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Pääkirjoitus

Kirkkoherran valintatapa on pohdinnassa
Vanhan kirkkoherran työkilometrit alkavat täyttyä tämän vuoden lopulla. Uuden
viranhaltijan valintaprosessi
on lähtenyt käyntiin. Kevään
aikana odotamme vielä koronan otteen hellittämistä ja keräämme työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä toiveita, mitä
uudelta kirkkoherralta odotetaan. Seurakunnan jäsenet voivat evästää heille odotuksiaan
ja olla yhteydessä valinnasta ja
muusta seurakuntaan liittyvästä.
Seurakuntaneuvoston jäsenet pohtivat kahden valintatavan välillä: välitön suora vaali,
jossa 18 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset voivat äänestää
tai välillinen vaali seurakunta-

neuvoston päätöksen mukaan.
Valintatavalla on merkitystä
siihen, kuinka kauan valintaprosessi kestää ja mitä etukäteistoimia tarvitaan ennen
valintaa. Espoon tuomiokapituli on luonnollisesti mukana
seulomassa ja haastattelemassa hakijoita ja antaa heistä lausunnon seurakunnan valintaa
varten. Kapituli päättää myös
välillisen vaalin suorittamisesta, mikäli neuvostomme sitä
pyytää.
Välitön vaali on haastava,
koska koronapandemian vaikutusta on vaikea ennustaa.
Mikäli halutaan Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren äänestysalueet, se merkitsee kolmea
lautakuntaa ja niihin täytyy

valita yli 20 jäsentä. Jos luovutaan äänestysalueista ja tyydytään yhteen vaalilautakuntaan,
jäseniä tarvitaan ainakin kymmenen.
Ennakkoäänestystä
varten täytyy olla valmiudessa
lautakunnan lisäksi työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Välitön vaali edellyttää myös monia tilaisuuksia
eri puolilla seurakuntaa, missä
hakijat voivat esitellä itseään.
Ehdokkaan kampanjointi on
myös todennäköinen välittömässä vaalissa, mikä voi altistaa yllätysvalintaan. Mikäli
päteviä hakijoita on useampia,
tuomiokapituli asettaa vain
kolme heistä vaalisijoille.
Muut hakijat putoavat jo siinä
vaiheessa pois.

Välillisessä vaalissa neuvosto valitsee kaikista hakijoista
virkaan sopivimman. Seurakunnan omat papit voivat hakea kirkkoherran virkaan. Monet tilaisuudet ovat suotavia
tässäkin tavassa, että ehdokkaat tulevat tutuiksi, puhumattakaan muista esittelyistä.
Neuvoston valinta ei myöskään altista koronavaikutuksille eikä mahdollisesti äänestysprosentin pienuudelle. Välitön
vaali edellyttää vaalinäytteen
eli messun toimittamista kapitulin määräämänä sunnuntaina. Myös välillisessä vaalissa
voidaan neuvoston päätöksellä pyytää näytteen antamista,
joskin eittämättä merkitsevä
osa kirkkoherran työtä on

nykyisessä heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa johtajantyöpalvelu monella tasolla,
kuten seurakunnan strategian
toteuttaminen, hallinnolliset
tehtävät ja esimiehenä toimiminen.

Esa Lahtinen, kirkkoherra
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Tule, sillä kaikki on valmista
Kohta olemme eläneet jo
vuoden niin sanottua uutta
normaalia koronapandemian
varjossa. Alkuvuosi on tuonut
eteemme yhä surullisempia
lukuja koronan vaikutuksista,
uhkakuvia muuntoviruksesta
sekä odottamattomia mellakoita ja mielenosoituksia maailmalta. Olemme tunteneet
sydämissämme monin tavoin
muuttuneen arjen painon ja
lisääntyneen kärsimyksen. Paluuta vanhaan arkeen ei enää
ole.
Kaikesta karuudestaan huolimatta koronapandemia on
opettanut meille myös paljon.
Sen myötä olemme joutuneet
miettimään, mikä elämässämme on tärkeintä. Mitkä asiat
pysyvät, vaikka ympärillämme
kuohuu? Miten tärkeitä me

