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YHTEINEN SANOMA¤
Raaseporin suomalaisen seurakunnan
lehti nro 4 / 2022 Syksy
KIRKKOHERRAN TERVEHDYS

Syksy tuo uusia mahdollisuuksia
- tule mukaan
Syksy tekee tuloaan, vaikka helteiset
ilmat ovatkin hellineet meitä pitkälle
elokuuhun. Lomien jälkeen syksyn tullessa monille herää ajatus uudesta harrastuksesta tai sisällöstä elämään. Tänä
syksynä kutsunkin sinua erityisesti mukaan seurakuntamme yhteyteen ja vaikuttamaan toimintaamme. Me muodostamme yhdessä seurakunnan - yhteisön,
jossa meillä kaikilla on oma paikkamme
ja mahdollisuutemme yhteisen hyvän
edistämiseen Raaseporissa.
Seurakuntavaaleissa valitaan marraskuussa luottamushenkilöt sekä seurakuntaneuvostoomme että yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Luottamushenkilöt
päättävät seurakunnan toiminnasta ja
vaikuttavat näin vahvasti lähiympäristömme hyvinvointiin. Tule siis mukaan
- oletpa nuori, uusi tai vanhempi konkari - tarvitsemme juuri sinua! Nuori luottamushenkilö Juha Repo kertoo tässä
lehdessä antoisasta kokemuksestaan
seurakuntaneuvostossa, ja miten samalla on tullut oppineeksi monia elämässä
hyödyllisiä taitoja.
Seurakunnassamme on tilaa myös
monenlaiselle vapaaehtoisuudelle jumalanpalveluksissa ja lähimmäisiä
auttaen. Tule rohkeasti mukaan joukkoomme - voit aloittaa pienin askelin ja
vastuin juuri sellaisena kuin olet. Anita
Johansson kertoo lehdessä, miten hän
rohkaistui mukaan vapaaehtoiseksi.

Luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä
saat ympärillesi vahvan tukijoukon, joiden kanssa toimia yhdessä. Toistemme
lisäksi tukenamme on taivaallinen apu,
Kristus, joka johdattaa kirkkoaan.
”Minä olen viinipuu, te olette oksat.
Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.” Joh. 14.
Syksyn monenkirjavia värejä
ja siunattuja päiviä elämääsi.
Katri Grönroos, vt. kirkkoherra
P.s. Lisätietoja luottamus- ja vapaaehtoistehtävistä saat tämän lehden lisäksi nettisivuiltamme ja kirkkoherranvirastosta.

SANAN ÄÄRELLÄ

Viisi ohraleipää ja kaksi kalaa
Neljätoista vuotta sitten
minut vihittiin diakoniksi Porvoon tuomiokirkon vieressä
olevassa niin sanotussa pienessä kirkossa. Tuomiokirkkoa
korjattiin tuhoisan tulipalon
jäljiltä, joten siinä ei voinut
kyseistä vihkimystä toimittaa.
Diakoniavihkimystä
edelsi
keskustelu silloisen Porvoon
hiippakunnan piispa Gustav
Björkstrandin kanssa. Aiheena
oli "Millainen diakoniatyöntekijä minä haluan olla". Muistan
että minua jo silloin vahvasti
puhutteli niin kutsuttu ruokkimisihme (Joh. 6) Raamatussa. Johanneksen evankeliumin
mukaan Jeesus ruokkii siinä
noin viisituhatta miestä pienen
pojan vaatimattomilla eväillä;
viidellä ohraleivällä ja kahdella

kalalla. Uskoin silloin että Jeesus myös minun pienillä eväilläni tekisi suuria asioita kohtaamieni ihmisten elämässä.
Uskoin, ja uskon edelleen, että
voima on juuri siinä että me
riitämme omine lahjoinemme
kun Jeesus saa siunata ne lähimmäistemme hyväksi. Silloin
mahdoton muuttuu mahdolliseksi, ylisuuria ja pikkuriikkisen pieniä ihmeitä tapahtuu.
Eväät riittävät juuri siihen mihin kulloinkin on tarkoitus. Ja
todellakin, olen saanut ihmetellä ja todistaa Jumalan voimatekoja monen kohtaamani
ihmisen elämäntilanteessa.
Diakoniatyö Suomessa täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Sitä juhlimme tällä hetkellä myös
omassa
seurakunnassamme.

