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TOIVOTAMME KAIKILLE SIUNATTUA KESÄÄ!

Onnea uusille isosille!
Uudet isoset siunattiin tehtäväänsä
Rosvikissa lauantaina 23.5.
Videotallenne nuorten jumalanpalveluksesta
löytyy facebook- ja kotisivuiltamme.
Uusi isoskoulutus alkaa Karjaalla 15.9.
Koulutukseen voivat osallistua
konfirmoidut nuoret.
Tervetuloa mukaan iloiseen
joukkoomme toteuttamaan leirejä!

2 - Raaseporin suomalaisen seurakunnan lehti, nro 2 2020 Kesä				YHTEINEN SANOMA¤		

Ota talteen

.

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen
Kesä alkaa perinteisesti
Suvivirrestä. Se on juhlavirsi,
joka tuo kesän tunnun niin
pienten kuin isojenkin sydämeen, vaikka sen paikkaa
koululaisten ja valmistuneiden
juhlassa on välillä kyseenalaistettukin. Suvivirrellä on myös
kirkkovuodessa oma erityinen
paikkansa: Suvivirren sunnuntaita vietetään vuosittain toukokuun lopussa seurakuntien
jumalanpalveluksissa. Silloin
olemme laulaneet ne vähän
tuntemattomammatkin säkeistöt eli kaikki kuusi säkeistöä.
Tämän kevään aikana emme
ole voineet kokoontua yhteisiin juhliin laulamaan tai viettämään jumalanpalveluksia.
Kesän kynnyksellä Suvivirrestä näyttäytyykin minulle nyt
erityisesti toisenlainen puoli:
sen vahva lohdullisuus. Nälänhädän ja kulkutautien aikoina
1600-luvulla kirjoitetut sanat
tulevat nyt erityisen lähelle
ja muotoutuvat rukoukseksi
huulilleni: ”Oi Jeesus Kristus

jalo ja kirkas paisteemme, sä
sydäntemme valo, ain asu luonamme. Sun rakkautes liekki
sytytä rintaamme, luo meihin
uusi mieli, pois poista murheemme.”
Kevät on ollut monin tavoin koettelevaa ja poikkeuksellista aikaa meille kaikille.
Huoli tulevaisuudesta, omasta
ja läheisten terveydestä, taloudellinen epävarmuus sekä
tapaamisten rajoitteet ovat
väistämättä heilauttaneet arkemme kulkua. Myös kirkkona ja seurakuntana olemme
olleet uuden edessä ja etsineet
muuttuneita tapoja palvella,
tukea ja olla läsnä silloinkin
kun, emme ole voineet kokoontua. Piispojen antaman
toiveen mukaisesti seurakunnat ottivat maaliskuusta lähtien niin sanotun digiloikan ja
aloittivat jumalanpalvelusten
striimauksen tai tallentamisen
sunnuntaisin ilman läsnäolevaa kirkkoväkeä. Moni on löytänyt myös meidän seurakun-

tamme tallenteet facebook- ja
kotisivuiltamme. Ilahduttavaa
on, että katsojia on kertynyt
huomattavasti enemmän kuin
tavallisesti kirkkoväkeä pyhän
messuun. Videoiden katsominen omalta kotisohvalta on
mahdollistanut monelle uuden
tavan liittyä jumalanpalvelukseen, yhteiseen rukoukseen,
musiikin ja Jumalan sanan äärelle. Kaikkia nämä nettivideot eivät valitettavasti ole voineet tavoittaa, mutta onneksi
televisiojumalanpalveluksia
on lisätty jokaiseen pyhään.
Koronaepidemian poikkeusajat ovat osuneet erityisen
haastavasti moniin ikäihmisiin ja riskiryhmään kuuluviin sekä perheisiin, lapsiin
ja nuoriin. Hätään joutuneita
olemme seurakuntana pyrkineet auttamaan muun muassa
ruoka-avun, Kotimaanapu-keräyksen, kaupassakäyntiavun
ja luottamuksellisten keskustelujen myötä. Kirkot ovat olleet sunnuntaisin auki yksit-

