumiisi vietiin hautaan. Pääsiäisen aamuna he halusivat tulla voitelemaan
ruumiisi. Kiitos, että juuri he olivat ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät, että sinä elät. Kiitos, että juuri heidät
lähetettiin kertomaan sinun ylösnousemuksestasi toisillekin. Amen. (Anna-Mari Kaskinen)

Vaelluksen on totettanut Nina Fabritius-Ylitalo
Kuvat: Unsplash, Nina Fabritius-Ylitalo ja Katri Grönroos
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Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalveluksemme toimitetaan ilman kirkossa läsnä olevaa seurakuntaa. Niihin voi osallistua suoratoiston välityksellä verkossa, ja ne ovat katsottavissa myös videotallenteina seurakuntamme Youtube-kanavalla sekä Facebookja nettisivujemme kautta. Osallistumisesta suoratoistolähetykseen ilmoitamme
erikseen.
Ehtoollisen viettäminen Sunnuntaisin toimitettavan jumalanpalveluksen jälkeen on mahdollista viettää ehtoollista pienissä ryhmissä tai pistäytyä kirkkoon
hiljentymään alla olevan aikataulun mukaisesti. Kirkossa voi tuolloin olla samanaikaisesti enintään 6 henkilöä. Pappien kanssa voi sopia myös erikseen yksityisehtoollisen vietosta kotona. Suosittelemme oman kasvomaskin käyttöä. Noudatamme erityisiä turva- ja hygieniaohjeita.

Pääsiäinen
28.3. klo 12 Palmusunnuntain suoratoistettu perhejumalanpalvelus
Karjaan kirkosta. Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14 ja
Mustion kirkossa klo 14.30-15.30.
1.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Pohjan kirkossa ja Tammisaaren
kirkossa sekä klo 19.30 Karjaan kirkossa. Kiirastorstaina muistelemme Jeesuksen viimeistä yhteistä ateriaa opetuslastensa kanssa ja pyhän ehtoollisen asettamista. Olet lämpimästi tervetullut nauttimaan ehtoollista pienissä ryhmissä.
Kirkossa voi olla samanaikaisesti 6 henkilöä. Varauduthan odottamaan, mikäli
tulijoita on enemmän. Suosittelemme oman kasvomaskin käyttöä.
2.4. klo 12 Pitkäperjantain musiikkihartaus Stabat Mater videotallenteena
Karjaan kirkosta. Katsottavissa myös klo 16 KEXTV:stä.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14.
4.4. klo 12 Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Karjaan kirkosta katsottavissa
sekä Youtubessa että KEXTV:stä.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14 ja Pohjan kirkossa klo 14-15.
5.4. klo 12 Toisen pääsiäispäivän ehtoollinen Tenholan kirkossa.
Kirkkomme ovat auki yksittäistä hiljentymistä varten
palmusunnuntaista toiseen pääsiäispäivään:
Karjaan kirkko: palmusunnuntaina 28.3. klo 13-14, 29.-31.3. klo 18-19,
kiirastorstaina 1.4. klo 19.30-20.30, pitkäperjantaina 2.4. ja
pääsiäispäivänä 4.4. klo 13-14.
Pohjan kirkko: palmusunnuntaina 28.3. klo 14-15, 29.-31.3. klo 18-19,
kiirastorstaina 1.4. klo 18-19, pitkäperjantaina 2.4. klo 15-16 ja
pääsiäispäivänä 4.4. klo 14-15.
Tammisaaren kirkko: palmusunnuntaina 28.3. klo 10-11, 29.-31.3. klo 18-19,
kiirastorstaina 1.4. klo 18-19, pitkäperjantaina 2.4. klo 10-11,
hiljaisena lauantaina 3.4. klo 18-19, pääsiäispäivänä 4.4. klo 10-11 ja
toisena pääsiäispäivänä 5.4. klo 18-19.
Tenholan kirkko: palmusunnuntaina 28.3. klo 12–13 ja
toisena pääsiäispäivänä 5.4. klo 12-13.
Mustion kirkko: palmusunnuntaina 28.3. klo 14.30-15.30 ja
pääsiäispäivänä 4.4. klo 12-13.
Snappertunan kirkko: pääsiäispäivänä 4.4. klo 12-13.
Bromarvin kirkko: pääsiäispäivänä 4.4. klo 10-11.

Huhtikuu
11.4. klo 12 Jumalanpalvelus Karjaan kirkosta.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14.
14.4. klo 18 Iltakirkko. Ehtoollinen Pohjan kirkossa klo 19-20.
18.4. klo 12 Jumalanpalvelus Karjaan kirkosta.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14.
25.4. klo 12 Jumalanpalvelus Karjaan kirkosta.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13-14 ja Tammisaaren kirkossa klo 14-15.
Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260
Karjaa

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82
Mustio

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		

www.raaseporinseurakunta.fi

040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738

.