ihmiset olemmekaan toinen
toisillemme? Myös elämämme perusta on tullut koetelluksi – mihin me oikeastaan
toivomme laitamme? Mikä
meitä auttaisi tällaisina aikoina jaksamaan eteenpäin, kun
jatkuvasta epävarmuudesta ja
muutoksista on tullut sääntö
eikä poikkeus?
Monenlaisia vaikeita aikoja on eletty kautta historian.
Myös Raamattu kuvaa ahdistuksen aikoja, joissa ihmiset
ovat kysyneet: Mistä minulle
tulee apu? Mistä löydän toivon toivottomuudessani?
Minä saan avun Herralta,
häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna
sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy,
ei hän nuku, hän on Israelin

turva. Hän on suojaava varjo,
hän on vartijasi, hän ei väisty
viereltäsi. (Ps. 121:1–5)
Psalmit ovat sanoittaneet
elämän suruja ja iloja sekä rohkaisseet ja vahvistaneet erilaisissa kriisivaiheissa. Niiden äärellä voimme tuntea, ettemme
ole yksin ahdingossamme, vaan
samanlaisia tunteita ovat kokeneet ihmiset jo ennen meitä.
Kaikkivaltias Jumala, Taivaallinen isämme antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hänen
ajatuksensa meitä kohtaan ovat
rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Se on elämämme perusta,
joka säilyy kaikkina elämämme
päivinä ja ulottuu myös kuoleman rajan yli. Kaiken keskellä
olemme turvassa Kristuksen
yhteydessä.
Vaikka seurakuntamme ko-

Ota talteen

koava toiminta on toistaiseksi
tauolla, voimme kokoontua
samanaikaisesti verkon kautta
yhteiseen
jumalanpalvelukseen. Suoratoistetun jumalanpalveluksen jälkeen voimme
nauttia kirkossa ehtoollista
pienissä ryhmissä. Myös yksityisehtoollinen kotona papin
kanssa on mahdollinen. Ehtoollisella olemme läheisimmin yhteydessä Kristukseen.
Hän antaa meille itsensä elämän leiväksi. Hän vuodatti
verensä meidän puolestamme,
jotta meillä olisi iankaikkinen
elämä. Kristus on leivässä ja
viinissä salatusti läsnä, ja hän
kutsuu meidät pöytäänsä kohtaamaan myös toinen toisemme Jumalan lapsina, sisarina
ja veljinä. Tule, sillä kaikki on
valmista!

.

Katri Grönroos, pastori
Ps. Seuraavan kerran vietämme ehtoollista Karjaan
kirkossa suoratoistetun jumalanpalveluksen
jälkeen
Laskiaissunnuntaina ja Ystävänpäivänä 14.2. klo 13–14.
Mukana ovat myös tämän
vuoden päivärippikoululaiset
kymmenen hengen ryhmissä.

Seurakunnan toimintaa koronarajoitusten aikana
Koronaviruksen leviämisen
estämiseksi asetetut rajoitukset
vaikuttavat merkittävästi seurakunnassa tehtävään työhön,
jonka ytimessä on ihmisten
kohtaaminen ilossa ja surussa.
Kirkkomme seurakunnat kautta maan ovat rajoitusten myötä
tilanteessa, jossa seurakunnan
toimintaa täytyy muokata rajoitusten mukaiseksi. Myös
meillä Raaseporissa suunnitellaan seurakuntayötä jatkuvasti
siten, että koronarajoituksista
huolimatta työ Jumalan sanan
julistamiseksi ja ihmisten tukemiseksi voi jatkua. Jatkuva
oppiminen ja uusien työmuotojen toimivuuden kokeileminen ovat kulkeneet tiiviisti
seurakuntatyössä mukana viime kevään ensimmäisestä korona-aallosta saakka.
Uudessa tilanteessa ja pandemian varalle laadittujen
valmiiden
toimintaohjeiden
puuttuessa jatkuva tilannearvion päivittäminen ja toiminnan
suunnittelu onkin oleellista.

Seurakunnan tehtävä ihmisten
apuna ja tukena on saanut koronapandemian myötä suuren
merkityksen. Seurakunnassa
haluamme olla lähellä ihmistä
ja ihmisiä varten noudattaen
samalla tarkasti annettuja varotoimenpiteitä. Noudatamme
kaikessa toiminnassamme vaadittuja turvatoimia ja samalla
pyrimme kehittämään työtämme jatkossakin olosuhteet huomioon ottaen.
Kaikki kokoava toiminta
ja säännöllisesti kokoontuvat
ryhmät ovat rajoitusten aikana
tauolla, mutta myös koronarajoitusten aikana seurakunnassa
tehdään ja järjestetään muun
muassa seuraavanlaista työtä ja
toimintaa:
Jumalanpalveluksemme
suoratoistetaan ja videoidaan
ilman kirkossa läsnäolevaa
seurakuntaa, ja ne ovat katsottavissa seurakuntamme YouTube-kanavalla sekä Facebook- ja
nettisivujemme kautta. Sunnuntain
jumalanpalveluksen