Kirkkopolku Mustiolla
Kirkkopolku -pilottihankkeen ensimmäinen näyttely
Raaseporin suomalaisen seurakunnan alueella pidettiin
Hakarinteen koulun kanssa
Tammisaaren kirkossa keväällä 2019. Kevätkaudella 2020
hanke toteutettiin yhdessä
Mustion koulun kanssa Mustion kirkossa. Mustion kirkko
on osa raaseporilaista historiaa ja identiteettiä. Kirkon
taide kertoo eri aikakausista,
kristinuskon perusteista sekä
taiteilijoiden elämästä. Tähän kaikkeen pääsee käsiksi
vain tutustumalla ja opettelemalla asioita. Tätä kaikkea
on Kirkkopolku - kuvataidenäyttely antanut Mustion
koulun 4-6-luokan oppilaille.
Oppilaat ovat tutustuneet
kirkkotaiteeseen kokemuksellisen taideoppimisen mallin avulla. Kokemuksensa
perusteella he ovat jatkaneet
oppimista koulussa kuvataiteen, äidinkielen ja uskonnon
oppitunneilla.
Kirkkopolku-hankkeen tavoitteena oli lisätä koulun ja
seurakunnan vuorovaikutusta,
tuoda esiin lähikirkon taidetta
ja taiteen avulla vahvistaa koululaisten sidettä seurakuntaan
sekä omaan kotiseutuunsa.
Mustion koulun 4-6-luokkalaiset oppilaat kävivät tutustumassa Mustion kirkon

taiteeseen syksyllä 2019.
Sen jälkeen he perehtyivät
tarkemmin maalausten aiheisiin ja tekivät niiden pohjalta
koulussa omia taideteoksia.
Maaliskuussa 2020 teokset
ripustettiin Mustion kirkkoon
näyttelyn avajaisia varten.
Maaliskuun lopusta toukokuun loppuun saakka näyttelyn piti olla avoinna Mustion
kirkossa ohjattuja ryhmäkierroksia varten.
Maaliskuussa puhjenneen
koronaviruspandemian ja sen
leviämisen rajoittamiseksi valtioneuvoston asettaman poikkeuslain seurauksena hankkeen ennalta sovitut aikataulut
ja toteutustavat muuttuivat
kuitenkin merkittävästi. Pian
näyttelyn rakentamisen jälkeen Mustion kirkko jouduttiin sulkemaan julkisilta kokoontumisilta ja Mustion koulu
suljettiin. Koulun oppilaat siirtyivät kotona tapahtuvaan
etäopiskeluun. Muuttuneiden
olosuhteiden
seurauksena
Kirkkopolku-näyttely
päätettiin toteuttaa verkossa
virtuaalinäyttelynä valokuvien, videoiden ja kirjoitusten
avulla. Näin Mustion Kirkkopolusta valmistettiin samalla
virtuaalinäyttely seurakunnan
nettisivuille, jonka kautta jokainen on voinut päästä katsomaan töitä. Löydät näyttelyn

seurakuntamme nettisivuilta
www.raaseporinseurakunta.fi.
Turun arkkihiippakunnan
hiippakuntavaltuusto myönsi
19.3.2020 Arkkipooki-palkinnon Salon seurakunnan Kirkkopolku-hankkeelle.
Arkkipooki-palkinto
jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja
innovatiivisesta työstä kirkon,
hiippakunnan tai seurakuntien
ja niiden jäsenten hyväksi.
Kirkkopolku-hanke palkittiin,
koska siinä kehitetään koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Hanketta on ohjannut Raaseporin suomalaisen
seurakunnan ja Salon seurakunnan alueella erityisopettaja
Anna Kaisa Siltanen. Palkinnon
myöntämisen
perusteluissa
korostettiin, että hankkeessa
on ansiokkaasti ideoitu TaiT
Marjo Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen mallin
avulla kirkkotaiteeseen perustuva oppimiskokonaisuus,
joka on toteutettu yhteistyössä paikallisen koulun ja seurakunnan kanssa.
Kiitokset Mustion koulun
oppilaille ja opettajille antoisasta yhteistyöstä!
Teksti ja kuvat: Antti Salmisto,
kappalainen. Kuvissa urkulehteri ja Neitsyt Mariat.