Diakoniatyön juuret ulottuvat
jo alkukirkon aikoihin, jolloin
laupeudentyötä
tekemään
valittiin seitsemän hyvämaineista miestä, jotka asetettiin
kyseiseen tehtävään (Apt. 6).
Seurakunta on Jumalan perhe
tässä maailmassa. Oma seurakuntamme on osa sitä perhettä. Sinä olet perheenjäsen Jumalan perheessä. On siis myös
luonnollista ajatella että jokaisella perheenjäsenellä on oma
tärkeä tehtävänsä perheessään.
Mikä on sinun lahjasi, sinun
vahvuutesi? Jumalan sinulle
antama lahja? Sinun ohraleipäsi ja kalasi? Ruokkimisihmeen
pienen pojan vahvuus oli aivan
varmasti se, että hän oli juuri
lapsi. Aikuinen olisi jo alkuun
lannistunut ja ajatellut ettei

niin pienistä eväistä riittäisi
usealle tuhannelle nälkäiselle,
näinhän myös opetuslapset
ajattelivat. Mutta lapsella on
kyky uskoa myös mahdottomiin asioihin, hän toi omat
eväänsä ja Jeesuksen käsissä
ne riittivät, ja paljon jäi myös
yli. Seurakunnan diakonia on
jokaisen seurakunnan jäsenen mahdollisuus tuoda omat
eväänsä suureen kokonaisuuteen. Yksinkertaisuudessaan
nähdä jokaisessa lähimmäisessä mahdollinen perheenjäsen,
sisar tai veli Kristuksessa. Ja
kuka meistä ei auttaisi omaa
perheenjäsentään. Tule mukaan toimintaan, piireihin,
ryhmiin, kuoroihin, messuihin,
rukoile seurakuntasi puolesta,
asetu ehdolle, soita rohkaiseva

puhelu tai kutsu naapuri lenkille. Sinua siinä rohkaiskoon
ja lahjojasi siunatkoon taivaallinen Isämme, pyhä, kaikkivaltias Jumala jolle mikä vain on
mahdollista!
Nina Fabritius-Ylitalo,
diakoni
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SEURAKUNTAVAALIT 2022

Tule ehdokkaaksi ja äänestä
seurakuntavaaleissa,
jossa
valitaan luottamushenkilöt
Raaseporin
suomalaiseen
seurakuntaan seuraavalle nelivuotiskaudelle 2023-2026.
Seurakuntavaalit järjestetään
marraskuussa 2022. Ennakkoäänestys on 8.-12.11. ja
varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 20.11.
Valitut luottamushenkilöt käyttävät Raaseporin suomalaisessa
seurakunnassa ja Raaseporin
seurakuntayhtymässä korkeinta
päätösvaltaa. Nyt on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa! Voit asettua itse ehdokkaaksi vaaleihin
ja äänestämällä vaikutat Raaseporin suomalaisen seurakunnan
tulevaisuuteen. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16.
Seurakuntavaalit vaikuttavat
ihmisten hyvinvointiin ja seurakunnan toimintaan Raaseporissa. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt päättävät muun
muassa taloudesta ja ohjaavat
seurakunnan toimintaa. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi kirkollisveroprosentista,
talousarvioista, työntekijävalinnoista, rakennushankkeista,
avustuksista, seurakunnan toiminnan painotuksista ja tilojen
käytöstä.

ehdokkaiden tiedot julkaistaan
lokakuussa.

Äänestä
Raaseporissa on kolme seurakuntaa, jotka muodostavat
yhdessä Raaseporin seurakuntayhtymän. Tämän vuoksi Raaseporin
seurakuntavaaleissa
valitaan jäsenet sekä yhteiseen
kirkkovaltuustoon että oman
seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymää ja seurakuntaneuvosto
seurakuntaa. Vaaleissa jokainen
äänestäjä saa kaksi äänestyslippua ja voi äänestää ehdokkaat näihin kahteen paikkaan.
Valitse mieleisesi ehdokas
haluamaltasi
ehdokaslistalta
ja äänestä. Ehdokaslistojen ja

Asetu ehdolle
Seurakunta tarvitsee monenlaisia päättäjiä. Ehdokkaiksi
tarvitaan kaikenikäisiä ja eri
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua
konfirmoitu kirkon jäsen, joka
täyttää 18 vuotta viimeistään
vaalipäivänä eli 20.11.2022 ja
on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022. Ehdokkaan
tulee myös antaa kirjallinen
suostumuksensa ehdokkaaksi
asettumisesta. Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta
koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita asettaa valitsijayhdistykset. Ehdokkaaksi voit asettua liittymällä ehdokaslistalle

Sinustako seurakuntapäättäjä?

