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Raaseporin suomalaisen
seurakunnan pääsiäisliite

Näkymättömän edessä

Jaan teille pienen oman
kokemuksen. Olin opiskelijana
opetusharjoittelussa.
Tulevaisuuteen katsoin aika
matalalta, kauas ei nähnyt.
Valmistumiseen matkaa riitti ja epävarmuus valtasi alaa.
Töölön ala-asteen ryhmässä
sain tehtäväksi pitää oppitunnin pääsiäisen ajasta. Luokka-asteeksi valikoitui optimaalinen, alttiissa iässä olevat
3.-4.-luokkalaiset.
Oppituntia varten ajattelin
valmistella katseltavaa. Itsellä
oli helpompi puhua ja oppilailla oli mitä katsella. Siihen
aikaan oli vielä koulun varas-

tosta helppo löytää kuvia, niitä
pahvisia kansakoulun yli metrin korkuisia tauluja.
Kerroin Jeesuksen tiestä
seuraajineen ja maineen kiirimisestä edellä. Piirsin vaiheikkaan tien. Ensimmäinen pysähdys palmusunnuntai ja siihen
taulu Jeesuksen saapumisesta
Jerusalemiin. Sitten mentiin
kiirastorstaihin ja yläsaliin, siihen mittava kuva Jeesuksen
palvelusta viimeisellä aterialla.
Tehkää se minun muistokseni.
Musta kolmen ristin pitkäperjantai ja tekstiksi meidän puolestamme. Pääsiäisen ulottuva
kuva haudasta oli viimeisenä,

jota säesti kirkkaiden silmien
ihmetys luokassa.
Ei Hän ole täällä…
Tämä muistuma nousi Jorma Ylikotilan, pitkäaikaisen
luottamushenkilön ja evp.
hammaslääkärin tarkkuudella
maalatuista ikoneista. Kuvista
näkymättömään. ”Karanteenissa on tullut maalattua” – sanoilla Jorma postitti kuvineen.
Sain oppitunnistani aikanaan
niin hyvät arviot, että näkymä
alkoi nousta. Nyt ikonit nostivat toivon vahvistumiseen,
kun sellaista ei osannut edes
mitenkään odottaa.
Kun nyt olemme etäisyyden

päästä toisistamme, pienet
asiat havahduttavat. Kuinka
tärkeitä olemmekaan toisillemme, kuinka kaipaammekaan ystäviämme, omia läheisiämme ja kuinka elämän
merkitys korostuu, kun sillä
on näkymätön, keskittymistä
vaativa virus tuttavana.
Näkymätön on myös suuruuden ominaisuus. Meidän
kulttuurimme, se osa joka sisintä koskettaa, haluaa katsoa
sinne, mihin ei näe. Meille
on tullut, emme ole valinneet
emmekä päättäneet, ajattomuuden muut ominaisuudet:
Rauha ja rakkaus.

Kun huomisesta emme tiedä
- onneksi! - voimme elää annetusta, kuinka jokainen aamu
on pyhäaamu, jokainen pyhäpäivä on pääsiäinen ja jokainen pääsiäinen on kertomus
näkymättömän suuruudesta.
Hyvää pääsiäistä.
Esa Lahtinen
kirkkoherra

Matka pääsiäiseen Jorma Ylikotilan maalaamien ikonien kuvaamana

Pääsiäisajan tapahtumat kuvataan niin sanotuissa tapahtumaikoneissa. Ikonien kuvakieli muotoutui jo varhaisina
vuosisatoina ja ikonin hengel-

pyhien kirjoitusten kuvitusta,
vaan Nikean kirkolliskokous
on vuonna 787 määritellyt ne
Raamatun tekstin vastineiksi:
”Mitä sana ilmoittaa korvalle,

linen merkitys kristikunnalle
oli yhteinen aina vuonna 1054
tapahtuneeseen
jakautumiseen idän ja lännen kirkkoihin
saakka. Ikonit eivät ole vain

Marianpäivä:
Marian ilmestys,
arkkienkeli
Gabriel ilmestyi
Neitsyt Marialle
ilmoittamaan
Kristuksen
tulevasta
syntymästä.