täistä rukousta ja hiljentymistä
varten. Perheille ja lapsille on
suunnattu omia hartauksia ja
nuoriin on pidetty yhteyksiä
etävälinein.
Kesäkuun
ensimmäisenä
pyhänä 7.6. pääsemme jälleen
pitkän odotuksen jälkeen kokoontumaan yhteiseen messuun Pohjan kirkkoon. Messussa voimme jälleen nauttia
yhdessä myös ehtoollisen, jota
monet ovat poikkeusaikoina
erityisesti kaivanneet. Ehtoollisessa Kristus ravitsee meitä
salatulla tavallaan niin leivän
ja viinin kuin myös pyhien yhteyden kautta.
Kesänvietto avautuu meille
edelleen poikkeuksellisena,
mutta myös toiveikkaana ja
yhteisöllisenä turvavälit ja rajoitukset muistaen. Kesässämme kulkee mukana haavoittuvuus ja nopeasti muuttuvien
tilanteiden mahdollisuus, mutta kaiken keskellä me voimme
turvata ja luottaa Taivaallisen
Isämme hyvyyteen ja rakkau-

teen, joka ympäröi meidät
kaikkina elämämme päivinä:
Hän ohjaa meidät virvoittavien
vetten ääreen, jossa saamme
levätä.
”Taas niityt vihannoivat ja
laiho laaksossa. Puut metsän
huminoivat taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.”
Toivotamme sinulle
siunattua ja levollista kesää!
Katri Grönroos, pastori
Ps. Lämpimästi tervetuloa
mukaan laulamaan Suvivirttä
kesäkuun messuihin 7.6. klo
12 Pohjan kirkkoon ja 14.6.
klo 10 Karjaan kirkkoon!

			 YHTEINEN SANOMA¤			 		

Raaseporin suomalaisen seurakunnan lehti, nro 2 / 2020 Kesä - 3

Seurakunnan koululaisten vapaa-ajantoiminta täyttää 30 vuotta syksyllä 2020
Seurakunnassamme on järjestetty iltapäivätoimintaa koululaisille vuodesta 1990 alkaen.
Tuolloin kerho kokoontui Isossa
pappilassa, ja se oli tarkoitettu
7-9-vuotiaille koululaisille. Paikkoja kerhossa oli tuolloin 30.
Toiminta on ollut alusta saakka kaksikielistä. Kaupunki on
ostanut iltapäivähoitopalveluja
vuodesta 1992 alkaen, jolloin
iltapäiväkerho siirtyi Pikku pappilaan. Vuonna 1997 toimintaan
lisättiin myös aamuhoito.
Vuonna 1992 Pikku pappilassa alkoi myös ruotsinkielinen
päiväkerhotoiminta, suomalainen päiväkerho siirtyi Pikku
pappilaan vuonna 2001. Aikoinaan siellä järjestettiin myös
kesäkuussa kokopäivätoimintaa
pienemmille koululaisille koulujen kesäloman aikana.
2000-luvun alussa aamu- ja
iltapäivähoidon kysyntä li-

sääntyi ja kerhon paikkoja lisättiin kolmestakymmenestä
neljäänkymmeneen. Nykyinen
aamu- ja iltapäiväkerho toimii
samoilla ehdoilla kuin muukin
vastaava toiminta. Aamu- ja iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa
Karis-Pojo svenska församling
yhteistyössä seurakuntamme
kanssa. Toiminnan tavoitteena
on tukea lasten kasvua ja kehitystä, ja se pohjautuu kristillisiin
arvoihin ja ihmiskuvaan. Lapset saavat leikkiä, askarrella tai
vaan olla kavereiden ja ohjaajien
kanssa.
Nykyään Pikku pappilassa
järjestetään kerhotoiminnan lisäksi myös perhekahvilatoimintaa yhteistyössä Karjaan MLL:n
kanssa, perhepäiviä ja -iltoja sekä rukouspiiriä.
Teksti ja kuva: Pirjo Ylitalo,
lastenohjaaja

Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalvelukset pääsääntöisesti Karjaan kirkossa joka sunnuntai ja vuoroviikoin Pohjan sekä Tammisaaren kirkoissa. Lisätiedot kuljetuksista löytyvät Etelä-Uusimaan viikkoilmoituksista ja osoitteesta www.raaseporinseurakunta.fi