Onneksi olkoon, tulit valituksi!
Kautesi alkaa 1.1.2023. Tervetuloa
vaikuttamaan ja päättämään!

Vaalien tulos selviää
vaalipäivän iltana.

Hyvä yritys! Jää kuulolle, kirkossa
on muitakin luottamustehtäviä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Aloita tästä

1.

Ota yhteyttä ryhmän
vetäjään, kysy lisää ja
ilmoittaudu mukaan.

Pohdi, millaisia arvoja
ja asioita haluat päättäjänä
edistää. Tutustu nykyisiin
ryhmiin ja niiden
edistämiin asioihin.

Et löydä sopivaa ryhmää:
Perusta oma valitsijayhdistys
vaaleja varten.

Järjestä
vaalivalvojaiset!

Varsinainen
vaalipäivä
su 20.11.

Ennakkoäänestys
ti 8.– la 12.11.

Muista
itsekin
äänestää!

Jos et kuulu kirkkoon,
liity viimeistään 15.9.!

Pyydä mukaan
muitakin. Kerää 10
äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä.

5.

2.

Pidä ehdokkuuttasi esillä ja
kannusta tuttaviasi
äänestämään.

Nosta esille
asioita, joihin
haluat
vaikuttaa!

Muista myös
Facebook ja
muut somekanavat!

4.

Äänestysnumerot
selviävät
3.10.

Jättäkää valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirja
15.9. klo 16 mennessä
paikallisen ohjeen mukaan.

seurakuntavaalit.ﬁ

tai kertomalla Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksestasi toimia kirkon päättäjänä.
Tällä hetkellä valmisteilla
olevat valitsijayhdistykset
syksyn 2022 seurakuntavaaleihin:
Elävä seurakunta
Elävä seurakunta -valitsijayhdistys jatkaa saumattomasti
Elämää seurakuntaan -valitsijayhdistyksen usealla kaudella
tekemää hyvää työtä. Seurakunta on hengellinen yhteisö,
jossa on tilaa uskoa etsiville
ja kyseleville. Seurakunta on
myös maallinen yhteisö. Sen
taloutta ja kiinteistöjä on hoidettava vastuullisesti, eettisesti

3.

Kuvitus: Valpuri Tauriainen

Aloita vaalikampanja
heti, kun olet
päättänyt lähteä
ehdokkaaksi.

Täytä
vaalikone
26.9.–7.10.

ja ekologisesti. Seurakunnassa
on tilaa vapaaehtoisuudelle.
Työntekijät ja maallikot toimivat yhdessä. Seurakuntalainen
ei ole toiminnan kohde, vaan
aktiivinen toimija. Elävä seurakunta -valitsijayhdistys edustaa
seurakuntalaisia iästä ja taustasta riippumatta koko Raaseporin alueella. Näemme nuoret
ja nuoret aikuiset kirkkomme
tulevaisuutena. Valitsijayhdistyksemme on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta
avoin niin puolueissa kuin herätysliikkeissäkin
toimiville.
Vaaliasiamies Martti Peräjärvi,
puhelin 040 419 4920.
Tulkaa kaikki Raasepori
Tulkaa kaikki Raasepori -valitsijayhdistys haluaa herättää re-

hellistä keskustelua kirkon perustehtävästä lisätä kirkolliseen
päätöksentekoon avoimuutta.
Haluamme luoda siltoja eri
tavoin ajattelevien välille. Haluamme myös huolehtia luonnosta, joka meille on uskottu. Liikkeen alueelliset yhteyshenkilöt vastaavat paikallistoiminnasta eri puolella Suomea.
Ota yhteyttä, jos ehdokkuus
seurakuntavaaleissa kiinnostaa. Yhteyshenkilö Arja Majuri, sähköposti: arja.majuri51@
gmail.com facebook: Tulkaa
kaikki Raasepori
Lisätietoja
Raaseporin suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto,
raaseporinseurakunta.fi,
seurakuntavaalit.fi