Hiljentyminen kirkoissa
Kirkkomme ovat avoinna yksittäistä hiljentymistä ja rukousta varten pääsiäisen
jälkeen huhtikuussa: Karjaan kirkko: sunnuntaisin klo 13-14. Pohjan kirkko:
sunnuntaisin klo 12-13 ja 14.4. klo 19-20. Tammisaaren kirkko: sunnuntaisin
klo 10-11 sekä 11.4. ja 25.4. klo 14-15. Tenholan kirkko: sunnuntaisin klo 1213. Snappertunan kirkko: joka toinen sunnuntai klo 12-13. Bromarvin kirkko:
joka toinen sunnuntai klo 10-11. Suosittelemme oman maskin käyttöä. Kirkossa
voi olla samanaikaisesti korkeintaan 6 henkilöä.
Hetki hiljentymiselle arjen keskellä – Iltakirkot suunnitellaan ja toteutetaan kerran kuussa yhdessä vapaaehtoisen iltakirkkotiimin kanssa rajoitukset
huomioon ottaen. Iltakirkkohetket Pohjan kirkosta videoidaan ja tallennetaan
Youtube-kanavallemme, josta ne ovat katsottavissa myös Facebook- ja nettisivujemme kautta. Huhtikuun Iltakirkko suunnitellaan torstaina 8.4. klo 18-20
ja toukokuun Iltakirkko torstaina 6.5. klo 18-20 Pohjan seurakuntakodissa.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen ennakkoon kokoontumisrajoitusten
vuoksi pastori Katri Grönroosille.

Toukokuu
Koronarajoitusten jatkuessa jumalanpalveluksemme toimitetaan edelleen verkossa. Ilmoitamme tarkennetut tiedot myöhemmin viikkoilmoittelussamme
Etelä-Uusimaa-lehdessä sekä Facebook- ja nettisivuillamme. 2.5. klo 12 Jumalanpalvelus. 9.5. klo 12 Jumalanpalvelus. 13.5. klo 18 Helatorstain Iltakirkko.
16.5. klo 12 Nuorten jumalanpalvelus ja isosten siunaaminen. 23.5. klo 12 Jumalanpalvelus. 30.5. klo 12 Jumalanpalvelus.

Muu toiminta
Seurakuntamme kokoava toiminta, kuten piirit ja lounaat ovat toistaiseksi tauolla ainakin 14.4. asti.
Rajoitusten muuttuessa ilmoitamme
toiminnastamme EU-lehden viikkoilmoituksissa sekä Facebook- ja nettisivuillamme. Seuraava lehtemme ilmestyy 27.5.2021.
Esirukousryhmä kokoontuu joka toinen torstai verkossa Teams-sovelluksen kautta.
Jos haluat osallistua ryhmään voit ilmoittautua diakoni Nina Fabritius-Ylitalolle (nina.fabritius-ylitalo@evl.fi) tai
soittaa 040 722 3312 saadaksesi kutsun ryhmään. Voit myös lähettää esirukousaiheita joko kotisivujemme kautta, soittamalla tai sähköpostitse.

Lohturyhmä eli naistenilta kokoontuu keskiviikkona 7.4. klo 18-19.30
teekupposen äärelle juttelemaan verkossa Teams-sovelluksen kautta.
Lämpimästi tervetuloa mukaan lähettämällä sähköpostisi pastori Katri Grönroosille (katri.gronroos@evl.fi), niin
saat kutsun ryhmään Teamsin kautta.
Toukokuun tapaaminen on keskiviikkona 19.5. klo 18-19.30 rajoitusten
salliessa Pohjan seurakuntakodissa tai
Teams-sovelluksen kautta.
Diakoniatyöntekijä
Nina
Fabritius-Ylitalo on tavoitettavissa ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
Diakoni on lomalla 29.3-5.4. Kiireellisissä tapauksissa voit olla yhteydessä
seurakuntamme pappeihin.

POHJAN POSTILLA
Postillan kirpputori on avoinna, mutta Postillan olohuone on suljettuna 14.4.2021
asti.
Postillassa myydään valmiita noutoannoksia arjen ruokailuja helpottamaan torstaisin
25.3. ja 1.4. Voit noutaa annoksen klo 11-13 hintaan 5 €/annos. Samalla tuet Yhteisvastuu -keräystä, johon tuotto lahjoitetaan.
Tilaukset arkisin klo 10-14: Postillan emäntä Ritva Supinen, puh. 044 591 2746.
Maanantai
10-14
kirpputori
Olohuone
suljettu

Tammisaaren kirkko
Pikku Kirkkokatu 3
Tammisaari

Tiistai
10-14
kirpputori
Olohuone
suljettu

Bromarvin kirkko
Bromarvintie 1850
Bromarv

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
Kirkon vahtimestari (T:saari /S:tuna) Tove Holmström

Seuraa meitä
Facebookissa
ja Instagramissa

Ota talteen

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
040 761 5072

Keskiviikko
10-14
kirpputori
Olohuone
suljettu

Torstai
10-15
kirpputori
Olohuone
suljettu

Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91
Snappertuna

Perjantai
10-14
kirpputori
Olohuone
suljettu

Tenholan kirkko
Pitäjäntie 13
Tenhola

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 Carita Siltanen
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 27.5.2021.