TAMMISAARI
5.7. klo 12 messu
2.8. klo 12 messu
16.8. klo 10 kaksikielinen
musiikkijumalapalvelus
(radioidaan)

KARJAA
14.6. klo 10 messu, kuljetus
Tammisaaresta
20.6. klo 12 juhannuspäivän
jumalanpalvelus
Pitäjäntuvalla ulkona
(sateen sattuessa kirkossa)
28.6. klo 10 messu
5.7. klo 10 messu
19.7. klo 10 messu
2.8. klo 10 messu
9.8. klo 10 messu
16.8. klo 10 messu
23.8. klo 10 messu
30.8. klo 12 kaksikielinen
juhlamessu, kuljetukset

POHJA
7.6. klo 12 messu
28.6. klo 12 messu
19.7. klo 12 messu
9.8. klo 12 messu
23.8. klo 12 messu
26.8. klo 18 iltakirkko luonnon
helmassa
6.9. klo 14 sadonkorjuumessu
ja koululaisten siunaaminen, kuljetukset

KUOROT
Ikivihreät harjoittelee syksystä alkaen tiistaisin klo 13-14 Karjaan seurakuntasalissa Hanna Noron johdolla.
Syksyn ensimmäinen harjoituskerta on tiistaina 25.8. klo 13, jolloin
valmistaudumme Karjaan kirkon
550-vuotisjuhlamessuun 30.8.

ja piano), Hanna Noro (huilu ja piano).
Vapaa pääsy. Yleisörajoitus: korkeintaan 70 henkilöä.

pääsy. Yleisörajoitus: korkeintaan 50
henkilöä. Järj. Ekenäsnejdens svenska
församling.

Tammisaaren kirkko
Lyhyet lounaskonsertit
keskiviikkoisin klo 12.30:
24.6. Inkeri Aittola,
1.7. Samuel Eriksson (piano),
8.7. Suvi Gräsbäck (kantele),
15.7. Sofia Lindroos (urut),
22.7. Pia Nygård ja
29.7. Anders Storbacka (urut).
Vapaa pääsy. Yleisörajoitus: korkeintaan 100 henkilöä. Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.

Bromarvin kirkko
28.6. klo 18 ”Ur violinvirtuosens
skattkammare”. Konsertissa esiintyvät
Oliver Pons (viulu) ja Folke Gräsbeck
(piano). Vapaa pääsy, ohjelmalehtinen
15 €. Yleisörajoitus: korkeintaan 50
henkilöä. Järj. Ekenäsnejdens svenska
församling.

Pyhän Katariinan laulajat pitää syyskauden ensimmäiset harjoitukset keskiviikkona 19.8. klo 17.30 Karjaan
seurakuntasalissa Hanna Noron johdolla. Aloitamme silloin valmistautumisen Karjaan kirkon 550-vuotisjuhlamessuun 30.8. ja juhlakonsertteihin
20.9. ja 26.9.
Sopusointu-kuoro aloittaa harjoitukset tiistaina 25.8. klo 18 Tammisaaren
seurakuntakodissa isossa salissa. Tervetuloa uudetkin laulajat! Lisätiedot:
Minna Latvala.
MUSIIKKITILAISUUDET
Mustion kirkko
24.6. klo 18 Kesäinen musiikki-ilta,
luvassa vaihtelevaa musiikkiohjelmaa
kesäillan iloksi. Tony Vuorinen (laulu

Konfirmaatiomessut Karjaan kirkossa 7.6. ja 12.7. sekä 26.7. rippikoululaisille ja heidän läheisilleen. Heinäkuun konfirmaatiopäivinä
tallennetaan etukäteen videoidut jumalanpalvelushetket seurakunnan
facebook- ja kotisivuille.