jälkeen on mahdollista nauttia
ehtoollista pienissä ryhmissä.
Iltakirkot suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisen iltakirkkotiimin kanssa
noudattaen rajoitusten sallimia
kokoontumismääriä. Jumalanpalveluselämää rikastuttamassa
on useita vierailevia muusikoita
ja yksittäisiä kuorolaisia. Kuorojen toiminnan ollessa tauolla
kuorolaiset ovat toimineet jumalanpalveluksissa esilaulajina.
Kirkkomme ovat avoinna yksityistä hiljentymistä ja rukousta
varten.
Kirkollisissa toimituksissa
osallistujamäärät ovat enintään
kymmenen henkilöä. Hautaan
siunaamisissa läsnä voivat olla
kaikkein lähimmät omaiset.
Kaikissa kirkollisissa toimituksissa noudatetaan erityisiä
turva- ja hygieniasääntöjä. Hautaus-, kaste-, ja vihkitoimituksia järjestetään huomioiden
seurakuntalaisten toiveet. Diakoniatyöntekijä on saatavilla
henkistä, hengellistä ja aineel-

lista tukea varten. Koronapandemian aikana diakonia toimii
pääsääntöisesti puhelimitse ja
sähköpostitse.
Seurakunnan
papit ja muut työntekijät käyvät
pyydettäessä kotikäynneillä,
sopivat yksityisistä sielunhoitokeskusteluista ja yksityisehtoollisen vietosta. Seurakunnan työntekijät soittavat myös
puhelinsoittoja iäkkäille seurakuntalaisille tiedustellakseen
mahdollista avuntarvetta. Seurakunnan työntekijät ovat ihmisiä varten apuna ja tukena.
Kaikki keskustelut ovat luonnollisesti luottamuksellisia.
Rippikoulu ja isostoiminta
järjestetään osittain etänä ja
pienryhmien lähitapaamisina.
Rippikoulussa hyödynnetään
verkossa tapahtuvaa oppimista,
videoita ja suoratoistoa. Pohjan
Postillan olohuone ja kirpputori
ovat avoinna rajoitetusti ilman
ruokailua. Seurakunnan monipuoliseen viestintään käytetään
Facebook- ja Instagram-sivuja,
YouTube-kanavaa sekä nettisi-

vuja. Etelä-Uusimaan viikkoilmoituksissa tiedotetaan säännöllisesti toiminnasta. Tämän
lehden lisäksi seurakunnan
Yhteinen Sanoma –lehti ilmestyy keväällä vielä toisen kerran. Niissä kerrotaan laajemmin
seurakuntaan liittyvistä asioista
ja ilmiöistä. Koronarajoituksiin
liittyvistä muutoksista tiedotetaan lisäksi ilmoitustauluilla.
Karjaan kirkkoherranvirasto ja Tammisaaren palvelupiste ovat auki ja palvelevat
pääsääntöisesti etäyhteyksin.
Kirkkoherranvirastoon
suosittelemme
yhteydenottoa
puhelimitse tai sähköpostilla.
Seurakunnan luottamuselimet
seurakuntaneuvosto, yhteinen
kirkkoneuvosto ja yhteinen
kirkkovaltuusto kokoontuvat
kokouskalenterin mukaisesti koronarajoitusten sallimin
järjestelyin. Raaseporin perheneuvonta Pohjassa on auki
normaalisti ja toimii koronarajoitukset huomioiden.
Teksti: Antti Salmisto

Kastepuu on yksi tapa kiinnittää huomiota kaikkiin kasteisiin, joita seurakunnassa
vuoden aikana on. Jokainen
kukka on yksi uusi seurakuntalainen, yksi lapsi. Jokainen
lapsi on lahja omalle perheelleen ja myös seurakunnalle.
Kasteen jälkeen jokaisen kastetun nimi luetaan kirkossa
seuraavan viikon sunnuntaina
ja heidän kukkansa laitetaan
kiinni puuhun magneetilla.
Kastepuun avulla juhlitaan jokaista uutta seurakuntalaista,

ja kun nimet ovat esillä, jokainen kirkossa vieraileva voi
nähdä, kuinka me kasvamme
yhdessä.
Tämän vuoden aikana kastetut lapset perheineen voivat
tulla hakemaan oman kukkansa itselleen Mikkelinpäivän
Tenavamessussa, jota vietetään 3.10. Karjaan kirkossa.
Ensimmäisen kerran Tenavamessua vietettiin Mikkelinpäivänä Mustion kirkossa vuonna
2019.
Teksti: Pirjo Ylitalo