Palmusunnuntai:
Kristus
ratsastaa
Jerusalemiin

Pitkäperjantai:
Kristuksen
ristiinnaulitseminen

1. pääsiäispäivä:
Kristuksen
ylösnousemus

sen maalaus näyttää vaiettuna kuvana”, sanoo kirkkoisä
Basileios Suuri.
teksti ja kuvat:
Jorma Ylikotila

Mirhantuojat
Kristuksen
haudalla:
”Miksi etsitte
elävää kuolleitten
joukosta?”

Jumalanpalveluselämä

HUHTIKUU
Pääsiäisen jumalanpalvelushetket videoidaan ja tallennetaan Karjaan kirkossa suljetuin ovin ilman kirkkoväkeä.
Videot tallennetaan kotisivullemme www.raaseporinseurakunta.fi ja facebook -sivullemme. Karjaan, Pohjan
ja Tammisaaren kirkkojen ovet ovat auki alla mainittuina
aikoina yksittäistä hiljentymistä ja rukousta varten. Työntekijämme päivystää silloin kirkossa.

KARJAA
5.4. palmusunnuntain jumalanpalvelushetki videoituna, kirkko auki klo 10.30-11.30
9.4. kiirastorstain jumalanpalvelushetki videoituna,
kirkko auki klo 20.00-21.00
10.4. pitkäperjantain jumalanpalvelushetki videoituna,
kirkko auki klo 10.30-11.30
12.4. pääsiäispäivän jumalanpalvelushetki videoituna,
kirkko auki klo 10.30-11.30
19.4. jumalanpalvelushetki videoituna, kirkko auki klo
10.30-11.30
26.4. jumalanpalveluhetki videoituna, kirkko auki klo
10.30-11.30

MUSTIO
13.4. 2. pääsiäispäivän jumalanpalvelushetki videoituna, kirkko auki klo 12.30-13.30
POHJA
5.4. palmusunnuntai, kirkko auki klo 12.00-13.00
9.4. kiirastorstai, kirkko auki klo 18.00-19.00
12.4. pääsiäispäivä, kirkko auki klo 12.00-13.00
15.4. pääsiäisviikon Iltakirkon sijaan kirkko auki klo
18.00-19.00
26.4. kirkko auki klo 12.00-13.00
TAMMISAARI
9.4. kiirastorstai, kirkko auki klo 18.00-19.00
12.4. pääsiäispäivä, kirkko auki klo 12.00-13.00
19.4. kirkko auki 12.00-13.00
TENHOLA
10.4. pitkäperjantai, kirkko auki klo 12.00-13.00
Karjaan kirkko on lisäksi 30.3. – 30.4. auki iltaisin klo
18.00-19.30 yksittäistä hiljentymistä ja rukousta varten.

Jumalanpalvelushetkien videointeja jatketaan poikkeustilan ajan toistaiseksi. Poikkeustilan väistyttyä palaamme
takaisin normaaliin messujärjestykseen, jolloin jumalanpalvelukset toteutetaan pääsääntöisesti Karjaan kirkossa
joka sunnuntai ja vuoroviikoin Pohjan ja Tammisaaren kirkoissa.
TOUKOKUU
KARJAA
17.5. klo 14
24.5. klo 10
31.5. klo 16
POHJA
24.5. klo 12

messu, kaatuneiden muistopäivä
Suvivirren sunnuntain messu
Tuomasmessu ja isosten siunaaminen