Tenholan kirkko
25.7. klo 14 Lovi Ambient Arkipelag. Kesän ambient-musiikkikonsertti toteutuu tänä vuonna Rasmus
Hedlundin (analogiset syntetisaattorit), Heikki Lindgrenin (arkaaiset
instrumentit) ja Kristian Ekholmin
(nauhoitus, dokumentointi) yhteistyönä. Konsertissa yhdistetään syntetisaattoreita ja arkaaisia instrumentteja improvisoitujen ääni- ja
harmoniamaailmojen
luomiseen.
Konsertti kestää noin tunnin. Vapaa

26.7. klo 16 Gräsbeckin perheen
kesäkonsertti. Hartaus. Vapaa pääsy.
Yleisörajoitus: korkeintaan 50 henkilöä. Järj. Ekenäsnejdens svenska församling.
Lyhyet iltapäiväkonsertit
perjantaisin klo 16:
26.6. Inkeri Aittola,
3.7. Samuel Eriksson (piano),
10.7. Suvi Gräsbäck (kantele),
17.7. Sofia Lindroos (urut),
24.7. Anders Storbacka (urut),
31.7. Pia Nygård.
Vapaa pääsy. Yleisörajoitus: korkeintaan 50 henkilöä. Järj. Ekenäsnejdens
svenska församling.

Karjaan Pyhän Katariinan kirkon 550-vuotisjuhlamessu 30.8. klo 12. Kaksikielinen juhlamessu toteutetaan yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa.
Messussa saarnaa Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran
Åstrand. Kuljetukset Pohjasta ja Tammisaaresta.
Hetki hiljentymiseen – syksyn iltakirkot aloitetaan
luontokirkolla. Iltakirkko on kaikenikäisten levollinen
iltamessu, jossa on tilaa rauhoittumiselle, rukoukselle ja
musiikille. Lapsille on oma puuhapiste. Syksyn ensimmäistä Iltakirkkoa vietetään keskiviikkona 26.8. klo 18
poikkeuksellisesti luonnon helmassa. Tämän jälkeen
Iltakirkot toteutetaan kerran kuussa Pohjan kirkossa.
Tarkemmat ohjeet luontokirkkoon kerrotaan lähempänä
ajankohtaa viikkoilmoittelussa. Tervetuloa mukaan myös
suunnittelemaan ja toteuttamaan iltoja rentoon ja iloiseen
iltakirkkotiimiin. Suunnittelutapaaminen on torstaina
20.8. klo 18 Pohjan seurakuntakodissa. Lisätiedot: pastori Katri Grönroos.
Sadonkorjuumessu, koululaisten siunaaminen ja koko
perheen grillijuhla Pohjassa 6.9.
Aloitamme klo 14 seurakunnan syyskauden messulla, jossa siunataan erityisesti kaikki koululaiset ja syksyn sato.
Messun jälkeen kokoonnumme perinteiseen grillijuhlaan
Pohjan seurakuntakodin pihalle (sateen sattuessa sisälle).
Kuljetukset järjestetään Karjaalta ja Tammisaaresta. Luvassa on rentoa koko perheen ohjelmaa, grillailua, laulua ja
yhdessäoloa. Lämpimästi tervetuloa!
Arkihartaudet Karjaalla Villa Anemonen salissa (ei palvelutalossa, kuten aiemmin) joka kuun kolmas tiistai klo
14-15. Mukana Ikivihreät. Ensimmäinen hartaus tiistaina
15.9. jos kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Pohjan päivänä 13.6. muun muassa lapsille aarrejahti
somessa. Etsi merkityt rastit ja ota ainakin yhdestä rastista valokuva tai tee piirros. Palkinnot osallistumisesta voit
hakea perhekahvilan aikana keskiviikkona 17.6. klo 9.3013. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo. Päivän aikana on luvassa myös
muuta ohjelmaa, kuten virsivideo yhteistyössä Karis-Pojo
svenska församlingin kanssa.
Suomen Pipliaseura järjestää Agricola-kävelyn Karjaalta Tenholaan. Lauantaina 6.6. Suomen Pipliaseura järjestää kävelyn Agricolan jalanjäljissä. Reitti kulkee Karjaan
Pyhän Katariinan kirkosta Tenholan kirkkoon Pohjan kautta, Vanhaa kuninkaantietä pitkin. Matka alkaa klo 10 Karjaan kirkolta. Perillä Tenholassa vietetään pieni hartaus ja
teehetki ennen kuin päivä päättyy. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.piplia.fi/osallistu/agricola-kavely/
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Aikuiset
Seurakuntalounas Tammisaaren seurakuntakodin kahviossa keskiviikkoisin
2.9., 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., ja 18.11.
klo 12. Lämmin ruoka, jälkiruoka ja kahvi.
Seurakunnan työntekijä paikalla. Lisätiedot: Antti Salmisto.
Torstailounas Karjaan seurakuntakodin
alakerrassa torstaisin 3.9. alkaen klo 11.3012.30. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Pohjan päiväkahvit seurakuntakodissa
keskiviikkoisin 2.9., 7.10. ja 4.11. klo 1314.30. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Karjaan päiväpiiri 31.8. alkaen joka toinen maanantai (parilliset viikot) Karjaan
palvelutalossa klo 14-15.30, Felix Fromin
katu 6. Lisätiedot: Nina Fabritius-Ylitalo.
Keskustelupiiri Tenholan seurakuntakodissa kerran kuussa torstaisin 3.9. alkaen klo 13-14.30. Keskustelua, tukea ja
rukousta. Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Katri
Grönroos.
Seurakuntapiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkoisin 2.9., 30.9., 28.10.
ja 25.11. klo 12.30. Keskustelua ja ohjelmaa.
Tarjoilu. Lisätiedot: Antti Salmisto.
Raamattupiiri Tammisaaren seurakuntakodissa keskiviikkoisin 23.9., 7.10., 4.11.
ja 16.12. klo 17. Raamatun lukua, rukousta
ja keskustelua. Tarjoilu. Lisätiedot: Antti
Salmisto.