Uusi kastepuu on otettu käyttöön
Karjaan Pyhän Katariinan kirkossa
Kaste on toinen kirkkomme sakramentista. Kasteessa
Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja ihminen
saa omakseen Jumalan rakkauden koko elämänsä ajaksi,
ja vielä kuoleman rajan ylikin.
Kasteessa myös Pyhän Henki
herättää uutta uskoa ja rakkautta. Kastettu ihminen tulee
kristillisen kirkon jäseneksi ja
seurakuntalaiseksi.
Elämän puun kuva on ollut Karjaan Pyhän Katariinan
kirkon sisäkatossa noin 550

vuotta. Puu on symboli elämän
jatkumisesta: puu kukkii, kukat
kantavat hedelmää ja elämä
jatkuu. Kesäkuussa 2020 kirkkoon tuli uusi puu: kastepuu.
Se on kiinnitetty pylvääseen
alttarin edessä. Kastepuu on
tehty metallista, ja sen muoto
on otettu Elämän puusta. Kastepuun ja kukat on suunnitellut
Karis-Pojo svenska församlingin kirkkoherra Pentti Raunio
ja arkkitehti Ulla Rahola. Puun
on takonut paikallinen seppä
Kennet Lundström.
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Luottamushenkilön esittely
Sirpa Korpimäki, seurakuntaneuvoston jäsen
1. Kirkkoherra Esa
Lahtinen onnistui puhumalla motivoida minut mukaan seurakuntavaaleihin ja niin tulin
vaaleissa valituksi tehtävään. Tehtävässä toimimisesta olen saanut
kuulla aiemmin monissa
eri yhteyksissä, koska
anoppini, appeni ja mieheni setä ovat aiemmin
olleet seurakuntaneuvoston jäseniä.
2. Kuulla seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten toiminnasta ja
monenlaisesta auttamisesta ihmisten erilaisissa
elämän vaiheissa. Huo-

mata, että seurakuntamme työ on uudistunut ja
uudistuu mennen lähelle
ihmisiä niin fyysisesti
kuin nykytekniikan keinoin videoiden ja sosiaalisen median kautta.
3. Jumalan kämmenellä. Tämä siksi, että
sen virren sanoissa on
mielestäni tärkein sanoma: Olemme kaikki
Jumalan lapsia, saamme
häneltä turvaa ja voimaa
elämäämme. Jumala vie
suojaan turvaisaan, jos
otamme kutsun vastaan.
Hän ei hylkää ja tilaa
riittää kaikille. ”Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan
kämmenellä ei pelkää
ihminen. Kaikille tilaa
riittää, kaikille paikkoja
on. Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.
Jumala meitä kutsuu
nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu ja
kantaa voimallaan. Mil-

loinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä ei
kukaan ole turvaton.”
Hengellinen kansanlaulu
Onpa taivaassa tarjona
lapsillekin on siksi minulle rakas, koska isäni
isä Olli-ukki lauloi sitä meille usein iltaisin.
Olen kuullut on kaupunki tuolla on virsi, jonka
haluan kuunnella, kun
tarvitsen lohdutusta ja
rauhaa. Tämä virsi tuo
lohtua ikävääni, kun kaipaan kuolleita läheisiäni.
Läheisiäni, joista tiedän,
että heille kuolema oli
helpotus päästä pois
sairauksien tuomista kivuista ja säryistä Jumalan
huomaan (niin ajattelen
ja uskon).
4. Näen itseni edelleen työelämässä vanhusten parissa ja ehkä
myös enemmän osallistujana vapaaehtoistyössä
seurakuntatoiminnassa.
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1. Miten löysit tähän
tehtävään/työhön?
2. Mikä on tehtävässä/
työssä parasta?
3. Mikä on lempivirtesi/ hengellinen laulu ja
miksi?
4. Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?
5. Terveisesi seurakuntalaisille?