Suvivirren sunnuntain messu

TAMMISAARI
21.5. klo 12
helatorstain kansanlaulumessu

Tammisaaren kirkko
Pe 22.5. klo 19 Loving Spring. Duo Strömin
konsertti: Matilda Wikström (piano, laulu) ja
Emma Strömbäck (sello, laulu).
Vapaa pääsy, ohjelma 15/10 €.
Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.
Su 31.5. klo 18 Musiikkimeditaatio 3 - kynttilöitä,
Bachin musiikkia ja hiljaisuutta J.S. Bachin Sei Solon
300-vuotisjuhlavuosi. Frida Backman (viulu).
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.
Tammisaaren seurakuntakoti
La 23.5. klo 18 Musiikkimeditaatio 3 - kynttilöitä,
Bachin musiikkia ja hiljaisuutta. J.S. Bachin Sei Solon
300-vuotisjuhlavuosi. Frida Backman (viulu).
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.
Snappertunan kirkko
Su 24.5. klo 16 Musiikkihartaus.
Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.
Keskustelutukea
Kaikki seurakuntamme työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse luottamuksellisia keskusteluja varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea.
Kirkon keskusteluapua tarjoavat myös Palveleva
puhelin, puh. 0400 221 180 (avoinna joka ilta klo
18–24 sekä Palveleva chat ja Palveleva netti (tarkemmat tiedot kirkonkeskusteluapu.fi). Päivystäjät ovat
vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.
Kehitysvammaistyön papit ovat tavoitettavissa puhelimitse keskustelutukena kehitysvammaisille: Sanna
Yli-Jussila, puh. 040 304 7834 ja Katja Nieminen,
puh. 040 304 7868. Lisäksi Sanna-pappi kuvaa viikoittain lyhyen videotervehdyksen ja se on nähtävillä kotisivuillamme.
Pohjan Postilla
Postillan olohuone ja kirpputori ovat toistaiseksi suljettuina. Poikkeustilan väistyttyä palaamme normaaliin toimintaan ja tiedotamme siitä erikseen. Postillan
emäntä Yvonne Varis, puh. 040 858 6785 ja kirpputorivastaava Ritva Supinen, puh. 044 591 2746 ovat
tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse. Postilla toimii
yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa.

Monen arki on muuttunut kertaheitolla tutuista
rutiineista uudenlaisen elämäntilanteen sisäistämiseen
Arjen diakonialle on suuri tarve. On paljon kysymyksiä: Mistä saan apua? Lisääntyykö yksinäisyyteni entisestään? Miten voin olla avuksi lähimmäiselleni?
Seurakuntamme hakee valmiutta vahvistaa Raaseporin kaupungin toimintaa ja auttaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa vanhuksia ja riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä esimerkiksi käymällä ruokakaupassa
ja apteekissa. Jos myös sinä voisit olla avuksi, niin
otathan yhteyden lastenohjaaja Pirjo Ylitaloon, puh.
040 734 2588, pirjo.ylitalo@evl.fi. Hän koordinoi
poikkeustilan vapaaehtoistoimintaa seurakunnassamme. Häneen voit myös olla yhteydessä, jos tarvitset edellä mainittua apua tai jos läheisesi, ystäväsi
tai naapurisi tarvitsee sitä, etkä itse pääse auttamaan.
Suunnitelmissamme on myös mahdollisuuksien
mukaan olla vähitellen puhelimitse yhteydessä 70-85-vuotiaisiin seurakuntalaisiin otantaryhmittäin. Kaikessa toiminnassamme noudatamme
keskinäistä luottamuksellisuutta ja annettuja erityisohjeita turvaten toinen toisiamme tartuntariskiltä.
Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo on tavoitettavissa puhelimitse, puh. 040 722 3312. Hänen ollessa lomalla 10.-19.4. diakonin sijaisena toimii Mia Kuronen,
puh. 044 755 3602.
Raaseporin kaupungin vanhuspalvelu on tavoitettavissa: puh. 019-289 33433, arkisin klo 8-9 ja 12.1515.30.
Voit auttaa koronaepidemian vuoksi hätään joutuneita myös osallistumalla keräykseemme. Epidemiasta
johtuen erilainen avuntarve lisääntyy ja arvioimme,
että avustusvaramme eivät tule riittämään. Avustuksellasi voidaan tukea taloudellisesti ihmisten arkea
mm. antamalla osto-osoituksia elintarvikkeisiin ja
toimittamalla riskiryhmille, karanteenissa oleville tai
sairastuneille ostoksia suoraan kotiin. Keräykseen
voit käydä osallistumassa kotisivuillamme.
Lähetyskirpputori Karjaalla ja
Fynda secondhand Tammisaaressa
on toistaiseksi suljettu.
Seurakuntamme nettisivut
uudistuvat toukokuussa
Siirrymme käyttämään Lukkari –järjestelmää, jonka
myötä sivujemme ulkonäkö on yhdenmukaisempi
muiden seurakuntien kanssa. Sivujemme osoite säilyy edelleen samana: www.raaseporinseurakunta.fi

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa!
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi
ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka
nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin
merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin: “Nyt olen pimeyden
kätköissä, yö peittää päivän valon”, sinulle ei pimeys
ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste,
pimeys kuin kirkas valo. Ps. 139

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto Karjaalla palvelee toistaiseksi ainoastaan
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, ma-to klo 9-13,
puh. 019- 279 3030, raaseporin.seurakunta@evl.fi
Tammisaaren palvelupiste palvelee toistaiseksi ainoastaan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä ma-pe klo 9-13, puh. 019 241 1060
Mahdollisia käyntejä varten varaa aika kanslian henkilökunnalta.
Tenholan palvelupiste on toistaiseksi suljettu.
Kirkkoherra Esa Lahtinen
Seurakuntapastori Katri Grönroos
Kappalainen Antti Salmisto
Kanttori Hanna Noro
Seurakuntamuusikko Minna Latvala

040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738
044 506 0462
044 755 3641

Tuomasmessu alkaa klo 16 Karjaan kirkossa
Messun yhteydessä siunataan myös isoset tärkeään
tehtäväänsä ja rippikouluryhmät osallistuvat messuun.
Kumppaneidemme tarjouksista ja päivän tarkemmasta ohjelmasta ilmoitamme myöhemmin
Etelä-Uusimaa-lehdessä sekä koti-, facebook- ja
instagram-sivuillamme. Jos haluat olla mukana
päivän toteuttamisessa, voit ilmoittautua lastenohjaaja Pirjo Ylitalolle.

Hetki hiljentymiselle arjen keskellä –
Iltakirkko kerran kuussa keskiviikkoisin
Pohjan kirkossa
Viime syksynä aloitetut Iltakirkot tarjoavat arjen keskelle musiikkipitoisen hiljentymis- ja rukoushetken,
joka päättyy yhteiseen ehtoolliseen. Illat suunnitellaan etukäteen ja toteutetaan yhdessä vapaaehtoisen
iltakirkkotiimin kanssa. Iltojen musiikkikokoonpanot vaihtelevat ja messun jälkeen kokoonnutaan
vielä kirkon takaosaan teejatkoihin. Myös lapsille on
oma puuhapiste ja ohjelmaa.
Huhtikuun Iltakirkko 15.4. on peruttu poikkeustilan vuoksi, mutta Pohjan kirkko on silloin auki klo
18-19 yksittäistä hiljentymistä ja rukousta varten.
Myös toukokuun Iltakirkko keskiviikkona 13.5. on
peruttu, mutta Pohjan kirkko on silloin auki klo 1819. Kesätauon jälkeen jatkamme Iltakirkkoja jälleen
elokuussa.
Lämpimästi tervetuloa myös mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Iltakirkkoja. Lisätiedot: pastori
Katri Grönroos.

Koronaviruspandemian keskellä me rukoilemme
Jumala,
olemme turvattomia ja huolissamme. Asiat vyöryvät pois raiteiltaan. Pelko leviää virusta nopeammin.
Lähimmäisestäni on tulossa uhka. Rajat ovat sulkeutumassa. Ihmiset eristäytyvät.
Jumala, me ymmärrämme pyrkimykset turvallisuuden varmistamiseksi, mutta olemme turvattomia ja
huolissamme. Tulit parantajana pelon ja epäluulon
maailmaan. Tulit lohduttajana toivottomuuden ja
yksinäisyyden maailmaan. Tulit maailmaan hyljek-

sittyjen ja syrjäytyneiden luo.
Rukoilemme sinua: Anna meille rohkeutta kohdata
sairautta ja kuolemaa. Anna periksiantamattomuutta.
Anna meille tarmoa levittää toivoa siellä, missä pelko
pimentää maailman. Anna meille voimaa rohkaista
niitä, jotka kokevat yksinäisyyttä ja torjuntaa.
Jumala, tiedämme että liitymme kirkkoina toinen
toisiimme Hengessäsi, vaikka välillämme olisivat
ihmisten nostamat muurit. Aamen
Julkaissut Euroopan kirkkojen konferenssi,
käännös Timo Helenius

Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo
040 722 3312
Nuorisotyönohjaaja Mia Kuronen
044 755 3602
Lastenohjaaja Pirjo Ylitalo
040 734 2588
Iltapäiväkodinjohtaja Hannah Ahlblad
044 300 3676
Pikku pappila
044 755 3630
Postillan emäntä Yvonne Varis
044 591 2746
Seurakuntasihteeri Ruth Karttunen
019 279 3030
Kirkon vahtimestari (Karjaa/Mustio) Marja-Sisko Maristo 044 300 2343
Kirkon vahtimestari (Pohja) Kjell Kämpe
040 731 8345
Kirkon vahtimestari (T:saari /S:tuna) Tove Holmström
040 761 5072
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
Emäntä (Tenhola/Bromarv) vs. Susanne Holmberg
Hautaustoimen päällikkö Carita Siltanen

Seuraava lehti ilmestyy torstaina 28.5.2020.

www.raaseporinseurakunta.fi

Valtakunnallinen Kummipäivä
ja Tuomasmessu sunnuntaina 31.5.2020
Kummi on erityisen tärkeä ihminen lapsen elämässä.
Oma kummi on kummilapsen aikuinen ystävä, joka
voi tukea ja kulkea rinnalla koko
elämän ajan. Kummius on
aikuiselle tärkeä luottamustehtävä vanhemmilta
ja kirkolta.
Kummi voi olla tukena niin
lapselle kuin myös vanhemmillekin.
Valtakunnallinen Kummipäivä
muistuttaa siitä, miten merkittävä asia kummius
on ja tarjoaa mukavaa yhteistä tekemistä kummeille ja
kummilapsille. Päivän aikana järjestämme yhdessä sisarseurakuntiemmeKaris-PojosvenskaförsamlinginjaEkenäsnejdens svenska församlingin sekä paikallisten yritysten kanssa monenlaista ohjelmaa ympäri Raaseporia. Esimerkiksi Tuomasmessun jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit koko messuväelle.

040 567 4616
040 548 4783
040 054 0022

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Raaseporin perheasiain neuvottelukeskus
Ajanvaraus puhelimitse 019 238 281, ti ja to klo 9-10, ke klo 13-14.
Sähköpostitse: raaseporinpank@evl.fi, www.raaseporinpank.fi
Pyhän Katarinan kirkko, Lärkkullantie 260, Karjaa
Mustion kirkko, Hållsnäsintie 82 , Mustio
Pyhän Marian kirkko, Vanha Turuntie 79, Pohjankuru
Tammisaaren kirkko, Pikku Kirkkokatu 3, Tammisaari
Bromarvin kirkko, Bromarvintie 1850, Bromarv
Snappertunan kirkko, Snappertunan kirkkotie 91, Snappertuna
Tenholan kirkko, Pitäjäntie 13, Tenhola