Ilosanomapiiri kokoontuu Karjaan palvelutalon ruokasalissa torstaisin klo 1415 alkaen 6.8. Kahvitarjoilu. Vetäjinä Eija
Kemppi ja diakoni Nina. Ilosanomapiiri on
erilainen ja kiva raamattupiiri, jossa käytetään valmiita kysymyksiä evankeliumeista.
Kirjailija Mailis Janatuisen kehittämä menetelmä sopii erinomaisesti myös ryhmille,
joissa on mukana ihmisiä, joille uskonasiat
eivät ole entuudestaan tuttuja. Lisätiedot:
Nina Fabritius-Ylitalo.
Lähetystyöbingo Pohjan seurakuntakodissa keskiviikkoisin 16.9., 21.10. ja
18.11. klo 14-15.30. Leikkimielinen bingo, ei osallistumismaksua. Lisätiedot: Nina
Fabritius-Ylitalo.
Auringonkehä –käsityöpiiri Tammisaaren seurakuntakodin nuortentilassa 8.9. alkaen joka toinen tiistai (parittomat viikot)
klo 17.30-19. Lisätiedot: Carola Lupander
040 839 6733.
Lohtuhuivi-neulontaryhmä 3.9. alkaen
kerran kuussa torstaisin klo 18 Pohjan
seurakuntakodissa. Lohtuhuivi on käsinneulottu huivi, joita lahjoitamme leskille
seurakuntamme hautaan siunaamisten
yhteydessä. Miehille neulotaan villasukat. Myös uudet neulontaideat ovat tervetulleita. Ryhmä on avoin kaikille. Aikaisempaa kokemusta neulomisesta ei
tarvita. Ryhmässä saa ohjeet ja opastusta
sekä tarvittavat langat. Illassa on kahvitarjoilu, pieni alustus vaihtuvin teemoin
ja iltasiunaus. Lisätiedot: Katri Grönroos.

Lapset ja nuoret
Päiväkerho Karjaalla Pikku pappilan yläkerrassa 3–5-vuotiaille maanantaisin 10.8.
alkaen klo 9-12. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Pirjo Ylitalo.

Perhekahvila Pohjassa seurakuntakodin
kerhotiloissa tiistaisin 11.8. alkaen klo
9-12. Yhteistyössä Karis-Pojo svenska församlingin kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.

Kesäkuun perhekahvilat
(kokoontumiset ulkona):

Perhekahvila Tammisaaressa seurakuntakodin kerhotilassa keskiviikkoisin 2.9.
alkaen klo 9.30-11.30. Kevään viimeinen
kokoontuminen 17.6. Lisätiedot: Iselin Nylund 044 755 3611.