Kokkikerhot Tammisaaressa ja Karjaalla - hauskaa yhdessäoloa sekä makuja maailmalta
Syksyllä 2018 aloitettiin yhteistyössä Hakarinteen koulun
kanssa alakoululaisille tarkoitettu Kokkikerho perjantaisin
Tammisaaren nuortentiloissa
Kulanilla. Kokkikerho seuraa
kouluvuotta ja kokoontuu noin
joka toinen perjantai kello
13.30-15.30. Turvallisuuden
vuoksi osallistujien määrä on
15 lasta. Ilmoittautuminen tehdään suoraan Pirjolle.
Toiminta-ajatuksena on antaa
lapsille mahdollisuus viettää
aikaa yhdessä turvallisessa
ympäristössä ilman kilpailua
ja paineita. Yhdessä ohjaajan
kanssa laitetaan sekä suolaista
että makeaa ruokaa, ja ohjaaja
rohkaisee kaikkia osallistumaan eri tehtäviin. Yhdessä
päätämme kauden alussa, mitä

kokkaamme, ja ohjaaja tekee
aikataulun toiveiden mukaan.
Teemme suomalaista perusruokaa ja kokeilemme ruokia
kaikkialta maailmasta. Yritämme myös kokeilla uusia ruoan
muotitrendejä, esimerkiksi toisena vuotena laitettiin cloud
breadia. Ohje tuli TikTokista ja
sillä kertaa emme ehkä onnistuneet kovin hyvin, mutta oli
hauskaa kokeilla!
Selvisimme koronan haasteista ja nyt voimme jälleen syödä
yhdessä samassa isossa pöydässä, mikä myös rakentaa ryhmähenkeä. Syömisen jälkeen on
vapaata oleskelua, jolloin voi
löhöillä ihanalla suurella sohvallamme tai pelata biljardia,
lautapelejä tai pingistä.
Kello 15.30 alkaa nuortenilta,

jonne kokkikerholaiset ovat
myös tervetulleita. Se on auki
kaikille nuorille, myös yläasteja lukioikäisille. Uutta syksyllä
2022 on, että nuorisotyöntekijä Mia tulee pitämään nuorteniltoja. Tervetuloa Mia joukkoomme!
Syksyllä 2021 aloitettiin Kokkikerhotoiminta myös Karjaan
seurakuntakodin nuortentiloissa, siellä kerho on joka toinen
maanantai kello 14.30-16.30.
Jos haluat seurata mitä teemme Kokkikerhossa, seuraa seurakuntaamme Instagramissa tai
Facebookissa.
Kuvassa tekemäämme intialaista ruokaa: riisiä ja
currya, naanleipiä ja pakoraporkkanaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Ylitalo
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Luottamushenkilönä toimiminen Rohkaistuin vapaaehtoiseksi
antaa paljon nuorelle aikuiselle
seurakuntaan
Neljä vuotta on samaan aikaan pieni, mutta samalla myös
pitkä aika nuoren aikuisen
elämässä. Nuorimpana luottamushenkilönä
nykyisessä
neuvostossa minulla on ollut
poikkeuksellinen rooli ja näkökulma päätöksenteoissa. Sillä
roolilla ja näkökulmalla tulee
juuri sopivasti perspektiiviä,
miltä asiat näyttäytyvät nuoren
silmissä. Samalla on kuitenkin
erittäin mainio mahdollisuus
laajentaa osaamista kokeneemmilta ja maailmaa enemmän
nähneiltä vertaisilta. Neuvoston kokoukset ovat erittäin
hyvä esimerkki siitä, miten
demokratia toimii. Kokouksissa jokainen saa halutessaan puheenvuoron, kun kokoustetaan
tärkeiden asioiden ääressä.
Jokaista kuunnellaan tasavertaisesti ja jokaisen ääni on yhtä
arvokas, oli se nuori tai vanha.
Luottamushenkilön asema
antaa myös erittäin paljon nuorelle jäsenelle. Siitä saa tasan
niin paljon kuin itse haluaa
antaa. Pääsee opettelemaan ja
harjoittelemaan kokoustaitoja, pöytäkirjan tarkastamista,
talouden tarkastelua ja monia
muitakin taitoja, joita tarvitsee
myös luottamushenkilön roolin ulkopuolella. Näille taidoille löytyy käyttöä muun muassa

työelämässä, oman talouden
ylläpitämisessä ja hallinnoinnissa.
Seurakuntaneuvoston kokoukset ovat siinä mielessä
myös poikkeuksellisia, että sinne valitut tulevat erilaisista lähtökohdista. Nämä lähtökohdat
eivät ole kuitenkaan estäneet
yhteistyötä yhteisten asioiden
edistämiseksi. Vaikka ihmisillä
olisi eriävät mielipiteet, niin
on ymmärretty ne asioina eikä henkilöriitoina. Nämä ovat
olleet rikkaus, joilla saadaan
seurakuntaneuvosto
näyttämään ja kuulostamaan edustamaltaan seurakunnalta. Niin
nuoret kuin vanhat sopivat
erittäin hyvin luottamushenkilöiksi niin halutessaan, siinä voi
aina kehittää itseään ja silti löytyy jotain, missä voi täydentää
osaamistaan.
Juha Repo, seurakuntaneuvoston jäsen

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Jumalanpalvelusten tarkennetut tiedot sekä mahdolliset kuljetukset erityismessuihin löytyvät nettisivuiltamme ja Etelä-Uusimaa-lehden viikkoilmoittelusta.
Karjaan kirkko
11.9. kello 10 messu ja diakonian juhlakahvit
25.9. kello 10 messu
2.10. kello 15 mikkelinpäivän perhekirkko
16.10. kello 10 messu ja lähetyslounas Isossa pappilassa, kuljetus
23.10. kello 10 messu
30.10. kello 15 tenavakirkko
5.11. kello 16 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
13.11. kello 10 messu
20.11. kello 10 vaalimessu
Mustion kirkko
6.11. kello 16 musiikkihartaus
Pohjan kirkko
18.9. kello 14 sadonkorjuumessu ja sadonkorjuujuhla, kuljetus
28.9. kello 18 iltakirkko
23.10. kello 12 messu ja diakonian juhlakahvit
26.10. kello 18 iltakirkko
5.11. kello 14 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
23.11. kello 18 iltakirkko
Tammisaaren kirkko
25.9. kello 12 messu ja diakonian juhlakahvit
9.10. kello 12 nuortenmessu
12.10. kello 18 viikkomessu
5.11. kello 12 pyhäinpäivän jumalanpalvelus
13.11. kello 12 messu

Olen
tehnyt
seurakunnan vapaaehtoistyötä jo ennen kuin muutimme mieheni
kanssa Pohjaan noin 7 vuotta
sitten. Olen soittanut harmonikkaa seurakunnan eri tilaisuuksissa, kokoonpanoissa ja
Iättömät-kuoroni kanssa. Esiintyminen soittaen on nyt tullut
elämääni, ja se tuntuu hyvältä.
Lapsena ja nuorena opiskelin
musiikin teoriaa ja harmonikan
soittoa Paavo Tiusasen harmonikkaopistolla, mutta soittopaussia tuli noin 30 vuotta.
En olisi ikinä kuvitellutkaan
esiintymisiä, mutta esiintymispelko on muuttanut muotoaan:
kiitollisuudeksi lahjasta, jonka
olen saanut Luojaltani. Pelot
riittämättömyydestä irrottavat
otettaan minusta, koska uskon,
että olen tekemässä tärkeää ja
hyvää elämän työtä.
Iltakirkkotiimissä olen saanut kohdata omia pelkojani
omalla aikataulullani ja omista
tarpeistani käsin pikkuhiljaa.
Olin täysin raakile kohdatessani mikrofoniin puhumisen pelkoni ja esirukousten, tekstin lukemisen, synnintunnustuksen
ja ehtoollisavustajan tehtävät.
Jos on liikaa pelottanut, aina
on ollut olo, että saan olla lapsi
Taivaan Isän sylissä. Ja tästäkin
saan olla kiitollinen.

Olen kirjoittanut omia satuja ja niitä olen esittänyt seurakunnan tilaisuuksissa kuvittaja
Maikki Hartemon kanssa. Tiekirkoissa vahtina oleminen on
ollut ihanaa: Pohjan Pyhän Marian kivikirkko on viileä helteisinä kesäpäivinä, ja ihmisiä on
saapunut pitkienkin matkojen
takaa ihastelemaan ja muistelemaan menneitä.
Voin suositella seurakunnan
vapaaehtoistyötä. Minulle se
on antanut uutta näkökulmaa
ja uusia eväitä elämään. Koen,
että olen saanut arvokkaan