5. Näe lähimmäinen, auta itse tai ohjaa
avun piiriin ja uskalla
pyytää myös itse apua
sitä tarvitessasi. Vieraile
tai soita sukulaiselle, ystävälle, kaverille, naapurille ja kysy mitä kuuluu,
miten voit...ja kerro omat
kuulumisesi. Jos sinulla
on voimia auttaa, niin
kuuntele
kanssakulkijaa, tarjoa apua kaupassa
käyntiin, lasten hoitoon,
vanhuksen avuksi tai lohduta vierellä kulkien. Rakasta lähimmäistäsi kuin
itseäsi ja kohtele muita
kuin haluaisit sinua kohdeltavan. Olet tärkeä ihminen, sinä riität itsellesi
ja kanssaihmisille juuri
sellaisena kuin olet.

Työntekijän esittely:
Ritva Supinen, Postillan emäntä
1. Aloitin
ensin
Postillan
kirpputorin
puolella vuonna 2016
ja sitten kirpputorivastaavana 2018. Vonnen
(Yvonne Varis) jäätyä
eläkkeelle aloitin Postillan emäntänä tämän
vuoden alusta.
2. Lyhyt ja ytimekäs vastaus: Asiakkaat.
Olen aina tykännyt olla
ihmisten kanssa tekemisissä. Auttaminen ja
kuunteleminen on minulle tärkeätä.
3. Virsi 971. Maan
korvessa kulkevi lapso-

sen tie. Virressä on kauniit sanat.
4. Toivottavasti terveenä ja työelämässä.

Lämmin kiitos
Yvonne Varikselle,
Postillan monivuotiselle
emännälle, joka
vuoden vaihteessa
jäi eläkkeelle pitkän
työuran jälkeen.
Toivotamme hänelle
siunattuja ja hyviä
eläkepäiviä.

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon
Köyhyys koettelee vanhusväestöä monin
tavoin Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin
Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkoi 7.2.2021. Kunkin seurakunnan
keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi
ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella.
”Elämässä tulee eteen sairauksia, työttömyyttä
ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja lainoja onkin vaikea hoitaa,
jos työura katkeaa ennenaikaisesti”, toteaa Yhteisvastuukeräyksen esimiespiispa Matti Repo.
Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa,
jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa
helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat
olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys,
työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet, yllättävät elämäntilanteet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Karua on,
että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun
asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.
Apua ikäihmisille seurakunnan
diakoniatyön kautta
Vuonna 2019 seurakuntien diakoniavastaanotoilla tavattiin yli 150 000 yli 70-vuotiasta, mikä
muodostaa kuitenkin vain reippaan kymmenesosan kaikista kohtaamisista. Diakoniatyöntekijöiden kokemus onkin, että ikääntyneet turvautuvat

apuun vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on mennyt jo todella huonoksi. Juuri eläkkeelle jääneet
voivat tukea edelleen lapsiaan ja lapsenlapsiaan
oman toimeentulon kustannuksella.
Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen
ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien
diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve
tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa
on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin
tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. Osa
yhteisvastuuvaroista käytetään äkillisten katastrofien kriisiapuun, esimerkkinä taannoisen Beirutin sataman räjähdyksen uhreille ohjattu välitön apu. Valtaosa yhteisvastuuvaroista käytetään
pitkävaikutteiseen kehitysyhteistyöhön kunkin
maan paikallisten toimijoiden kumppanuudessa.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys alkoi
7.2.2021. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen esiDigitaitojen valmennusta iäkkäille
miehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Repo.
Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkos#enitenyllättiköyhyys #yhteisvastuu2021
to, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla Osallistu keräykseen:
ikäihmisille maksutonta digitaitojen opastusta ly- yhteisvastuu.fi/raasepori
hytkursseina vuodesta 2022 alkaen. Opetuksessa Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
käydään läpi esimerkiksi pankki-, Kela- ja virasto- APU5 (5 €) APU10 (10 €) / APU20 (20 €)
asiointia tietokoneen välityksellä sekä opastetaan
Soita
laitteiden käytössä ja ongelmakohdissa.
0600 1 5005 (5,09 € / puh.+pvm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh.+pvm)
Kaukana tarve on vieläkin
0600 1 7020 (20,28 € / puh.+pvm)
suurempi kuin meillä
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea Mobilepay-lahjoitusnumero 31353,
avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maa- (valtakunnallinen mobilepay: 85050)
ilmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohja- Siirto-lahjoitusnumero 040 700 9902
taan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun Lahjoita netissä tai pankissa,
katastrofirahaston kautta. Maailman katastro- Raaseporin suomalaisen seurakunnan
fialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla viitenumero 308663
tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamis- Aktia FI82 4055 0010 4148 41
ta auttamalla katastrofien, konfliktien ja luon- Nordea FI16 2089 1800 0067 75
nonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
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Jumalanpalveluselämä

Muu toiminta

Jumalanpalveluksemme toimitetaan ilman kirkossa läsnäolevaa seurakuntaa.
Niihin voi osallistua suoratoiston välityksellä verkossa tai ne ovat katsottavissa
videotallenteina seurakuntamme YouTube-kanavalla sekä Facebook- ja nettisivujemme kautta.

Seurakuntamme kokoava toiminta, kuten piirit ja lounaat ovat toistaiseksi
tauolla ainakin 28.2. asti. Rajoitusten muuttuessa ilmoitamme toiminnastamme EU-lehden viikkoilmoituksissa sekä Facebook- ja nettisivuillamme. Seuraava
lehtemme ilmestyy 25.3.2021.

Ehtoollisen viettäminen
Sunnuntaisin toimitettavan jumalanpalveluksen jälkeen on mahdollista viettää
ehtoollista allaolevan aikataulun mukaisesti. Kirkossa voi tuolloin olla samanaikaisesti enintään 10 henkilöä. Noudatamme erityisiä turva- ja hygieniaohjeita.
Pappien kanssa voi sopia myös erikseen yksityisehtoollisen vietosta kotona.

Korona-aika on vaikuttanut myös diakoniatyöhön ja muuttanut toimintatapoja. Avustuksia on jaettu enemmän kuin aikaisemmin ja yhteydenotot sekä
tapaamiset ovat hoituneet sujuvasti puhelimitse, sähköpostitse ja teksti- sekä
WhatsApp-viestien avulla. 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

14.2. klo 12 Suoratoistettu nuorten jumalanpalvelus Karjaan kirkosta,
mukana päivärippikoululaisia. Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13–14.
17.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon Iltakirkko, videotallenne Pohjan kirkosta.
Ehtoollinen Pohjan kirkossa klo 19–20.
21.2. klo 12 Jumalanpalvelus, videotallenne Tammisaaren kirkosta.
Ehtoollinen Tammisaaren kirkossa klo 14–15.
28.2. klo 12 Suoratoistettu jumalanpalvelus Karjaan kirkosta.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13–14 ja Pohjan kirkossa klo 14–15.
7.3. klo 12 Suoratoistettu nuorten jumalanpalvelus Karjaan kirkosta, mukana Rosvik1-rippikouluryhmäläisiä. Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13–14.
10.3. klo 18 Iltakirkko, videotallenne Pohjan kirkosta.
Ehtoollinen Pohjan kirkossa klo 19–20.
14.3. klo 12 Suoratoistettu jumalanpalvelus Karjaan kirkosta.
Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13–14.
21.3. klo 12 Suoratoistettu nuorten jumalanpalvelus Karjaan kirkosta, mukana Rosvik2-rippikouluryhmäläisiä. Ehtoollinen Karjaan kirkossa klo 13–14.
Iltakirkot toteutetaan kerran kuussa – Tuhkakeskiviikkona voit nauttia
myös ehtoollista ja saada tuhkaristin otsaasi Pohjan kirkossa
Suunnittelemme ja toteutamme Iltakir- rakuntakodissa. Tervetuloa mukaan!
kot yhdessä vapaaehtoisen iltakirkko- Ilmoittautuminen ennakkoon kokoontiimin kanssa kerran kuussa rajoitukset tumisrajoitusten vuoksi pastori Katri
huomioon ottaen. Iltakirkkohetket Grönroosille.
Pohjan kirkosta videoidaan ja tallen- Helmikuun Iltakirkko on katsottavissa
netaan Youtube-kanavallemme, josta Tuhkakeskiviikkona 17.2. klo 18, ja sen
ne ovat katsottavissa myös netti- ja jälkeen on mahdollisuus ehtoolliseen
Facebook-sivujemme kautta. Helmi- klo19–20 pienissä ryhmissä. Samalla
kuun Iltakirkko suunnitellaan torstaina voit saada tuhkaristin otsaasi katumuk11.2. klo 18–20 ja maaliskuun iltakirk- sen merkiksi. Tuhkakeskiviikosta alkaa
ko torstaina 4.3. klo 18–20 Pohjan seu- paaston aika kohti pääsiäistä.
Hiljentyminen kirkoissa
Kirkkomme ovat avoinna yksittäistä
hiljentymistä ja rukousta varten seuraavasti:
Karjaan kirkko: sunnuntaisin 14.2.,
28.2., 7.3., 14.3. ja 21.3. klo 13–14
Pohjan kirkko: sunnuntaisin 14.2.,
21.2. klo 12–13 ja 28.2. klo 14–15 sekä tuhkakeskiviikkona 17.2. ja 10.3.
klo 19–20
Tammisaaren kirkko: sunnuntaisin

Pyhän Katariinan kirkko
Lärkkullantie 260
Karjaa

Mustion kirkko
Hållsnäsintie 82
Mustio

Huonekalukirppistä koskevissa asioissa lisätietoja antaa Minna Barck,
puh. 0440 273 036
Maanantai
10-14
kirpputori
Olohuone
suljettu

Pyhän Marian kirkko
Vanha Turuntie 79
Pohjankuru

Kirkkoherranvirasto Karjaalla:
suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai
sähköpostin välityksellä ma-to klo 9-13,
puh. 019 279 3030, raaseporin.seurakunta@evl.fi.
Tammisaaren palvelupiste: avoinna ma-pe 9-13
Larssonintie 1, Tammisaari, puh. (019) 241 1060
Tenholan palvelupiste avoinna to klo 10-12
040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738

Tiistai
10-14 kirpputori
10-14 olohuone
11.45 hartaus
(ruotsiksi)

Keskiviikko
10-14
kirpputori
10-14
olohuone

Perjantai
10-14 kirpputori
10-14 olohuone
11.45 hartaus
(suomeksi)

Kuka voi saada apua ruokapankista? Jos asut Tammisaaren alueella ja koet että
taloudellinen tilanteesi on haastava, ota yhteyttä alueen diakoniatyöntekijöihin tai
pappeihin. Taloudellisen selvityksen jälkeen voit saada lipukkeen, joka oikeuttaa
sinut saamaan ruokakassin. Ruokapankissa asiointi edellyttää kasvomaskin/ -visiirin
käyttöä. Oma kassi mukaan.
Ruokapankki on avoinna joka toinen torstai: 18.2., 4.3. ja 18.3., perheille klo 13–14
ja yksinasuville klo 14–15. Osoite: Koivuniemenkatu 29–31, Tammisaari.

Tammisaaren kirkko
Pikku Kirkkokatu 3
Tammisaari

Hautojen kesähoidot
Tarvitsetko apua hautojen hoidossa? Raaseporin seurakuntayhtymä tarjoaa kesähoitoa Karjaan, Pohjan Tammisaaren, Tenholan, Bromarvin ja
Snappertunan hautausmaille. Tilaukset tulee tehdä huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Hautojen kesähoito laskutetaan etukäteen ja hautojen
hoito aloitetaan kun maksu on suoritettu. Hinta riippuu haudan koosta:
Sopimusaika
hinta/m
hinta/ lisämetri
1 vuosi		
80 €		
30 €
5 vuotta		
400 €		
150 €
Hinnat sisältävät kesähoidon, kasvit, mullan vaihdon, lannoituksen, kitkemisen. Yhteydenotot: puutarhuri Charlotta Laukkanen p. 040 523 1648,
hautaustoimen päällikkö Carita Siltanen p. 0400 540 022.

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

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

Snappertunan kirkko
Snappertunan kirkkotie 91
Snappertuna

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 25.3.2021.

www.raaseporinseurakunta.fi

Torstai
10-15
kirpputori
10-15
olohuone

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.

klo 10–11 ja keskiviikkoisin klo 18–19
sekä sunnuntaina 21.2. klo 14–15
Tenholan kirkko: sunnuntaisin klo
12–13
Snappertunan kirkko: joka toinen
torstai klo 14–15 (14.1. lähtien)
Bromarvin kirkko: joka toinen keskiviikko klo 14–15 (13.1. lähtien)
Suosittelemme oman maskin käyttöä.
Kirkossa voi olla läsnä samanaikaisesti
korkeintaan 10 henkilöä.

Yhteystiedot

Kirkkoherra Esa Lahtinen		
Seurakuntapastori Katri Grönroos		
Kappalainen Antti Salmisto		

POHJAN POSTILLA