Kaksikielinen drop-in perhekahvila Pohjassa keskiviikkoisin kesäkuun ajan klo
9.30-13. Olemme ulkona seurakuntakodin
leikkipuistossa ja pihalla. Luvassa yhdessäoloa, askartelua lapsille, kahvi/tee ja hedelmä. Pyydämme, että otatte oman välipalan
mukaan ja huomioitte hallituksen ohjeet
lähikontakteista ja sairastumisista. Paikalla on vessat ja käsienpesumahdollisuudet.
Seurakunnan työntekijä vastaa osallistujien
määrästä sekä lelujen ja tarvikkeiden pesusta ja desinfioinnista. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.
Drop-in perhekahvila Karjaalla Pikku
pappilan leikkipuistossa ja pihalla perjantaisin kesäkuun ajan klo 9.30-13. Luvassa yhdessäoloa, askartelua lapsille, kahvi/tee ja hedelmä. Pyydämme, että otatte
oman välipalan mukaan ja huomioitte hallituksen ohjeet lähikontakteista ja sairastumisista. Paikalla on vessat ja käsienpesumahdollisuudet. Seurakunnan työntekijä
vastaa osallistujien määrästä sekä lelujen
ja tarvikkeiden pesusta ja desinfioinnista.
Lisätiedot: Pirjo Ylitalo.

Perhekahvila Karjaalla Pikku pappilan
alakerrassa perjantaisin 14.8. alkaen klo
9.30-11.30. Yhteistyössä MLL:n Karjaan
yhdistyksen kanssa. Lisätiedot: Pirjo Ylitalo tai MLL Karjaan yhdistys.
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille Tammisaaren seurakuntakodin nuorten tilassa
joka toinen perjantai (parittomat viikot)
14.8. alkaen klo 13.30-15.30. Ilmoittautuminen (pakollinen!) ja lisätiedot: Pirjo
Ylitalo.
Nuortenillat Karjaalla seurakuntakodin alakerrassa klo 16-18 tiistaisin 29.9.,
20.10., 10.11. ja 1.12. Lisätiedot: Mia Kuronen.
Isoskoulutus Karjaalla seurakuntakodin
alakerrassa klo 16-18 (välipala klo 15.30)
tiistaisin 15.9., 6.10., 3.11., 24.11. ja 8.12.
Lisätiedot: Mia Kuronen.

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto Karjaalla palvelee toistaiseksi
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä ma-to klo 9-13,
puh. 019 279 3030, raaseporin.seurakunta@evl.fi.
Tammisaaren palvelupiste
avoinna ma-pe 9-13
puh. (019) 241 1060
Larssonintie 1, Tammisaari
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi
Tenholan palvelupiste on toistaiseksi suljettu
Kirkkoherra Esa Lahtinen		
Seurakuntapastori Katri Grönroos		
Kappalainen Antti Salmisto		
Kanttori Hanna Noro		
Seurakuntamuusikko Minna Latvala
Diakoni Nina Fabritius-Ylitalo		

040 547 2719
044 300 3611
044 755 3738
044 506 0462
044 755 3641
040 722 3312

Ota talteen

.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan kesällä
1.6. lähtien jumalanpalveluksia vietetään
jälleen läsnäolevan seurakunnan kanssa
hallituksen ja piispojen ohjeistusten mukaisesti. Ehtoollista vietetään erityistä
varovaisuutta ja hygieniasääntöjä noudattaen. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin
toimituksiin (vihkiminen, kaste ja hautajaiset) voi osallistua kesäkuun alusta lähtien yli 50 henkilöä. Tilaisuuksissa noudatettavien viranomaismääräysten mukaan
henkilömäärät suhteutetaan kuitenkin aina 1-2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.
Näin ollen seurakuntamme tilaisuuksien
enimmäisosallistujamäärät
kirkoissamme ovat toistaiseksi: Karjaan kirkko 120,
Tammisaaren 100, Pohjan 90, Mustion 70
sekä Tenholan, Snappertunan ja Bromarvin kirkoissa 50 henkilöä.
Arjen diakonialle on koronapandemian
aikana erityisen suuri tarve. Voit auttaa
osallistumalla Kotimaanapu-keräykseemme kotisivullamme tai auttaa riskiryhmään kuuluvia myös esimerkiksi käymällä
kaupassa tai apteekissa ilmoittautumalla
Postillan emännälle Yvonne Varikselle tai
lastenohjaaja Pirjo Ylitalolle.