ERITYISESTI MYÖS LAPSILLE JA PERHEILLE:
Sadonkorjuumessu 18.9. kello 14 Pohjan kirkossa,
jonka jälkeen sadonkorjuujuhla seurakuntakodissa.
Keittolounas, arpajaiset ja lapsille onnenpyörä. Voit myös
tuoda mukanasi kirkkoon siunattavaksi sadonkorjuutuotteita, hilloja, leivonnaisia ja leipiä. Tuotteet voi lahjoittaa
arpajaisvoitoiksi messun jälkeen.
Kuljetus lähtee Tammisaaren linja-autoasemalta klo 13.15
ja Karjaan linja-autoasemalta klo 13.30.Taksi tilataan itse
numerosta 0400 201 945 (Taxi Öhman) viimeistään pe
16.9. klo 16 mennessä. Taksissa peritään omavastuuosuus.
Perhekirkko mikkelinpäivänä 2.10. kello 15 Karjaan
kirkossa ja musiikkipitoinen tenavakirkko 30.10. kello 15 Karjaan kirkossa. Tenavakirkossa jaamme vuoden
kastelehdet. Nuortenmessu 9.10. kello 12 Tammisaaren
kirkossa isosleirin päätteeksi.
Iltakirkko kerran kuussa Pohjassa. Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen iltamessu, jossa on tilaa rauhoittumiselle, rukoukselle ja musiikille. Jokainen Iltakirkko
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten iltakirkkotiimiläisten kanssa. Syksyn suunnittelutapaamiset ovat 21.9., 16.11. ja 7.12. kello 18 ja 23.10. kello 15
Pohjan seurakuntakodissa. Tervetuloa mukaan rentoon
iltakirkkotiimiin! Lisätiedot: Katri Grönroos.

elämäni takaisin. Sen, jonka
hukkasin maailman tuuliin.
Vapaaehtoistyössä saan olla
kanssakulkijana lähimmäisteni
matkalla - tajuan syvästi olevani ihminen puutteineen ja pelkoineen. Vapaaehtoistehtävät
eivät vaadi mitään muita taitoja, kuin että tulee sellaisena
kuin on. Minulta meni 7 vuotta ymmärtää ja uskoa se. Tänä
päivänä minusta tuntuu, että
olen uskottu, toivottu ja rakastettu. Kiitos Elämä.
Anita Johansson, vapaaehtoinen ja iltakirkkotiimin jäsen

Ilonkirkko kerran kuussa Karjaan
palvelutalon ruokasalissa 15.9.,
20.10., 17.11. ja 15.12. kello 14-15.
Kirkkohetki päättyy yhteiseen ehtoollisenviettoon. Lisätiedot: diakoni Nina
Fabritius-Ylitalo.
Pyhäinpäivän jumalanpalvelukset
lauantaina 5.11. Tammisaaren kirkossa kello 12, Pohjan kirkossa kello 14 ja Karjaan kirkossa kello 16.
Pyhäinpäivänä muistamme vuoden
aikana kuolleita läheisiämme. Kunkin
kirkon jumalanpalveluksessa sytytetään kynttilät ja luetaan kyseisen kirkon alueella siunatut. Karjaan kirkossa luetaan kaikkien vainajien nimet.
Sunnuntaina 6.11. musiikkihartaus
Mustion kirkossa.
Kehitysvammaisten
kirkkopyhä
Hangon kirkossa sunnuntaina 6.11.
kello 10. Messun jälkeen lounastarjoilu seurakuntakodilla, Puistokatu 7.

Palvelemassa maailman vainottuja kristittyjä

Maailman vainotut kristityt
Sunnuntaina 16.10. kello 10 messussa saarnaa pastori Tero
Vaarna Open Doors -järjestöstä. Messun jälkeen lounas Isossa
pappilassa, jonka jälkeen tutustumme Open Doorsin toimintaan
ja vainottujen kristittyjen tilanteeseen eri puolilla maailmaa. Vapaaehtoinen lounasmaksu 5 € Open Doors -järjestön hyväksi.
Maksuton kuljetus lähtee Pohjan linja-autoasemalta kello 9.30 ja
Tammisaaren linja-autoasemalta kello 9.15. Paluumatka noin kello 13.30. Kuljetus tilataan itse numerosta 0400 201 945 (Taxi
Öhman) viimeistään perjantaina 14.10. klo 16 mennessä.
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KUOROT
Lämpimästi tervetuloa mukaan
uudet ja vanhat laulajat!
Pyhän Katariinan laulajat harjoittelee joka toinen keskiviikko 24.8.
alkaen kello 17.30-19 Karjaan
seurakuntakodissa Hanna Noron
johdolla.
Ikivihreät harjoittelee joka toinen keskiviikko 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
Kaikki syksyn konsertit eivät ole
mukana. Seuraa ilmoittelua Etelä-Uusimaa-lehdessä ja kotisivuillamme.
Mustion kirkossa
Sunnuntaina 6.11. kello 16 Musiikkihartaus pyhäinpäivän tunnelmissa. Musiikissa Minna Latvala ja
muusikot. Hartaus Katri Grönroos.
Pohjan kirkossa
Sunnuntaina 13.11. kello 16 Pohjan
puhallinorkesterin isänpäiväkonsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Tammisaaren kirkossa
Perjantaina 30.9. kello 19 Sounds
of Love!, Tove Wingren (laulu),
Patrick Wingren (piano), Rickard
Slotte, (flyygelitorvi). Vapaa pääsy, ohjelma 20 €, opiskelijat ja
eläkeläiset 15 €. Säveltäjäniminä
muun muassa Ellington, Mingus,
Beyoncé, Gärdestad. Järjestäjä:
Ekenäsnejdens svenska församling.
Lauantaina 5.11. kello 18 Requiem2, Franz Schubert: Deutsche
Trauermesse D 621, Ferdinand
Schubert: Requiem Op. 9. Kuoro,
urut ja solisteja, johtaja Inkeri Aittola. Vapaa pääsy.
Lauantaina 19.11. kello 18 Kuorokonsertti, Florakören ja Brahe
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Djäknar, johtaja Ulf Långbacka.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska
församling.
Bromarvin kirkossa
Lauantaina 10.9. kello 18 Vattnet
bär, Damkören Girls´n Qvinns,
johtajana Monica Henriksson. Vapaa pääsy. Järjestäjä: Ekenäsnejdens svenska församling.

Yhteisellä matkalla -illat eivät
jatku syksyllä.
Syntymäpäiväjuhlat
vietetään
Karjaan seurakuntakodissa keskiviikkona 2.11. kello 14. Henkilökohtaisen kutsun juhlaan saavat
tänä vuonna 75, 80, 85, 90, 91,
92... vuotta täyttävät ja täyttäneet
syntymäpäiväsankarit. Lisätiedot:
Nina Fabritius-Ylitalo.

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. Lisätiedot:
Nina Fabritius-Ylitalo.
Lähetysbingo Pohjan Postillassa
tiistaisin 20.9., 11.10. ja 15.11. kello 13-14.30. Leikkimielinen bingo.
Ei osallistumismaksua. Kahvitarjoilu ja vapaaehtoinen kolehti lähetystyön hyväksi. Lisätiedot: Nina
Fabritius-Ylitalo.
Raamattu- ja rukouspiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkona 28.9., 26.10., 23.11. ja
14.12. kello 17. Raamatunlukua,
rukousta ja keskustelua. Valmistelemme myös yhdessä vapaaehtoisvoimin sisältöjä tuleviin messuihin. Lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Antti
Salmisto.
Seurakuntalounas Tammisaaren
seurakuntakodissa keskiviikkona
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11.,
16.11., 30.11. ja 7.12. kello 12.
Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi.
Lisätiedot: Antti Salmisto.
Seurakuntapiiri
Tammisaaren
seurakuntakodissa, keskiviikkona
5.10. klo 12.30, olohuone. Keskustelua ja ohjelmaa. Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

LAPSET JA NUORET
Päiväkerho Karjaalla Pikku pappilan yläkerrassa 2-5-vuotiaille
maanantaisin kello 9-12. Kerho on
lapsen oma paikka seurakunnassa. Yhdessä leikimme, laulamme,
syömme välipalaa ja pidämme hartaushetkiä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo. HUOM! ei
syyslomaviikolla 17.10.
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 Pohjassa seurakuntakodin kerhotiloissa tiistaisin
kello 9-12. Kahvila järjestetään
yhteistyössä Karis-Pojo svenska
församlingin kanssa. Lisätiedot:
Pirjo Ylitalo. HUOM! ei syyslomaviikolla 18.10.
Perhepäivä Pohjan seurakuntakodin kerhotilassa tiistaina
22.11. kello 9-18. Aloitetaan joulunvietto yhdessä, askarellaan
joulukortteja, lahjoja ja koristeita.
Lauletaan joululauluja ja kuullaan
joulun kertomus. Toteutetaan yhteistyössä Pohjan Perhekahvilan
kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Perhekahvila
Tammisaaressa
seurakuntakodin
kerhotilassa
keskiviikkoisin 31.8. alkaen kello 9.30-11.30. Kahvilan järjestää
Ekenäsnejdens svenska församling.
Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755
3611. HUOM! ei syyslomaviikolla
19.10.

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

Virkatodistusten,
sukututkimuksen ja
-selvityksen tilaus sekä
avioliiton esteiden
tutkinta Espoon
aluekeskusrekisteristä.

Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260, Karjaa

Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79, Pohjankuru

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82, Mustio

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto Karjaalla on avoinna maanantaista
torstaihin kello 9-13, puhelin 019 279 3030 Keskuskatu
23, Karjaa
Tammisaaren palvelupiste avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-13, puhelin 019 241 1060 Larssonintie 1,
10600 Tammisaari
Tenholan palvelupiste avoinna torstaisin kello 10-12
puhelin 019 241 1060 (Tammisaaren palvelupisteen
puhelin) Pitäjäntie 13, 10520 Tenhola
vt. kirkkoherra Katri Grönroos
Kappalainen Antti Salmisto

Seuraa meitä

044 300 3611
044 755 3738

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

Ota talteen

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. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.
Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille
Tammisaaren seurakuntakodin
nuortentilassa perjantaisin 16.9.,
23.9., 7.10., 28.10., 4.11., 25.11.
ja 9.12. kello 13.30-15.30. Valmistamme yhdessä pientä suolaista ja
makeaa syötävää. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Ylitalo.

.

Nuortenilta Tammisaaren seurakuntakodin alakerrassa nuortentila
Kulanissa perjantaisin 16.9., 23.9.,
7.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. kello
15.30-19. Lisätiedot: Mia Kuronen.
Isoskoulutus Karjaan seurakuntakodin alakerrassa tiistaisin klo 1618. (Välipalaa tarjolla kello 15.30
alkaen) 13.9., 27.9., 25.10., 8.11.
ja 20.11.
Isoskoulutusleiri, joka on tarkoitettu koulutuksessa oleville ja
sen jo käyneille isosille, pidetään
Rosvikin leirikeskuksessa 7.-9.10.
Ilmoittautumiset Mialle viimeistään keskiviikkona 28.9.

Tule mukaan muskariin Karjaalle
Karjaan seurakuntakodin nuorisotilassa on alkanut perhemuskari kello
9.15 perjantaiaamuisin. Ensimmäinen kerta oli 2.9. 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.
Käynti nuorisotilaan sivuovesta. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Minna
Latvala
Juhlimme yhdessä valtakunnallista Vauvanpäivää
perjantaina 30.9. kello 9.30-11.30 yhteistyössä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karjaan yhdistyksen
kanssa. Lisätietoa myöhemmin seurakunnan Facebookja nettisivuilta.
POHJAN POSTILLA
Postillan kirpputori on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin kello 10-14 ja torstaisin kello 10-15.
Postillan olohuone on avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
kello 10-14 ja torstaisin kello 10-15. Lounas tiistaisin ja perjantaisin kello
12-13. Hartaus joka toinen perjantai kello 11.45. Seuraava hartaus pidetään 16.9.
Ruokamyynti: Voit tilata noutoannoksen (5 €). Noutoaika tiistaisin ja
perjantaisin kello 11-13. Tilaukset viimeistään edellisenä päivänä numerosta 044 591 2746/Ritva Supinen.
Muistikahvila torstaisin 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. kello 13-14.30.
Neulontakahvio keskiviikkoisin 21.9., 19.10. ja 16.11. kello 13-15.

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. Kuka voi saada apua ruokapankista? 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

vs. seurakuntapastori Lotta Behm 		
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

Bromarvin kirkko
Bromarvintie 1850, Bromarv

044 545 3265
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

Lehden toimitus:
Päätoimittaja: Katri Grönroos
Toimitussihteeri: Mia Kuronen
Toimitus: Antti Salmisto, Lotta Behm
ja Nina Fabritius-Ylitalo
Palautteita ja juttuvinkkejä:
raaseporin.seurakunta@evl.fi

Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91

Kirkon vahtimestari (Pohja) Kjell Kämpe
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) sijaisena Susanne Holmberg
Hautaustoimen päällikkö Charlotta Laukkanen

040 731 8345
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 24.11.2022.

www.raaseporinseurakunta.fi

Tenholan kirkko
Pitäjäntie 13, Tenhola