Hautaansiunaamiset
siunauskappeleissamme Karjaalla, Pohjassa ja Tammisaaressa rajataan enintään 30 hengen tilaisuuksiksi. Haudalla enimmäismäärä on
50 henkilöä. Seurakuntakodeissa osallistujamäärät vaihtelevat 20-50 henkilön
välillä tilakokojen mukaisesti. Kaikessa
toiminnassamme noudatamme erityisiä
turvasääntöjä.
Rippikoulut toteutetaan päivärippikouluina ja niihin liittyvistä muutoksista on
ilmoitettu suoraan rippikoululaisille, heidän vanhemmilleen ja isosille. Diakonia
toimii pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
Toiminnan muutokset kesän ajalle ovat
voimassa 1.6. alkaen toistaiseksi. Koronapandemian sekä hallituksen ja piispojen
antamien ohjeiden muuttuessa seurakunnan toimintaa tarkastellaan uudelleen.
Muutoksista ilmoitamme seurakuntamme facebook- ja kotisivuilla
www.raaseporinseurakunta.fi sekä
Etelä-Uusimaa –lehdessä.

POHJAN POSTILLA
Postillan olohuone on suljettu 1.-29.6.
Huom! Uudet aukioloajat 30.6. alkaen (voimassa toistaiseksi)
HUONEKALUKIRPPIS Pohjan seurakuntatalon kellarikerroksessa sopimuksen mukaan.
Lisätietoja kirpputorilta. Tervetuloa tutustumaan!
SPR:n neulontakahvila joka kuukauden kolmantena keskiviikkona elokuusta alkaen klo
13–15.
Muistikahvila Tule mukaan treenaamaan
muistia ja keskustelemaan muistiin liittyvistä
asioista: torstaina 13.8., 10.9., 8.10., 5.11. ja
3.12. klo 13–14.30
Kävelyryhmä lähtee Postillasta klo 12 muistikerhon tapaamispäivinä ja palaa Postillaan
muistikerhotapaamiseen

Maanantai
klo 10-14 kirpputori
klo 10-14 olohuone
Tiistai
klo 10-14 kirpputori
klo 10-14 olohuone
Keskiviikko
klo 10-14 kirpputori
klo 10-14 olohuone
Torstai
klo 10-15 kirpputori
klo 10-15 olohuone
Perjantai
klo 10-14 kirpputori
klo 10-14 olohuone

Diakoniatyöntekijä Nina Fabritius-Ylitalo on lomalla 20.6.-19.7.
Kiireellisissä tapauksissa voit olla yhteydessä seurakuntamme pappeihin.
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.
Ruokapankin avoin jakelu on suljettu kesän ajan. Jos kuitenkin asut Tammisaaren
alueella ja koet että taloudellinen tilanteesi on haastava, niin olethan yhteydessä joko alla
oleviin diakoniatyöntekijöihin tai oman seurakuntasi pastoriin. Taloudellisen selvityksen
jälkeen, voit saada ruoka-avustuksen diakoniatyöntekijän välityksellä. Syksystä lähtien
ruokakassin saamisen edellytys on lipuke, jonka saat etukäteen diakoniatyöntekijältä
tai pastoriltasi. Ruokajako on joka toinen torstai klo 14 (parilliset viikot). Osoite: Koivuniemenkatu 29-31, Tammisaari. Yhteyshenkilöt: Carita Englund, puh. 040 5729510 ja
Carola Lupander, puh. 040 839 6733.

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		
040 858 6785
Postillan kirpputorivastaava Ritva Supinen
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
040 567 4616

Emäntä (Tenhola/Bromarv) vs. Susanne Holmberg
Hautaustoimen päällikkö Carita Siltanen

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 Katariinan 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

Tässä numerossa tapahtumat ja toiminta ajalla 4.6.-10.9.2020.
Seuraava lehti ilmestyy 10.9.2020.

www.raaseporinseurakunta.fi

Kirpputori on avoinna 1.6.
alkaen toistaiseksi:

