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Tule mukaan
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s. 16

Pääkirjoitus

Kohti toiminnan syksyä

K

äsissä oleva lehti vaikuttaa kovin rohkaisevalta ja alkavan toiminnan läpikäyminen miltei
hengästyttää. Pitkän tauon jälkeen pääsemme aloittamaan seurakunnan
toiminnan jokseenkin normaaliin tapaan.
Jatkuva tilaisuuksien rajaaminen, peruuttaminen ja erityisjärjestelyistä huolehtiminen
alkaa olla taakse jäänyttä elämää.
Pandemia ei ole missään nimessä ohi,
vaan koronan muunnokset huolettavat
edelleen. Rokotusten kattavuus mahdollistaa kuitenkin normaaliin elämään palaamisen. Ilman lääketieteellisiä perusteita rokotuksesta kieltäytyminen voi jonkin verran
alentaa rokotekattavuutta. Rokotteista
kieltäytymistä voitaneen pitää jokseenkin
edesvastuuttomana muutenkin kuormittuneen terveydenhuoltomme hyväksikäyttönä.
Onneksi pääosin palaamme jälleen innolla harrastusten pariin. Pandemiasta, tai

paremminkin siihen suhtautumisesta, on
paljon opittavaa. Puolitoista vuotta sitten
tilanne oli kaikille uusi eikä kunnollisia toimintamalleja näyttänyt olevan valmiiksi
mietittyinä. Viruksen leviämistapoja ei tunnettu kunnolla, viestintä oli sekavaa ja päätöksentekojärjestykset ristiriitaisia.
Sekava tilanne oli sinänsä ymmärrettävä, vaikka olikin yllättävää, että tällaiseen
kriisiin ei oltu mitenkään varauduttu, ainakin se siltä tuntui. Rajoituksin ja ohjeistuksin onnistuttiin melko hyvin tilanteesta
selviämään. Kuitenkin jälkikäteen joudutaan myös punnitsemaan, kuinka paljon
tarpeetonta hankaluutta, yksinäisyyttä ja
suoranaista kärsimystä tuli aiheutetuksi
ylimitoitetuilla rajoituksilla ja ristiriitaisilla
ohjeistuksilla.
Jälkiviisaus ei ole kovin hyvä viisauden laji, mutta virheistä oppiminen on.
Seurakunnassa on pohdittu toimintojen alkaessa, mikä vanhassa on säilyttämi-

sen arvoista ja miten mennyt on avannut
näkökulmia uusiin tapoihin kommunikoida ja tarjota tukea seurakuntalaisille erilaisissa elämäntilanteissa. Digiloikastakin puhutaan. Sellainen on otettukin, ikään kuin
huomaamatta, kun jotkin varsin nopeasti
käyttöön otetut toimintatavat ovat tulleet
jäädäkseen.
Kun tässä lehdessä esitellään alkavia toimintoja, näkyy siitä, että seurakunta on
toiminut läpi pandemian. Diakoniatyössä
ei ole tapahtunut katkoksia, paremminkin
tarve on lisääntynyt. Monet toiminnat ovat
kuitenkin olleet tauolla. Kuorot, konsertit,
kerhot, piirit, perhekerhot jne. tarjoavat yhdessäolon hetkiä, joita on todella kaivattu.
Moni iloitsee myös siitä, että perhejuhlia
voi jälleen järjestää ilman rajoituksia. Kastetilaisuudet, häät, hautajaiset, rippijuhlat,
niitäkin on kaivattu.
Itse toivoisin, että paljolti tauolla ollut
vapaaehtoistoiminta voisi palata sille hie-

nolle tasolle, jota salolaiset ovat aina osoittaneet.
Syksy on vuodenajoista värikylläisin. Yhtä värikylläisenä näyttäytyy seurakunta
tässä lehdessä.
Toivotan teille kaunista,
yhteisöllistä syksyä.

si, jota nämä kolme olisivat voineet laulaa
koettelemuksensa aikana. Tämän veisun
pohjalle on syntynyt myös mm. nykyisen
virsikirjamme virsi 457 sekä (osin) 461.
Suosittelen!
Onko kolmen palamattoman miehen tarina muutakin kuin hyvä tarina? Voiko siitä oppia jotakin? Tarina kuvastaa sitä juutalaista periaatetta, jonka mukaan lähes
kaikista säännöistä voidaan joustaa, kun
on ihmisen henki ja terveys kysymyksessä,
mutta on semmoistakin, joka on liian tärkeää, jotta siitä voisi joustaa. Tästä käytetään nimitystä ”kiddush ha-Shem”, ’(Juma-

lan) Nimen pyhittäminen’. Mitäs muuten
Jeesus käskikään meidän pyytää Isä meidän
-rukouksessa? Vieläkö jokin on meille niin
pyhää, että siitä ei anneta periksi? Vai onko
kaikki kaupan, kunhan hinnoista sovitaan?

Timo Hukka
kirkkoherra

Kolme viileää kaveria
TIMO VIITANEN

A

ina palovaroitinkaan ei riitä. Seuraava tapaus on kerrottu Danielin kirjassa. Siitä laulaa myös
Mies mustissa, Johnny Cash.
Tarinan alussa on kuningas. Hän on tavallista mahtavampi kuningas, joten hänellä täytyy tietenkin olla tavallista mahtavampi jumala. Niinpä hän teettää sellaisen.
Ja kun kerran tavallista mahtavampi kuningas on valmistuttanut tavallista mahtavamman jumalan, sitä tulee kaiken kansan kunnioittaa. Siltä varalta, että joku ei
muuten ymmärtäisi, kuningas antaa asiasta määräyksen.
Tässä vaiheessa tarinaan ilmestyvät ilmiantajat. He ilmaisevat mitä alamaisimmin
suuren huolensa valtakunnan hyvinvoinnista, kun sen virkamiehissä on sellaisia kuin
nuo kolme juutalaista (nimittäin Sadrak,
Mesak ja Abed-Nego), jotka kopeasti kieltäytyvät kunnioittamasta kuninkaan määräystä ja hänen jumalaansa. Eikö asialle tulisi tehdä jotain?
Kuningas ei kuulemastaan ilahdu. Hän
kutsuu kolmikon luokseen ja selvittää asian:
miten on, palvotteko vai ette? Jos ette, miten ajattelitte selvitä elävinä? Kolmikon
vastaus on selkeä: kyllä meidän Jumalamme aina yhden kuninkaan käsistä meidät
pelastaa. Ja vaikka ei pelastaisikaan, emme
silti suostu epäjumalanpalvontaan.
”Missä ihminen, siellä ongelma” (J. V.
Stalin). Asialle tehdään jotain. Kuningas rai-
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vostuu ja määrää miehet sidottaviksi ja heitettäviksi pätsiin. Tarina ei kerro, mimmoinen polttouuni on kyseessä; hyvin, hyvin
kuuma kumminkin. Miehet heitetään uuniin, varmaan ja tuskalliseen kuolemaan.
Kuningas tarkastelee synkän tyytyväisenä
tilannetta: ongelma on ratkaistu. Vai onko? Kolmen sidotun miehen asemesta hän
näkee uunissa mielestään neljä miestä eikä
kahleista tai köysistä puhettakaan. Eikä se
neljäs sitä paitsi ole ihan kuka tahansa. ”Jumalan pojan” näköinen, arvelee kuningas.
Ja ymmärtää yskän: näiden kolmen miehen
juutalainen Jumala on tosiaan pelastanut
heidät. Kuninkaan hengellisen kokemuksen
syvyyttä emme tiedä eikä se meille kuulu, mutta hän on tarpeeksi reaalipoliitikko
ymmärtääkseen, että on juuri jäänyt jumalineen toiseksi. Sen hän myös tunnustaa,
käskee noutamaan kolmikon pois uunista
ja osoittaa ylistyksensä ja kunnioituksensa näiden miesten oudolle, mutta ilmeisen
voimakkaalle Jumalalle. Paluu palosta tekee
hyvää myös kolmen kaveruksen virkauralle, kuten sopiikin: he ovat sentään osoittaneet, että selkärankaa löytyy – vastustetaan vaikka kuningasta, jos määräys on
jumalaton.
Kolmen miehen ihmeellinen tarina on
synnyttänyt kulttuurituotteita jo ennen
Johnny Cashiäkin*. Ns. Kolmen miehen kiitosvirsi tulessa, jonka löydät Vanhan testamentin apokryfisten eli deuterokanonisten
kirjojen joukosta (ks. Lisäykset Danielin kirjaan), on kirjoitettu ikään kuin ylistyslauluk-

* The Fourth Man in the Fire -kappaleen kirjoitti tiettävästi muuan Arthur Smith. Tunnetuksi se on tullut ennen kaikkea Johnny
Cashin esittämänä.
Kirjoittaja on Salon seurakunnan pappi,
jonka mielestä tuli on hyvä renki ja huono
isäntä. Vähän niin kuin rahakin.
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Kesää muistellen kohti syksyä

S

eurakunnan syystoimintaa on käynnistetty jälleen koronatilanteen sallimissa
puitteissa. Toimintaan toivotaan osallistuttavan täysin terveenä. Huolehdithan
myös kasvomaskin käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta. Rokotusten myötä katseemme ovat toiveikkaana kohti syksyä ja talvea.
Tietoa syystoiminnasta löytyy eri puolilta tämän lehden sivuilta. Ajantasainen tieto on
aina seurakunnan verkkosivuilla www.salonseurakunta.fi. Tietoa on tarjolla viikoittain ilmoituksissa, jotka julkaistaan Salon Seudun Sanomissa, Salonjokilaaksossa ja Perniönseudun Lehdessä.

Jumalanpalvelukset kirkoissa ja etänä
Jumalanpalveluksia järjestetään kirkoissa
joka alueella. Jumalanpalveluksen voi myös
kuunnella joka sunnuntai klo 10 Järviradiosta taajuudella 102,9 MHz. Se on mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka
löytyy seurakunnan verkkosivujen etusivulta.
Jumalanpalveluksen striimaus eli suoratoisto seurakunnan YouTube-kanavalla jatkuu edelleen. Kun tilaat Salon seurakunnan
YouTube-kanavan, saat ilmoituksen aina,
kun kanavalle tulee jotain uutta. Tilaaminen onnistuu näin: mene YouTubeen, etsi
suurennuslasilla Salon seurakunta ja klikkaa
kohdasta Tilaa.

UNSPLASH
ALEXANDER AMINOFF

Kesän muistoja
Hartaus kirkkovahalla
Kesällä pidettiin tilaisuuksia paljon ulkona
koronatilanteen vuoksi. Kuvassa Erkki Kiiski pitämässä hartautta su 8.8. Angelniemen
kirkkovahalla.

UNSPLASH

Henkilöstöuutisia
Kanttori Hanna-Leena Keinänen on jäänyt virkavapaalle. Hänen sijaisenaan toimii
Virpi Vähäpassi, jonka toimipaikkana tulee olemaan ensisijaisesti Muurlan ja Kiskon alue.
Kanttori Lauriina Hurtig on jatkossa vastuussa erityisesti Halikon alueen musiikkityöstä. Samuli Takkulaa nähdään enemmän
Salo-Uskelan alueella.

Vilho Routasalo on palannut nuorisotyöhön virkavapaaltaan syyskuun alussa.
Kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström jää
virkavapaalle 13.9.2021–11.3.2022 väliseksi ajaksi toisen tehtävän hoitamista varten.
Aluekappalainen Miika Rosendahl on valittu Paimion seurakunnan kirkkoherraksi, ja
hän aloittaa siellä työnsä joulukuun alussa.

Yhteissyntymäpäivät
Salon seurakunta järjestää alueittain yhteisiä syntymäpäiväjuhlia 70, 75, 80, 85 ja 90
vuotta täyttäville. Yhteissyntymäpäivien
järjestäminen kuluvalle vuodelle on vielä

epävarmaa koronatilanteen vuoksi. Mikäli
juhlia pystytään tänä vuonna järjestämään,
niistä tulee tietoa seurakunnan viikkoilmoituksiin ja verkkosivuille.

Hygieniatuote- ja
vaatekampanja
menossa
Salon seurakunnan diakoniatyö järjestää
hygieniatuote- ja vaatekampanjan, joka
päättyy 13.10. Kampanjan aikana diakoniatyö ottaa vastaan kaupasta ostettuja hygieniatuotteita sekä hyväkuntoisia käytettyjä
syys- ja talvikauden arkivaatteita aikuisille. Diakoniatyö jakaa ne salonseutulaisille
vähävaraisille asiakkailleen. Joitakin lahjoituksia jaetaan myös Asunnottomien yö -tapahtumassa 17.10. Lahjoitukset voi tuoda

tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–13 Diakoniatalon poliisiaseman puoleisen päädyn
ovelle osoitteeseen Kirkkokatu 5. Soitathan
ovikelloa lahjoituksen tuodessasi.
Lisätietoja antaa diakoni Sanna Saramo:
sanna.saramo@evl.fi.

Rippikoulut 2022
Ilmoittautuminen ensi vuoden rippikouluihin on päättynyt. Ryhmäjako julkaistaan
seurakunnan verkkosivuilla ilmoittautumisnumeron perusteella viimeistään 13.9. Jos

www.salonseurakunta.fi

aiot käydä rippikoulun ensi vuonna, mutta et ole vielä ilmoittautunut, ota pikaisesti yhteyttä Lasseen p. 044 774 5378, lasse.
lindberg@evl.fi.

Kesäpäivä Lammenjärvellä
Salon Seudun Lottaperinne ry ja Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta viettivät yhteisen kesäpäivän heinäkuussa Lammenjärven leirikeskuksessa Kiikalassa. Päivä oli
aurinkoinen ja lämmin ja se siivitti leppoisaa yhdessäoloa. Jouko Siivo lämmitti saunan ja Jorma Peltonen toimi grillimestarina. Hannu Määttänen kitarallaan ja Pertti
Nummi harmonikallaan viihdyttivät paikalle saapuneita leppoisalla kesäpäivään
sopivalla musiikilla. Tilaisuudessa Sotilaspoikien Perinnekilta luovutti korkeimman
huomionosoituksensa, Killan pienoislipun

Kuvassa etualalla Voitto Malm ja Jorma
Peltonen.
kirkkoherra Timo Hukalle. Kuva ja teksti:
Pertti Falkstedt.

Kuvia kirkoista ja työntekijöistä
MARTTI SANTAKARI

Juuri eläkkeelle jäänyt Kiskon ja Muurlan
aluekappalainen Martti Santakari on valokuvannut paljon, ja hänen kuviaan olemme saaneet ihailla niin seurakuntalehdessä
kuin verkkosivuilla ja somessa. Nyt Martti
on koonnut kaksi kuvasarjaa, joihin pääsee
tutustumaan seurakunnan verkkosivujen
kautta, linkki kuviin löytyy etusivulta. Ensimmäinen kuvasarja on ”Sata vähän erilaista kirkkokuvaa”, jossa on kuvia Salon
kirkoista hieman erilaisesta näkökulmasta
kuvattuna. Toinen kuvasarja on ”Kasvokkain – kuvia työtovereistani”, ja se sisäl-

tää kuvia seurakunnan työntekijöistä. Tällä
kuvasarjalla Martti haluaa osoittaa kiitollisuutta työtovereilleen vuosien varrelta.

In Memoriam
Henkilöstöpäällikkömme Kirsi Maria Forss,
* 24.8.1975, nukkui pois Terhokodissa raskaan
sairauden uuvuttamana 13.8.2021.
Työtoverit jäävät kaipaamaan suuresti arvostamaansa työtoveria, joka teki vaikutuksen koko
työyhteisöön ammattitaidollaan ja valloittavalla
persoonallaan. Otamme osaa läheisten suruun.
Kirsin toivomuksesta mahdolliset muistamiset Roosa nauha -keräykseen. Viitenumero 5445.
Nordea FI20 2344 1800 0032 29.
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Kirkkovuosikalenteri

Mikkelinpäivästä
tuomiosunnuntaihin

PIXABAY

TIMO VIITANEN

PIXABAY

Kaikkien sielujen päivä ja Pyhäinpäivä

Mikkelinpäivä
Mikkelinpäivä on nimensä mukaisesti
arkkienkeli Mikaelin ja kaikkien muidenkin enkelien päivä. Enkelit ovat jotain
semmoista, mistä ei ihan tarkkaan tiedä,
että mitä, mutta sen verran tietää, että
aina kun niitä Raamatussa (tai muualla)
vastaan tulee, ne ovat Jumalan läsnäolon
erityinen merkki. Enkeli on merkki siitä,
että Jumala ei ole unohtanut; että hän
auttaa. Joskus apu voi tosin tulla myös
varoittavan viestin muodossa: olet menossa kohti tuhoa, käänny ajoissa!
Jostain kumman syystä mikkelinpäivästä on Suomessa tehty lasten kirkkopyhä, ehkä siksi, että ei tarvitse puhua
kiusallisesta ja epäilyttävän mytologi-

sen kuuloisesta enkeliaiheesta aikuisille. Lapsille(kin) saa ja pitää puhua
enkeleistä, mutta mikkelinpäivän raamatuntekstien enkelit ovat kyllä vähän
jotain muuta kuin uskonnollisen käyttötaiteen söpöt suojelusenkelit. Raamatun
enkelitkin kyllä suojelevat, mutta enemmän poliisin tai puolustusvoimien tyyliin. Tosipaikan tullen hyvinkin tarpeellista, mutta ei ehkä ensisijaisesti lasten
juttu. Vai onko sittenkin? Lapset kyllä
pitävät sekä supersankareista että piipaa-autoista.

Keskiajan kirkko vietti marraskuun alussa kahta pyhäpäivää. Marraskuun ensimmäinen päivä oli omistettu ”kaikille pyhille”. Silloin muisteltiin yhteisesti
kaikkia kirkon historian esimerkillisiä ihmisiä, siis niitä, joista me kaikki voisimme ottaa oppia. Marraskuun toisena
päivänä vietettiin, yleisön pyynnöstä,
”kaikkien sielujen päivää”, jolloin jokainen saattoi muistaa edesmenneitä läheisiään, siis niitä, jotka olivat ”ihan
tavallisia ihmisiä” tai ehkä kelpasivat
korkeintaan varoittavaksi esimerkiksi,
mutta saattoivat silti olla rakkaita ja
tärkeitä. Joskus tosin muistamisen motiivina saattoi olla myös hieman taikauskoinenkin huoli siitä, että kuolleet
ymmärtäisivät pysyä ”omalla puolellaan”…
Reformaattorit – Luther ja kumppanit
– torjuivat periaatesyistä tämän kaksi-

päiväisen juhlinnan, koska heistä ei ollut sopivaa jakaa kristittyjä kahteen eri
luokkaan. Yksi yhteinen juhlapäivä saisi
vastedes riittää kaikille. Periaate on sinänsä kaunis ja sen lähtökohta kunnioitettava, ja tätä järjestelyähän meilläkin
on sittemmin noudatettu. Mutta riittääkö se? Me muistamme kyllä ”omia” vainajiamme – hyvä niin – mutta miten on
laajemman kristillisen yhteisön laita?
Mitä jos tänä vuonna tutustuisimme
jonkun meille aiemmin tuntemattoman
ihmisen elämäkertaan ja kysyisimme,
mitä siitä voisi oppia? Voisiko se rohkaista meitä uskoon ja lähimmäisenrakkauteen maailmassa, jonka arvot ovat
usein jotain ihan muuta? Se ei ole omilta läheisiltämme poissa, ei eläviltä eikä
kuolleilta.
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PIXABAY

Tuomiosunnuntai eli
Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai on
suomalaisessa kalenterissa vanhastaan
ollut tuomiosunnuntai. Silloin on muistuteltu mieliin viimeistä tuomiota ja sitä, että jokainen on velvollinen teoistaan
vastaamaan Jumalan edessä. Ajatus ei
ole trendikäs. Eettinen autonomia kuulostaisi paremmalta. Mutta haluaisinko
oikeasti elää maailmassa, jossa millään
ei ole mitään väliä? Jossa kuka tahansa
saa kohdella lähimmäisiään miten huvittaa? Itse asiassa me elämme jo sellaisessa maailmassa: ihmiskauppa, lapsi-
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työvoiman käyttö, kidutus ja moni muu
pahuuden laji kukoistaa.
Vastuun ajatus ei siis ehkä olisikaan
hullumpi. Jo vuosikymmeniä on katolinen kirkko kuitenkin viettänyt tätä sunnuntaita Kristuksen kuninkuuden sunnuntaina. Merkitysero on pieni, mutta
selkeä: meidän ei pidä jäädä odottelemaan viimeistä tuomiota ”sitten joskus”. Kristus on kuninkaiden Kuningas ja
herrojen Herra jo nyt. Sillä, miten kohtelemme toisia ihmisiä, on väliä jo nyt. Ja
se on hyvä asia.
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Angelniemen kirkossa

Tervetuloa kirkkoon!

• 10.10. Messu klo 13.
Kirkkokahvit.

Halikon kirkossa
• 12.9. Messu klo 18.
• 19.9. Messu klo 10.
• 26.9. Messu klo 18.
• 3.10. Messu klo 10.
• 10.10. Messu klo 18.
• 17.10. Messu klo 10. Lounas ja
kirkkokahvit seurakuntatalossa. Kuljetus varttuneelle väelle,
ilmoittautuminen 11.10. mennessä p. 044 774 5364 tai
kaija.virtanen@evl.fi.
• 24.10. Messu klo 10. Lounas ja
perheille puuhaa seurakuntatalossa.
• 31.10. Messu klo 18.
• 7.11. Messu klo 10.
• 14.11. Messu klo 18.
• 21.11. Messu klo 10.
*Radiointi: 19.9., 3.10., 17.10.,
24.10., 7.11. ja 21.11.

Kiikalan kirkossa
• 12.9. Messu klo 10.
• 26.9. Messu klo 10.
• 10.10. Messu klo 13.
• 24.10. Iltakirkko klo 17.
Kuvaterveiset Tansaniasta
klo 16 seurakuntatalossa.
• 14.11. Messu klo 10.

Kitulan seurakuntakeskuksessa
• 21.11. Messu klo 13.

Kiskon kirkossa
• 19.9. Messu klo 10. Saarna Kirsti
Kirjavainen Suomen Lähetysseurasta. Marikan ja Virpin tervetulokahvit ja kuvaterveiset
Nepalista seurakuntatalossa.
• 26.9. Messu klo 10.
• 3.10. Messu klo 10.
• 24.10. Messu klo 10. EL:n Kiskon
yhdistyksen juhla seurakuntatalossa.
• 14.11. Iltakirkko klo 18.
* Striimaus: 19.9., 26.9. ja 3.10.

Kuusjoen kirkossa
• 12.9. Messu klo 10.
• 3.10. Messu klo 10.
• 17.10. Messu klo 10.
• 30.10. Iltahartaus klo 18.
• 21.11. Jumalanpalvelus klo 10.

Muurlan kirkossa
• 12.9. Messu klo 10. Kirkkokahvit
seurakuntakodissa.
• 3.10. Enkelikirkko klo 15.
• 17.10. Messu klo 10.
• 31.10. Messu klo 10.
• 21.11. Messu klo 10.

• 19.9. Messu klo 10.
• 3.10. Messu klo 10.
• 17.10. Messu klo 10.
• 24.10. Messu klo 10.
• 31.10. Messu klo 10.
* Striimaus: 17.10., 24.10.
ja 31.10.

Perniön kirkossa

Särkisalon kirkossa

• 12.9. Messu klo 10.
• 19.9. Messu klo 10.
• 26.9. Messu klo 10.
• 17.10. Hiljaisuuden messu
klo 18.
• 24.10. Messu klo 10.
• 31.10. Messu klo 10.
• 21.11. Iskelmämessu klo 16.

•3
 .10. Perhekirkko klo 10.
•1
 7.10. Messu klo 10.
Koivistolaisten kirkkopyhä.
• 31.10. Messu klo 13.
Tuottajien kirkkopyhä.
• 14.11. Messu klo 10.
• 21.11. Messu klo 10.

Perttelin kirkossa
• 26.9. Messu klo 10.
• 10.10. Messu klo 10.
• 31.10. Messu klo 10.
• 14.11. Perhekirkko klo 12.
Keittolounas seurakuntatalossa.

Salon kirkossa
• 12.9. Messu klo 17.
• 19.9. Messu (KV) klo 17.
• 3.10. Taaperokirkko klo 17.
• 17.10. Messu (KV) klo 17.
Mukana Salon eläkkeensaajat.
Kirkkokahvit.
• 24.10. Messu klo 17.
• 7.11. Messu klo 17.
• 14.11. Messu (KV) klo 17.
• 21.11. Messu klo 17. Itsemurhan tehneitten muistopäivä.
* KV = Kansainvälinen messu, joka toteutetaan huomioiden ne,
joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kaipauksen ja
kiitoksen päivä
Pyhäinpäivä on hiljainen ja harras päivä, jolloin muistellaan
edesmenneitä läheisiä ja viedään
heidän haudoilleen kynttilöitä,
seppeleitä ja kukkia. Kuolleiden
muistelemisen lisäksi pyhäinpäivä
muistuttaa jälleennäkemisen toivosta. Jumalanpalveluksissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen
kuolleita seurakuntalaisia.
Pyhäinpäivän kirkkotilaisuuksissa luetaan niiden vainajien ni-

www.salonseurakunta.fi

Suomusjärven kirkossa

met, jotka on viime pyhäinpäivän
jälkeen haudattu kyseisen seurakunta-alueen hautausmaille. Jokaiselle sytytetään myös muistokynttilä. Pyydettäessä voidaan
lukea myös sellaisen salolaisen
vainajan nimi, jonka arkku tai uurna on viety jonnekin muualle kuin
Salon hautausmaille. Tällaisista toiveista pyydetään ilmoittamaan kirkkoherranvirastoon puh.
02 774 5206.
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Teijon kirkossa
• 14.11. Messu klo 13.

Uskelan kirkossa
• 12.9. Messu klo 10.
•1
 9.9. Jumalanpalvelus klo 10.
Ilmavalvontalottien muistolaatan
paljastustilaisuus kirkonmäellä.
• 26.9. Messu klo 10.
•1
 0.10. Messu klo 10.
Vanhusten viikon päätös.
• 31.10. Messu klo 10.
•1
 4.11. Messu klo 10.
Mukana Toivon laulajat.
* Radiointi: 12.9., 26.9., 10.10.,
31.10. ja 14.11.

Vaskion kirkossa
•1
 2.9. Messu klo 10. Striimaus.
Kirkkokahvit ja kirkkoyhdistyksen vuosikokous.
• 17.10. Messu klo 13.
• 21.11. Messu klo 13.

Yliskylän kirkossa
•1
 0.10. Messu klo 13.

Kaukurin
rukoushuoneella
• 12.9. Jumalanpalvelus klo 13.
Kirkkokahvit.

Lepää hetki

Ylikulman
rukoushuoneella

Perniön kirkko

• 3.10. messu klo 15.

Särkisalossa
Villa Tallbackassa
•1
 2.9. Sanajumalanpalvelus
klo 13.

Gottesdienst
auf Deutsch

avoinna hiljentymistä varten
pe 17.9., 15.10. ja 19.11.
klo 18–19.
Mahdollisuus kuunnella
hiljaista urkumusiikkia
puolen tunnin ajan.

Sonntag 26.9. um 12 Uhr
mit Hans-Christian Beutel.

Pyhäinpäiväkirkot 6.11.

UNSPLASH

• Halikon kirkko klo 10.
•H
 alikon kirkko klo 18; luetaan Halikkoon,
Angelniemelle ja Vaskiolle haudattujen nimet.
• Kiikalan kirkko klo 18.
• Kiskon kirkko klo 10.
• Kuusjoen kirkko klo 17.
• Muurlan kirkko klo 13.
• P erniön kirkko klo 18; luetaan kaikille Perniön
alueen hautausmaille haudattujen nimet
(kirkko- ja kappelihautausmaa, Teijo,
Yliskylä, Karhujoki).
• Perttelin kirkko klo 10.
• Suomusjärven kirkko klo 10.
• Särkisalon kirkko klo 18.
•U
 skelan kirkko klo 18; luetaan Helisnummelle, kirkkohautausmaalle, Isokylään ja
Salon hautausmaalle haudattujen nimet.
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ANNE-MAARIT PESOLA

Lapsille ja lapsiperheille
Reppuretkiä luonnossa
Tälle syksylle on jälleen tarjolla ohjattuja lasten ja perheiden retkiä lähiluontoon joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Reppuretket on tarkoitettu kaikenikäisten iloksi ja retkeily onnistuu perheen pienimmiltäkin, jos kävelevät jo itse tai mahtuvat reppuun! Retket tehdään omin eväin ja lähtöpaikkaan hankkiudutaan
omin kyydein. Osallistuminen ei maksa mitään eikä etukäteen tarvitse ilmoittautua. Retkelle lähdetään säällä kuin säällä, varusteet valitaan sen mukaan. Luonnossa
kulkemisen ohella reppuretkiin sisältyy pieni yhteinen ohjelmatuokio. Retkiä järjestävät seurakunnan lastenohjaajat.
Seuraava reppuretki on la 9.10. Teijolla, jossa kuljetaan
helppo reitti. La 13.11. retkeillään Bergvikin luontopolulla
ja la 11.12. Kesä-Angelan lähimaastossa lyhyen reitin ver-

ran, jonka jälkeen rantasaunan pihalla on jouluinen eväshetki. Reppuretkistä tulee tarkempaa tietoa seurakunnan
nettisivuille ja lehti-ilmoituksiin. Tiedusteluihin vastaa
Anne-Maarit Pesola p. 044 774 5341.

Koko perheen polku Vuohensaaressa
Koko perheen toiminnallinen polku on tarjolla Vuohensaaressa lapsen oikeuksien päivänä la 20.11. klo
10–13. Mukana tapahtumassa on seurakunnan lastenohjaajia. Seurakunta tarjoaa makkarat ja pillimehut.

Perhekerhoja päivien piristykseksi…

Pyhäkoulut

Perhekerhot tarjoavat seuraa, virkistystä ja virikkeitä lapsille ja aikuisille. Ohjelmassa on leikin ja jutustelun ohessa
laulu- ja kädentaitotuokioita, pieniä hartaushetkiä sekä alustuksia eri aiheista. Toiminta on maksutonta eikä siihen
tarvitse ilmoittautua.

Angelniemen
seurojentalo

Halikko

Salo-Uskela

Pikkupappila, Kalliokuja 2
• Perhekerho to klo 9–11

Kiikala

Mahlakankareen
seurakuntakoti,
Koivulankuja 2
• Perhekerho ti klo 9–11

Seurakuntatalo, Kirkkotie 4
• Perhekerho to klo 9–11

Salo-Uskela

Kuusjoki
Seurakuntatalo,
Ylikulmantie 235
• Perhekerho to klo 9–11

Muurla
Seurakuntakoti,
Uotilantie 1
• Perhekerho pe klo 9–11

Perniö
Pappila, Lupajantie 7
• Perhekerho to klo 9–11

Pertteli
Seurakuntatalo,
Mikolantie 5
• Perhekerho ti klo 9–11

Ollikan seurakuntakoti,
Hämeenojankatu 19
• Perhekerho ti klo 9–11

Särkisalo
Seurakuntakoti,
Kirkkopolku 1
• Perhekerho ke klo 9–11

Vauvakerho
Mahlakankareen
seurakuntakoti,
Koivulankuja 2
to klo 13–15
* Tarkoitettu noin 0–18
kk:n ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Isovanhemmat ja muut läheiset myös tervetulleita!

…sekä iltojen iloksi!

Muurlan
seurakuntakoti

Halikko

Särkisalo

Pikkupappila, Kalliokuja 2
• Iltaperhekerho to klo
17–19 (yhteistyössä MLL)

Seurakuntakoti,
Kirkkopolku 1
• Iltaperhekerho to *16.9.
*14.10. *11.11. *9.12. klo
17–19

Perniö
Pappila, Lupajantie 7
• Iltaperhekerho to 2.9. *
30.9. *28.10. *25.11. klo
17–19

Salo-Uskela
Mahlakankareen
seurakuntakoti,
Koivulankuja 2
• Iltaperhekerho ke
klo 17–19

Suomusjärvi

Kokkilantie 775
su 12.9., 10.10. ja 21.11.
klo 10.

Äitien kerho
”Mariat”
Pikkupappila, Kalliokuja 2,
Halikko
ke klo 17–19
* Yhdessäoloa, käytännön
kokemusten jakamista,
hyvää mieltä sekä uusia
ystäviä kahvikupposen äärellä. Jokaisen tapaamiskerran aluksi alustus päivän aiheeseen.

Kitulan seurakuntakeskus,
Kitulantie 7
• Iltaperhekerho ke klo
17–19 (yhteistyössä
MLL)
PIXABAY

Uotilantie 1
Su 3.10. ja 7.11. klo 15.

Ollikan
seurakuntakoti
Hämeenojankatu 19
Su 19.9., 3.10., 17.10.,
31.10., 14.11. ja 28.11. klo
15.30.

Tarjolla myös
kirjepyhäkoulu
Päkän posti on suunnattu
noin 3–5-vuotiaille ja Tutkimuspartion seikkailut noin
6–9-vuotiaille. Saat kuusi
kertaa vuodessa kotiin kannettuna hauskoja tehtäviä
ja luettavaa. Osallistuminen on ilmaista. Tilaamisen
voi aloittaa ja lopettaa milloin haluaa. Liity mukaan ilmoittautumalla netin kaut-

ta: www.salonseurakunta.
fi > Lapsille ja lapsiperheille > Pyhäkoulut ja kirjepyhäkoulu.

Varhaiskasvatus
somessa
Facebookissa:
Salon seurakunta lapset
ja perheet

Instagramissa:
eet
salonseurakuntalapsetjaperh
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Uusi teatterikerho
alkaa Perttelissä

Koululaisten
leirejä
Leireille ilmoittautuminen:
www.salonseurakunta.fi/
koululaisille.

MARJA ROIKO

P

erttelin seurakuntatalossa aloittaa
syyskuussa uusi alakoululaisille suunnattu teatterikerho,
jota vetää isoskoulutuksen
käynyt Ella Valanne. Ellalle teatteritouhu on tuttua,
onhan hän harrastanut sitä jo kuutisen vuotta Salon
teatterikoulussa.
Idean teatterikerhosta
keksi Ellan äiti.
– Äiti ehdotti, että jospa alkaisin pitämään teatterikerhoa. Otin yhteyttä
nuorisotyönohjaaja Leaan
ja hän innostui ideasta, Ella kertoo.
Kerhossa
tutustutaan
teatterin eri osa-alueisiin
kuten esimerkiksi improvisaatioon. Kerhossa vietetään aikaa yhdessä ja tutustutaan muihin kerholaisiin.
Kerho on tarkoitettu kaikille
1–6-luokkalaisille eikä osallistumiseen vaadita aiempaa teatterikokemusta.
Ella on saanut oman teatteriharrastuksensa kautta
rohkeutta esiintymiseen.
– Toivon, että teatterikerho auttaa kehittämään
itsetuntoa ja lisäämään
rohkeutta, Ella toteaa.
Hän on jo suunnitellut
kerhon ohjelmaa ja onkin

Äidit ja
yli 7-vuotiaat pojat

1.–2.10. Naarilan leirikeskuksessa
• Hinta 10 �/nenä.
• Ilmoittautuminen
viim. 24.9.
• Tiedustelut:
Maritta Järveläinen
p. 044 774 5276,
maritta.jarvelainen@evl.fi

Tyttöleirit

Naarilan leirikeskuksessa
• 7–10-vuotiaat 18.–20.10.
• 11–15-vuotiaat
20.–22.10.
• Hinta 20 �.
• Ilmoittautuminen alkaa
13.9. klo 18.
• Tiedustelut:
Maritta Järveläinen
p. 044 774 5276,
maritta.jarvelainen@evl.fi

Koululaisten kerhoja vetävät kerhonohjaajakoulutuksen
tai isoskoulutuksen käyneet nuoret. Ella Valanne aloittaa syyskuussa ohjaamaan uutta teatterikerhoa alakoululaisille Perttelissä. Tervetuloa rohkeasti mukaan,
toivottaa Ella.
innokkaana aloittamassa
kerhoa syyskuussa. Kerho
kokoontuu kerran viikossa ja siihen täytyy ilmoittautua samaan tapaan
kuin muihinkin koululaisten kerhoihin. Jos innokkaita tulijoita on paljon,

perustetaan kaksi teatterikerhoryhmää.
Ellalla on viesti kaikille
kiinnostuneille:
– Tervetuloa kaikki rohkeasti tutustumaan teatterikerhoon, meillä tulee varmasti olemaan kivaa!

Koululaisten kerhot ovat maksuttomia. Kerhot alkavat viikolla 38.
Ilmoittautuminen alkaa ke 15.9. klo 18: www.salonseurakunta.fi/koululaisille.

• Ma klo 17.00–18.30
Kokkikerho
• Ke klo 17.00–18.00
Puuhakerho 3.–7. lk
• Ke klo 18.00–19.00
Puuhakerho 1.–2. lk

Kiikalan
seurakuntatalo

• Ti klo 17–19 Kokkikerho

Kiskon Valopilkku

• Ke klo 17.30–19.30
Puuhakerho

• To klo 16.30–17.30
Legokerho 7–12-v.
• To klo 18.00–19.00
Pienoismallikerho, isät
ja pojat

Paunalan
seurakuntakoti

• Ma klo 16.30–17.30
Puuhakerho 1.–3. lk tytöt
ja pojat
• To klo 16.30–18.00
Kokkikerho 2.–3. lk tytöt

Perniön
seurakuntatalo

• Ti klo 18.00–18.45
Sähly 3.–4. lk
• Ti klo 18.45–19.30
Sähly 5.–7. lk

Särkisalon
seurakuntatalo

• Ti klo 15.15–16
Kitarakerho
• Ti klo 16–17.30
Toimintakerho
*21.9. *26.10. *23.11.

Vaskion
seurakuntakoti

• Ma klo 16.30–18
Kokkikerho

• Ma klo 17.15–18.45 Kaksi kokkikerhoa vuorotellen
joka toinen viikko

• Ma klo 15.00–16.30
Kokkikerho 2.–3. lk tytöt
• Ke klo 16.30–18.00
Kokkikerho 3.–4. lk tytöt

Perttelin
seurakuntatalo

Angelniemen
seurojentalo

Ollikan
seurakuntakoti

Pikkupappila,
Halikko

Mahlakankareen
seurakuntakoti

• Ma klo 16.30–17.30
Puuhakerho 1.–2. lk tytöt
• Ma klo 18.00–19.30
Kokkikerho 3.–4. lk tytöt
ja pojat

Tyttöjen ja
poikien leirit

Perniön leirikeskus Reilassa
• 18.–19.10. Tytöt ja pojat
7–9-v.
• 20.–21.10. Tytöt ja pojat
10–12-v.
• Hinta 10 �.
• Ilmoittautuminen alkaa
13.9. klo 18.
• Tiedustelut:
Martti Rouhiainen 044
735 8623, martti.rouhiainen@evl.fi

Äitien ja kouluikäisten
tyttöjen päivä

La 16.10. klo 10–18
Perttelin Juvankoskella
• Ilmoittautuminen alkaa
15.9. klo 18: www.salonseurakunta.fi/koululaisille.
• Lisätietoja:
lea.pistemaa@evl.fi

Äitien ja tyttöjen
historialeiri
11.–12.12. Naarilan leirikeskuksessa
Tervetuloa pienenä äiti-tyttöleirillä olleet, nyt
jo aikuiset tytöt äiteineen
muistelemaan menneitä ja
nauttimaan Naarilan antimista. Tyttöjen alaikäraja
20 v.
• Hinta 10 �/nenä
• Ilmoittautuminen viim.
26.11. www.salonseurakunta.fi/koululaisille
• Tiedustelut: Maritta Järveläinen 044 774 5276,
maritta.jarvelainen@
evl.fi

Hiihtolomalla Leville

Kerhoja alakoululaisille
Halikon
seurakuntatalo

UNSPLASH

• Ke klo 18.00–19.30
Teatterikerho 1.–6. lk

• Ti klo 17.30–19.00
Kokkikerho

Pukkila, Vaskio

• Ti klo 17.00–17.45
Sählykerho 1.–2. lk

• Pe klo 13–16
Lasten lähetyskerho
* 24.9. * 15.10. * 12.11.
* 3.12.

Timanttiset

Kerho eka- ja tokaluokkalaisille ke klo 14.30–16
Mahlakankareen seurakuntakodissa. Tähän kerhoon ei
tarvitse ilmoittautua.

Perinteinen Levin-matka
on taas luvassa koulujen
hiihtoloman aikaan 19.–
25.2.2022, elleivät koronarajoitukset estä sen toteutumista.
Levilehdossa majoitutaan
2–4 hengen huoneisiin, laskettelurinteet ja hiihtoladut
ovat vieressä. Matka maksaa 410 �, alle 12-vuotiailta 350 �. Lapset ja nuoret
voivat lähteä mukaan vain
aikuisen seurassa. Hinta sisältää bussimatkojen ja ma-

UNSPLASH

joituksen lisäksi aamu- ja
iltapalat, päivälliset ja ohjelman.
Ilmoittautumislomake aukeaa ma 13.9. klo 18 netissä:
www.salonseurakunta.fi >

Tule mukaan > Matkat ja
retket. Tiedusteluihin vastaa
nuorisotyönohjaaja Martti
Rouhiainen 044 735 8623,
martti.rouhiainen@evl.fi.

SEURAKUNNAN VIESTINTÄ

NUORILLE
Elämän suuria
kysymyksiä
nuorten Alfassa!
Tule miettimään elämän
kysymyksiä, pohtimaan
syvempiä tarkoituksia ja
keskustelemaan yhdessä. Nuorten Alfassa mennään syvälle hengelliseen
maailmaan ja pohditaan
yhdessä esimerkiksi mitä Jumala ajattelee tai
mikä on elämän tarkoitus. Alfa-kokoontumisen
aluksi syödään, vaihdetaan kuulumiset ja katsotaan videonpätkä alustukseksi päivän aiheeseen.
Nuorten Alfa kokoontuu
4.10. alkaen maanantaisin klo 16–18 nuortentila Telakassa Salon kirkon
sivusalissa, Kirkkokatu 7.
Lisätietoja antaa nuorisotyönohjaaja Simone Koivisto p. 044 774 5249, simone.koivisto@evl.fi.

Nuortenillat ja
avoimet ovet
• Tiistaisin klo 15–17 Halikon Hepulissa, Vaskiontie 31.
• Keskiviikkoisin klo 16–18
Perniön Piilossa, Lupajantie 9. Aloitus 29.9.
• P erjantaisin klo 18–22 Telakassa, Kirkkokatu 7 (Salon kirkon sivusali). Telakka avoinna myös tiistaista
perjantaihin klo 15–18.

Nuorten messu
Pe 17.9., 15.10. ja 26.11. klo
18 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Jatkot nuorisotila Telakassa kirkon sivusalissa.

Retki tulossa
19.11. Suomen suurin nuortenilta Turussa Maata näkyvissä -festareihin liittyen.
Lisätietoa myöhemmin!

OLLAAN YHTEYKSISSÄ!

Työntekijöiden
yhteystiedot:

www.salonseurakunta.fi/
nuorille

Somesta löytyy:
@peteseurispossu
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Rukoushuone pitää yllä yhteishenkeä
RIITTA KOIVISTO

K

aukurin rukoushuoneesta voi olla ylpeä.
– Rakennus nostaa mielialaa
aina, kun sen ohi ajaa, kuvaa rukoushuoneyhdistyksen puheenjohtaja Olli
Saarinen.
Hänestä on merkityksellistä, että talon
rakentaminen lähes sata vuotta sitten oli
kiskolaisten yhteinen hanke, ei minkään
pienen ryhmittymän. Idean yhtenä herättelijänä saattoi olla naapurikylään, Perniön
Ylikulmalle noussut rukoushuone.
Kiskon seurakunta oli alusta alkaen hengessä mukana, mutta ei ihan heti uskaltautunut antamaan taloudellista tukea, sillä
ties kuinka monta rukoushuonetta kiskolaiset vielä innostuisivat rakentamaan!
Talo rakennettiin hyvin, hyvälle hiekkaiselle tontille, joka ei roudi. Ja se jäi Kiskon
ainoaksi rukoushuoneeksi.

Talo on pidetty kunnossa

Kaukurin rukoushuoneyhdistyksen
puheenjohtaja Olli Saarinen ja sihteeri Leena Olenius ovat tyytyväisiä
ison remontin kokeneeseen taloon.

Kaukurin rukoushuoneen tuliterältä näyttävä peltikatto on laitettu jo
kuusi vuotta sitten. Kuvassa näkyy
myös ns. jalkaränni, joka ei päästä
vettä seinille. Kattoremontin jälkeen
on kunnostettu seiniä, ikkunoita ja
keittiö.
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Viimeisen kymmenen vuoden rupeama on
tuonut taloon uuden peltikaton ns. jalkaränneineen. Ikkunat on huoltomaalattu ja
ulkolaudoitus uusittu kokonaan. Tosin sitä
ennen jouduttiin seinistä korjaamaan myös
näkymättömät osat: hirsirakenteinen talo
kengitettiin uudelleen eli alimmista hirsikerroista uusittiin kymmeniä metrejä.
Olli Saarinen kertoo, että myös salin sisäseinien kauniit pylväät ovat oikeasti päältä
koristeltuja pystyhirsiä, ns. följareita, jotka
on suunniteltu tukemaan koko taloa. Hän
rakennusinsinöörinä tuntee talon siksikin,
että sen ensimmäisenä rakennusmestarina
toimi hänen isoisänsä.
Kauniin sinistä salia ei ole nyt tarvinnut
kunnostaa, mutta keittiössä on korjattu
kattoa ja lattiaa – vanhan vesivahingon jälkiä – ja uusittu viemärit ja putket; lämmin
vesi tulee nyt paineellisena. Lisäksi siellä on
upouudet kylmälaitteet, mikro ja hella, tosin vanha yhdeksän leivän uuni on myös
säilytetty.

Säästäväisesti, tarkasti
ja yhdessä
Sihteeri Leena Oleniuksen mapista selviää,
että suurimmalta osalta työ on tehty talkoilla – 1700 tuntia takana. Myös rahan
keräämisessä on oltu pitkälle omavaraisia:
ompeluseuroilla ja myyjäishuutokaupoilla
on vuosikymmenien perinteet. Ne pienet
purot!
Salon seurakunta antaa vuosittain yhdistykselle toiminta-avustuksen. Nyttemmin
myös Uudenmaan ELY-keskus ja sen alainen Ykkösakseli Suomusjärveltä ovat kanavoineet korjaushankkeelle tukea Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. ”Eurooppa investoi maaseutualueisiin”, kuten eteisen kyltit todistavat.
Remonttihankkeessa on tehty yhteistyötä myös Museoviraston ja Salon rakennusvalvonnan kanssa.

Monipuolistuva tulevaisuus
Rukoushuoneyhdistyksen ja seurakunnan
yhteistyö jatkuu. Nyt on jo suunniteltu Kiskon ja Muurlan alueen uuden aluekappalaisen, Marika Huhtasalon, kanssa jumalanpalvelusta ja kirkkokahveja sunnuntaiksi 12.9.
Juhlasali sopii myös ristiäisiin ja vihkimisiin, runoiltoihin ja konsertteihin. Syntymäpäiviäkin siellä on pidetty. Joulu- ja muissa
askarteluissa viihtyisivät lapsetkin – mitä
heille nyt voisikaan kehitellä, miettii kaksikko.
Varsinkin keittiön remontti antaa lisää
käyttömukavuutta. Yhdistys on nyt myös
päättänyt pitää keittiön ja sen vieressä
olevan pienen kokoontumistilan jatkuvasti lämmitettynä. Niitä saa vuokrata. – Salia lämmitetään tarpeen mukaan kuten ennenkin.
Talo ei ole koskaan lopullisesti valmis, ei
vaikka täyttäisi neljän vuoden kuluttua 100 v.
Ehtivätkö sen ikkunanpuitteet sitä ennen
saada uutta maalia ulkopinnoille?

Rukoushuoneen kaunista salia ei ole nyt
tarvinnut remontoida. Se soveltuu monenlaisten tilaisuuksien pitoon.
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Seurakunnan tärkeät
vapaaehtoiset

RIITTA KOIVISTO
Moni seurakunnan toiminta pyörii vapaaehtoisten varassa. Salon seurakunnassa on
käytössä koko Suomea käsittävä vapaaehtoistyo.fi -palvelu, jonka tarkoitus on koota yhteen avun tarvitsijoita ja avun antajia,
ja avun lisäksi laittaa liikkeelle myös oppia,
taitoja, iloa, kontakteja, kulttuuria, yhteyttä
ihmisten kesken ja hyvää mieltä.
Sivustolta löytyy esimerkiksi ajankohtainen tieto Salon syysmarkkinoista ja niiden
vapaaehtoistarpeesta: talkoista kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä lähetyssihteeri Henna Seppälään: henna.seppala@evl.fi ja 044
774 5214.
Seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta
vastaava diakoniatyöntekijä Sanna Saramo
vierailee vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä ja on työssä olevien ja siitä kiinnostuneiden tavoitettavissa: sanna.saramo@evl.fi

ja 044 774 5296. Mutta yhtä hyvin sopii
nykäistä hihasta sitä itselle tutuinta työntekijää.
Mahdollisuudet erilaisiin tehtäviin ovat
Saramon mukaan parantuneet nyt, kun
pandemiaa koskeneita rajoituksia ei paljonkaan ole ja kotikäynnit ja ryhmätilaisuudet
ovat taas mahdollisia.

Hyvällä mielellä yksinäisyyttä vastaan

E

milia Kauppinen on kauan tunnistanut itsessään halun auttaa toisia, mutta hän ei valinnut kouluttautua terveys- tai sosiaalialalle:
– Olen liian herkkä auttamisammattiin,
hän miettii.
Varsinkin yksinäisyyden näkeminen on
aina herkistänyt häntä:
– Siinä on mulla jokin heikko kohta tai
arka paikka.
– Lasten yksinäisyydestä puhutaan, ja
vanhusten, mutta entä siinä välissä? Työikäisten? Sellaisten, joilla on vaikka perhettäkin ympärillä, mutta jotka tuntevat olevansa yksin? Tai masentuneita?
– Sellaista ei haluta myöntää eikä sellaisesta puhua, Emilia näkee.

Eräänä sunnuntaina muutama vuosi sitten ihmisen hätä tuli lähelle, kun ystävä
viestitteli junamatkansa katkeamisesta:
joku jäi junan alle. Vaikka menehtyneestä
ei voinut tietää mitään, Emilian mielessä
konkretisoitui kysymys: Mitä voi tehdä yksinäisyyden lievittämiseksi ilman ammattikoulutusta?
Nettiä selaamalla löytyivät vapaaehtoistyön sivut ja ilmoittautumislomake. Seurakunnasta otettiin yhteyttä, käytiin kasvokkain keskustelua tehtävistä, joiden sisältö ja
rajat puhuttiin selväksi. Jatkotapaamisia ei
ole ollut, mutta yhteys on olemassa, Emilia kokee.
Emilialle esiteltiin seuraa kaipaava vanhus. He sopivat tapaamisia yhdeksi päiväksi

viikossa, pariksi tunniksi kerrallaan.
– Tultiin hyvin juttuun. Välillä katsottiin valokuvia ja pelattiin jotain.
Myöhemmin siunaantui toinen
tehtävä: oli perhe, jossa koira tarvitsi
lenkittäjää. Kolmena päivänä viikossa tunnin tai puolen lenkki. Ystävyyskin siinä sivussa syntyi.
Emilia Kauppinen kannustaa muitakin:
– Jos voit lähteä mukaan, ota paikosta
selvää, kysele ja keskustele. Se ei sido mihinkään, ja vapaaehtoistyötä tehdään voimien mukaan. Mutta myös, jos tarvitset
apua, pyydä sitä. Ei ole liian suurta tai liian
pientä asiaa!

Emilia Kauppisen sylissä oleva kääpiöluppakorva Pimpula on myös vapaaehtoistyössä: se sai joitain vuosia sitten hätäsiirtona kaverikseen pulaan joutuneen
Pampulan, joka kuvaushetkellä piileskelee luultavasti sängyn alla.
Mikä vapaaehtoistyössä kantaa?
– Saan olla oma itseni ja niin pienellä vaivalla voin olla niin suureksi avuksi.

”Taas jumpalla pojat on!”

S

eurakunnan miesten jumpparyhmässä yli 20 vuotta kokoontunut joukko on iältään noin kuusikymppisestä satavuotiaaseen.
Ryhmää vetää kaksi vapaaehtoistyöntekijää, joten vastuuta voi jakaa ja vetokertoja vuorotella.
Jumpparit ovat aktiivisia ja omatoimisia: osaavat kalastaa jäseniä vaikka torilta,
niin kuin kävi Risto Tammisen tapauksessa,
ja etsiä vetäjänsä itse, usein omasta porukasta. Näin alkoi Tammisenkin kausi toisena vetäjänä neljä vuotta sitten.
Ryhmässä ei ole tarkoitus puurtaa hiljaa yksin omien laitteitten kanssa niin kuin
kuntosaleilla, vaan sinne on tultu tekemään
yhdessä:
– Tunne ryhmään kuulumisesta on aivan ensiarvoisen tärkeä, sanoo Risto Tamminen.
– Ei ole ollenkaan sama, että jumppaisi
kotona yksin! Jos edes tulisi jumpanneeksi.
Paras ohjaajakoulutus tuntuu olleen monivuotinen oma osallistuminen ryhmään.
Silloin oppii tunnin kulun ja turvalliset liikkeet. Alkulämmittelyssä kävellään ja marssitaan paikoillaan tai piirissä; hyppyjä ja
juoksua ei harrasteta. Usein lauletaankin,
sillä rytmi on myös tärkeä elementti:

www.salonseurakunta.fi

Miesten jumpparyh
taitaa olla Herman mä on päässyt lehtien sivulle ennenk
ta tila oli liian kaikunin koululta, jossa oltiin välillä evak in. Kuva
Työväenyhdistykse isa. Tänä syksynä jumpataan perja ossa, mutnt
n salissa. Se on hy
vä ja keskeinen pa aisin klo 9
ikka.
”TAAS JUMPALLA POJAT ON
LAULU RAIKAS SIIS SOIKOHON
MEILLÄ HAUSKA ON TYÖ
JALKA TAHTIA LYÖ
MIELI HUOLETON SALILLE TUO”
Liikkeet jokainen tekee omissa rajoissaan.
Nivelistä pidetään huolta, mutta venytyk-

siä äärirajoille tai muuta riskialtista ei tehdä.
Uutta otetaan vain varovasti. Jos jotain
tehdään liian eri lailla tai väärässä järjestyksessä, ryhmä huolehtii vetäjänsä oikealle polulle, Risto Tamminen on huomannut.
Ryhmään on tultu virkistymään eikä
stressaantumaan!

Risto Tamminen on liikunnan alalla
pitkän linjan harrastaja, ei ammattilainen. Kotonakin on erilaisia puntteja, palloja ja venyttelytanko.
– Logopaidat ovat seurakunnan
lahja vapaaehtoistyöntekijöille.
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Kuorotoiminta
alkamassa

Uusi lauluryhmä KiVeT
Kiikalan seurakuntatalossa kokoontuu 15.9. alkaen keskiviikkoisin klo 17 kaikille avoin yhteislauluryhmä Kiikalan Veisutiimi. Kanttori Maria Sirén laulattaa ääniharjoituksia ja seuraavan Kiikalan jumalanpalveluksen virsiä sekä ajankohtaan
sopivia lauluja. Ryhmässä laulaminen ei edellytä esiintymisiin
osallistumista, vaikka toivottavaa olisikin saada virret ja laulut
kajahtamaan komeasti kirkon tilaisuuksissa. Tervetuloa huoltamaan ääntäsi ja laulamaan yhdessä silloin, kun sinulla on
aikaa ja sellainen olo, että kaipaat laulamista!

Kuorossa laulaminen on kehittävä
ja virkistävä harrastus kaikenikäisille. Kuorotoimintaa
aloitellaan syksyn aikana
koronatilanne huomioiden.

Tervetuloa juhlakuoroon!

UNSPLASH

Aikuisille ja
vanhemmalle väelle

Lapsille
Lapsikuorot on tarkoitettu ensisijaisesti alakouluikäisille,
mutta mukaan voi tulla myös eskarilaisia ja yläkoululaisia.
Kuoroon ei ole pääsykoetta eikä harrastus maksa mitään!
Kuorolaulu kehittää sävelkorvaa sekä laulu- ja myös nuotinlukutaitoa. Lisäksi kuorosta saa tietysti samanhenkisiä
kavereita, uusista hienoista kokemuksista puhumattakaan.
Kuorot esiintyvät perhekirkoissa, konserteissa ja muissa
tilaisuuksissa. Keväällä pidetään yhteinen laululeiri päätöskonsertteineen, ja lisäksi järjestetään retkiä.

Allegro

• Ke klo 17–17.45
(1.–2.-luokkalaiset) ja klo
18–19 (3.–7.-luokkalaiset)
Halikon seurakuntatalon
yläsalissa, Vaskiontie 31.
• Keskustan ja Halikon
alueella toimiva lapsikuoro.
• Harjoitukset alkavat 22.9.
• Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.9. mennessä:
www.salonseurakunta.fi/
musiikki > Lapsikuorot
• Tiedustelut:
Lauriina Hurtig
p. 044 774 5346,
lauriina.hurtig@evl.fi

Crescendo

• Alakoululaisille ja esikoululaisille Kiskossa.
• Harjoitukset Valopilkussa
Kuusitie 8 (mahdollisesti

ti klo 15–16, aloitusaika
ilmoitetaan myöhemmin).
• Tiedustelut
Virpi Vähäpassi
p. 040 557 5473,
virpi.vahapassi@evl.fi

Laurin lapset

• Ke klo 15–16 alakoululaisille Perniön seurakuntatalossa.
• Harjoitukset alkavat 15.9.
• Tiedustelut:
Maria Rainio-Alaranta
p. 044 735 8626,
maria.rainio-alaranta@
evl.fi

Pikkolo

• To klo 17.30–18.15 Perttelin seurakuntatalossa.
• Tiedustelut:
Kirsi Laakkonen
p. 040 088 4699,
kirsi.laakkonen@evl.fi

Nuorille ja
nuorille aikuisille

Aikuisten ryhmät ovat pitkälti sekakuoroja, jotka laulavat
jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.
Välillä kuorot esiintyvät myös yhdessä suurkuorona. Säännöllisten kuorojen lisäksi kiireisemmille lauluintoisille on
toisinaan tarjolla kolmen kerran kuoroja, joissa sitoudutaan
vain muutamiin harjoituksiin ja yhteen esiintymiseen. Näistä
ilmoitetaan verkkosivuilla ja lehtien viikkoilmoituksissa.
Kuorojen ohjelmistossa on sekä perinteistä kirkkomusiikkia että uudempaa gospelia. Välillä poiketaan myös maallisemmille poluille. Pääsyvaatimuksena kuoroon on innokas
asenne ja mielellään myös jonkin verran laulutaitoa. Kuoroissa käytetään aikaa oikean laulutekniikan oppimiseen ja
kannattaakin ajatella, että laulaessa oppii!

Halikon kirkkokuoro

• Ti klo 18–19.30 Halikon
seurakuntatalossa, Vaskiontie 31. Alkaa 14.9.
Samaan aikaan lastenhoito
järjestettynä alasalissa.
Ilmoitathan lastenhoidon
tarpeesta Lauriinalle.
• Johtajana Lauriina Hurtig
p. 044 774 5346,
lauriina.hurtig@evl.fi

Halikon laulelijat

• Kuukauden toisena torstaina klo 13.30–14 Halikkokodissa ja neljäntenä
torstaina klo 14–14.30
Tammilehdossa.
• Johtajana Eila Ruponen
p. 050 337 2339.

KiVeT –
Kiikalan Veisutiimi

• Ke klo 17–18.15 seurakuntatalossa, Kirkkotie 4.
Alkaa 15.9.
• Johtajana Maria Sirén
puh. 044 774 5300,
maria.siren@evl.fi

Kuusjoen kirkkokuoro

Nuorisokuorot avustavat jumalanpalveluksissa, draamaproduktioissa sekä konserteissa.
Perniön Nuorisokuorossa lauletaan musiikkia virsistä poppiin ja klassisesta kirkkomusiikista uusimpaan gospelmusiikkiin. Ohjelmistoa suunnitellaan yhdessä laulajien toiveet
huomioiden.
Diskantti toteuttaa vuosittain isoja musiikillisia draamaproduktioita, laulaa tuomasmessuissa ja pitää konsertteja.
Säestyksistä vastaa yleensä bändi. Ohjelmistossa on gospelmusiikkia Suomesta ja maailmalta, uutta ja vanhaa, kevyttä
ja vähemmän kevyttä, säestettynä ja ilman. Usein lauletaan
espanjalaista ja afrikkalaista musiikkia tanssin kera.

• Ke klo 17–18 seurakuntatalossa, Ylikulmantie 235.
• Johtajana Kirsi Laakkonen
p. 0400 884 699,
kirsi.laakkonen@evl.fi

Diskantti

• Ke klo 18–20 seurakuntatalossa, Lupajantie 9.
Alkaa 15.9.
• Johtajana Maria RainioAlaranta p. 044 735
8626, maria.rainioalaranta@evl.fi

• To klo 17.30–19 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Noin 13–25-vuotiaiden
sekakuoro.
• Esiintymismatka parin
vuoden välein Euroopassa, seuraavaksi suuntana
Unkari.
• Tiedustelut:
Kaisa Suutela-Kuisma
p. 044 774 5291, kaisa.
suutela-kuisma@evl.fi.
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Perniön Nuorisokuoro

• Ke klo 16–17.30 Perniön
seurakuntatalossa, alkaa
15.9.
• Tiedustelut:
Maria Rainio-Alaranta
p. 044 735 8626, maria.
rainio-alaranta@evl.fi.

Muurlan kirkkokuoro

• Ti klo 18–19.30 seurakuntakodissa, Uotilantie 1.
• Johtajana Virpi Vähäpassi
p. 040 557 5473,
virpi.vahapassi@evl.fi

Perniön Laulukuoro

Perttelin kirkkokuoro

• To klo 18.30–20 seurakuntatalossa, Mikolantie 5.
• Johtajana Kirsi Laakkonen
p. 0400 884 699,
kirsi.laakkonen@evl.fi

Perttelin
Iltapäiväkuoro

• Ke klo 14–15 Perttelin
seurakuntatalossa,
Mikolantie 5.
• Johtajana Kirsi Laakkonen
p. 0400 884 699,
kirsi.laakkonen@evl.fi

Salo-Uskelan
GospelSalo

• To klo 19–20.30 Salon
seurakuntatalossa, Kirkkokatu 6. Alkaa 16.9.
• Kuoro aikuisille, jotka
pitävät monenlaisesta kevyestä hengellisestä musiikista bändin kera ja ilman,
suomeksi ja englanniksi.
Sovi kuoronjohtajan kanssa etukäteen koelaulusta.
• Johtajana Kaisa SuutelaKuisma p. 044 774 5291,
kaisa.suutela-kuisma@
evl.fi

Salo-Uskelan
Toivon laulajat

• To klo 16–17 Salon
seurakuntatalossa,
Kirkkokatu 6.
• Johtajana Samuli Takkula
p. 050 321 9417,
samuli.takkula@evl.fi

Suomusjärven
kirkkokuoro

• To klo 18–20 Kitulan
seurakuntakeskuksessa,
Kitulantie 7. Alkaa 16.9.
• Johtajana Maria Sirén
p. 044 774 5300,
maria.siren@evl.fi

Veteraanilaulajat

• Ma klo 16–17 Salon
kirkossa, Kirkkokatu 7.
• Mieskuoro laulaa isänmaallisia, hengellisiä ja
sota-ajasta kertovia
lauluja.
• Johtajana Sanna Räisänen
p. 041 437 2618.

Halikon kirkkokuoro juhlistaa 120-vuotista taivaltaan konsertilla keväällä 2022 ja etsii juhlakuoroon uusia laulajia.
Juhlakuorossa on mahdollista olla mukana, vaikka ei pystyisi
säännöllisesti osallistumaan harjoituksiin. Lisätietoja saa kuoron uudelta johtajalta Lauriina Hurtigilta, puh. 044 774 5346,
lauriina.hurtig@evl.fi.

Konsertteja ja
muuta musiikkia
Suomalaisen laulumusiikin kultakausi

PIXABAY

Su 3.10. klo 18 Halikon
kirkossa
Salon kanttorit Maria
Sirén, Kaisa Suutela-Kuisma, Samuli Takkula ja
Virpi Vähäpassi esittävät
suomalaisen laulumusiikin
konsertissaan Kuulan,
Merikannon, Kilpisen ja
Sibeliuksen sävellyksiä. Halikon kirkkoon saatiin viime
keväänä uusi flyygeli, joka
mahdollistaa uudenlaisen
konserttitoiminnan kehittämisen kirkossa. Pianistina
on Kiskon ja Muurlan alueilla sijaisena syyskuussa
aloittanut Virpi Vähäpassi.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Harri Sippel ja
Anni Collan

Su 10.10. klo 17 Salon
kirkossa
Konsertissa esiintyvät
Harri Sippel, alttoviulu, ja
Anni Collan, piano. Konsertti alkaa J.N. Hummelin
sonaatilla ja päättyy Brahmsin aikalaisen J. Röntgenin sonaattiin. Välissä
kuullaan belgialaisen Dirk
Brossén Black, White and
in Between. Hänen musiikkinsa on luokiteltavissa
klassisen ja elokuvatyyppisen musiikin välimaastoon.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

G. Rossinin Petite
Messe Solennelle

Su 17.10. klo 18 Halikon
kirkossa
Halikon musiikkiyhdistys
esittää teoksen, joka on
sävelletty kahdelle pianolle,
harmonille, kuorolle ja solisteille. Konsertissa esiintyy
Halikon musiikkiyhdistyksen
toiminnassa 40 vuotta mukana olleita, matkan varrella
mukaan tulleita sekä uusiakin ystäviä. Solisteina ovat
mm. Roope Pelo, Saara
Rauvala, Peppi Laine ja Jussi
Vänttinen sekä pianisteina
Henni Isojunno ja Angela
Saarinen. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.

Kamarikuoro Cantica

La 23.10. klo 17 Uskelan
kirkossa
Nurmijärveläisen kuoron
hengelliseen ohjelmistoon
pohjautuva konsertti. Joht.
Arja Virtanen-Haapasalmi.
Ohjelma 10 €.

Suomusjärven kirkkokuoro 111 vuotta

Ma 1.11. klo 18 Suomusjärven kirkossa
Suomusjärven kirkkokuoron piti juhlia vuosi sitten
110-vuotista taivaltaan,
mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi juhlakonsertti
siirtyi ja onkin nyt kolmen
ykkösen konsertti. Kuoroa
johtaa Maria Sirén, säestyksestä vastaa Kaisa Suutela-Kuisma. Konsertissa kuullaan kuorolaisten valitsemia
lauluja matkan varrelta sekä
kuoron historiaa. Vapaa
pääsy.

Lauluja ja sanoja
kaipaaville

P e 5.11. klo 18 Halikon kirkossa (huom. paikka!)
Hoiturit-kuoron perinteinen pyhäinpäivän aaton
illan musiikkitilaisuus. Kuoroa johtaa Riitta Helenius.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Ranskalaisen musiikin
konsertti

Su 21.11. klo 18 Uskelan
kirkossa
Salon kanttorien ranskalaisen musiikin konsertissa
kuullaan kolme Cesar Franckin urkuteosta ja lisäksi romantiikan ajan lauluja Ranskasta. Maria Sirén ja Samuli
Takkula laulavat konsertissa
Franckin ja muiden ranskalaisten romantikkojen
lauluja. Pianistina on Virpi
Vähäpassi. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
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Aikuisille kerhoja, piirejä
ja muita kokoontumisia
UNSPLASH

Kerhoja ja piirejä
Varttuneen väen kerho

Angelniemen seurojentalossa, Kokkilantie 775.
(Kyytitarpeet kerhoviikon
maanantaihin mennessä:
Tomi Pelkonen, p. 0400
225 633.) Kahvit ja keskustelua ajankohtaisista tai
hengellisistä aiheista.
Kerran kuukaudessa ke klo
14:
* 6.10. vieraana diakoniajohtaja Sirkku Nivala.
Vanhusten viikko; aiheena
”Luonto antaa voimaa”.
* 10.11. aiheena ”Muistoni
on mulle kalliit”.

Varttuneen väen kerho

Käsityöpiirit ja -kerhot
Käsityöpiiri

Kitulan seurakuntakeskuksessa joka toinen maanantai
(parilliset viikot) klo 13,
seuraavan kerran 20.9.
Piirissä voi tehdä joko omia
käsitöitään tai neuloa seurakunnan langoista, jolloin
tuotteet myydään Suomusjärven nimikkolähetti
Sari-Johanna Kuittilon työn
tukemiseen tai lahjoitetaan
tarvitseville.

Käsityökerho

kerhotila Valopilkussa, Toijassa joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12, seuraavan kerran 21.9. Kudotaan
mm. sukkia. Tuotto Suomen
Lähetysseuran kautta Lasten
Pankille.

Käsityöpiiri

Muurlan seurakuntakodissa
joka toinen torstai (parilliset
viikot) klo 13, seuraavan
kerran 23.9. Kudotaan mm.
sukkia yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kässäkerho

Perniön seurakuntatalossa
joka toinen keskiviikko
(parittomat viikot) klo 13,
seuraavan kerran 15.9. Käsitöitä lähetyksen hyväksi tai
omaksi iloksi.

Sukkapiiri

Salon kirkon sivusalissa keskiviikkoisin klo 10–12. Piiri
tekee käsitöitä diakoniatyön
asiakkaille.

Lämmintä lähimmäiselle -käsityöpiiri

Särkisalon seurakuntakodissa joka toinen maanantai
(parittomat viikot) klo 17,
seuraavan kerran 13.9.
Kudotaan sukkia ja nuttuja
Särkisalon nimikkolähetin
Arja Koskisen työalueelle
Latinalaiseen Amerikkaan.
Arja toimittaa neuleet perille. Sukat lämmittävät esim.
lapsityöläisiä Boliviassa.
Käsitöitä myydään myös eri
tapahtumissa Arjan työn
tukemiseksi.

Vaskion seurakuntakodissa,
Puutaivaantie 23.
Kahvit ja keskustelua ajankohtaisista tai hengellisistä
aiheista. Kerran kuukaudessa ma klo 13:
* 4.10. vieraana diakoniajohtaja Sirkku Nivala.
Vanhusten viikko; aiheena
”Luonto antaa voimaa”.
* 8.11. aiheena ”Muistoni
on mulle kalliit”.

Eläkeläisten
iltapäiväkerho

Ti 14.9., 12.10. ja 9.11. klo
13 Kiskon seurakuntatalossa.

Varttuneen väen
iltapäiväkerho

Ke 6.10. ja 3.11. klo 13
Muurlan seurakuntakodissa.

Kiikalan
seurakuntapiiri

To 7.10. ja 4.11. klo 10.30
Kiikalan seurakuntatalossa.

Toivonkammari

To 7.10. ja 4.11. klo 14 Kitulan seurakuntakeskuksessa. Keskustelua ajankohtaisista asioista, hartaus sekä
kahvittelua.

Ystäväpiiri

Tiistaisin klo 11.30–13
Perttelin seurakuntatalon
kahviossa. Kuljetuksissa ota
yhteyttä Sari Rämöön
p. 040 520 9673.

Teamsissa torstaisin klo 18.
Piirissä tutkitaan Matteuksen evankeliumia. Uudet
tulijat ilmoittautuvat sähköpostilla: pekka.airaksinen@
evl.fi.

Toivoa naisille -piiri

Arvon kammari

Omaishoitajat

Ma 20.9. ja 18.10. klo 13–
15 Ollikan srk-kodissa.

Paunalan kerho

Joka toinen torstai (parittomat viikot) 13–15 Paunalan
seurakuntakodissa, seuraavan kerran 16.9. Jutustelua
ajankohtaisista asioista sekä
hiljentymistä. Kerhoa pitävät vuorotellen vapaaehtoinen ja diakoniatyöntekijä.

Iltarusko

Ma 13.9., 11.10. ja 8.11.
klo 13 Särkisalon seurakuntakodissa.
UNSPLASH

Joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 15 WhatsApp-ryhmässä. Piirissä
rukoillaan kuukausittain julkaistavan rukouskalenterin
aiheiden puolesta. Tiedustelut: Marjut PeltoniemiHannila p. 040 847 1998.

Raamattu- ja
rukouspiiri

Torstaisin klo 18 Halikon
seurakuntatalon alasalissa.
Yhteyshenkilö Satu Syrjälä.

Naisten raamattupiiri
Maanantaisin klo 18.30
Salo-Uskelan seurakuntatalossa.

Ollikan raamattupiiri

Joka toinen keskiviikko
(parittomat viikot) klo 13
Ollikan seurakuntakodissa,
seuraavan kerran 15.9.

www.salonseurakunta.fi

Juttukammari

Kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 Halikon seurakuntatalossa. Kohtaamisia,
kahvittelua ja keskustelua
ajankohtaisista aiheista.
Lisätietoja: Miika Rosendahl
p. 044 774 5390.
* 23.9. * 14.10. * 18.11.

Työikäisten
miesten piiri

Kerran kuukaudessa torstaisin klo 18.30 Halikon seurakuntatalossa. Piiriin mahtuu
uusia veijareita mukaan.
Luvassa miehistä parranpakinaa, huumoria ja tarjoilua.
Iltaan kuuluu alustus, jonka
pohjalta keskustellaan. Tiedustelut: Erkki Kiiski p. 044
774 5251.
* 16.9. * 13.10. * 8.11.

ma 4.10. klo 18 Perttelin
seurakuntatalon yhteiskammarissa.

Kaiken kansan
aamukahvit

pe 1.10. ja 12.11. klo 10
Kuusjoen seurakuntatalossa. Ruoka-aineallergioissa
yhteys Sari Rämöön
p. 040 849 6720.

Ke 6.10. ja 3.11. klo 18 Salon kirkossa.

Inkeriläisten suomen
kielen lukupiiri

tiistaisin klo 10 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.

Kansainvälinen
käsityöpiiri

keskiviikkoisin klo 11 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.

Yhteiskristillinen
Ollikkala-ilta

tiistaisin klo 18.30 Ollikan
seurakuntakodissa.
Raamatun sanaa, hengellisiä lauluja ja rukousta.

Kontaktipiiri
näkövammaisille

Miestenpiiri

Naistenpiiri

Jeesus-illat

ti 12.10. klo 18 Vaskion
seurakuntakodissa, Puutaivaantie 21. Arimo Lähdeniitty kertoo Salon seurakunnan alueen kirkoista.

to 11.11. klo 13 Perttelin
seurakuntatalon yhteiskammarissa.

ke 22.9. klo 18 Perniön
leirikeskus Reilan rantasaunalla.

Muuta toimintaa

Vaskion lähetyspiiri

ja heidän läheisilleen
joka kuukauden 3. keskiviikko klo 13.30 Halikon
seurakuntatalossa.
*15.9. * 20.10. * 17.11.

Äijäklupi

Joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 18.30 Koivusilla, Reväntie 181, Rekijoki.
Seuraavan kerran 28.9.

maanantaisin klo 18.30
Muurlan seurakuntakodissa. Vetäjänä Jukka Aalto.

Omaishoitajien
vertaistukiryhmä

ma 4.10. (vieraana Aki
Toivoniemi) ja 1.11. (vieraana Pirjo Harstinen) klo
14 Kuusjoen seurakuntatalossa.

Ystävänkammari

Rukouspiiri

Keskustelu- ja
rukouspiiri

Muut piirit ja
kokoontumiset
Ti 5.10. ja 2.11. klo 13 Halikon seurakuntatalon alasalissa. Omaishoitajille tarkoitettu vertaistukiryhmä, vetäjänä Salon Omaishoitajat
ry:n vapaaehtoinen Merja
Lähdemaa.

Raamattu- ja
rukouspiirit
Raamattupiiri etänä

UNSPLASH

Torstain Toivot

to 21.10. klo 9.30–11.30
Kuusjoen seurakuntatalossa.

Lähetyspiiri

noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin klo 13 Perniön seurakuntatalossa.
* 23.9. Mukana Kyproksella
kristillisessä SAT7-satelliittitelevisiotyössä oleva Sakari
Heinonen Kansanlähetyksestä.
* 14.10. * 28.10. * 11.11.
* 25.11.

keskiviikkoisin klo 15–17
Diakoniakeskuksen pienryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Avoin keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille, jotka kaipaavat vertaistukea.
Halutessaan voi osallistua
opiskelijoiden suunnittelemaan ohjelmaan. Tarjoiluna
kahvia/teetä pienen haukkapalan kera eurolla. Tule
virkistymään mukavassa
seurassa. Lisätietoja:
Maija-Liisa Ristola-Niskala
p. 044 774 5272.

Keskustan porinapiiri

Entinen Saloton Porinapiiri
kokoontuu nyt maskein ja
turvavälein Diakoniakeskuksen pienryhmätilassa
(Kirkkokatu 5) joka toinen
maanantai (parilliset viikot)
klo 10. Keskustelua ajankohtaisista asioista ja kahvit
koronatilanteesta riippuen.
Lisätietoja: Ristola-Niskala
p. 044 774 5272.

Toimintatiistai

Ti 21.9., 19.10. ja 16.11.
klo 13 Salo-Uskelan srk-talon keskisalissa. Leppoisaa
yhdessäoloa, keskustelua,
kädentaitoja, laulua ja
virkistystä kahvikupin äärellä. Vetäjinä Salme Säilä,
Hilkka-Marja Tanhuamäki ja
Eero Säilä. Lisätietoja:
Maija-Liisa Ristola-Niskala
p. 044 774 5272.

Valopilkkuillat

Joka toinen maanantai
(parittomat viikot) klo 18
kerhotila Valopilkussa, seuraavan kerran 13.9. Sanaa
ja sumppia; keskustelua
ajankohtaisista aiheista kirkkovuoden mukaan kahvikupposen äärellä. Lauletaan
viisikielisestä ja virsikirjasta.
Vetäjänä Taina Koski.
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Seurat

Usko arjessa -illat

Rauhanyhdistyksen seurat
• S u 12.9. klo 14 Halikon seurakuntatalossa
•T
 o 18.11. klo 19 Muurlan seurakuntakodissa
• S u 21.11. klo 14 Paunalan seurakuntakodissa

Kansanlähetyksen ja seurakunnan yhdessä
järjestämät illat tarjoavat raamattuopetusta ja muuta hengellistä ajattelemisen aihetta. Laulukirjana käytetään Viisikielistä, ja
iltaan voi tuoda esirukouspyyntöjä. Illat pidetään Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Illoissa
on mukana seurakunnasta pappi ja kanttori.

Siionin kannel -seurat
• Ke 15.9. ja 17.11. Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu klo
17.30, seurat klo 18.
•K
 e 13.10. klo 17.30 Hilkka ja Matti Lähdekorvella, Pesäkatu 2. Mukana pastori Pekka Kiviranta Evankelisesta lähetysyhdistyksestä.
Kyytitarpeissa yhteys Hilkkaan, p. 040 765 8749.

Syksyn illat:
• Ke 22.9. Puhujana Aija Sairanen. Aiheena:
Että he olisivat yhtä - sovussa eläminen
seurakunnassa.
• Ke 13.10. Puhujana Ilkka Puhakka.
• Ke 17.11. Puhujana Riitta Lemmetyinen.
Aiheena: Toivo, joka kantaa.

Aija Sairanen on mukana Usko arjessa -illassa ke 22.9. Salon kirkossa.
UNSPLASH

Raamattu- ja
lähetyspäivä
Raamattu- ja lähetyspäivää vietetään la
30.10. Halikon seurakuntatalossa, Vaskiontie 31. Luennoitsijana on teologian lisensiaatti, Kylväjän lähetysteologi Jukka
Norvanto, joka on opettanut radiossa koko Raamatun lähes jae jakeelta Medialähetys Sanansaattajien tuottamassa Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelmassa.
Päivän ohjelmaan sisältyy klo 11 raamattuopetus ”Raamatun ydin” ja klo 13 ”Miksi
Jeesus on ainoa tie?”. Klo 12 on tarjolla lounas, josta vapaaehtoinen maksu Ulan Uden
kirkkohankkeen tukemiseen. Klo 14 aiheena on Saavuttamattomat kansat ja silloin
kuullaan Kylväjän pakolaistyöstä Kreikassa (Jarmo Mäki-Mikola) sekä Rukous2025,
strategia evankeliumin viemiseksi vähiten
tavoitettujen kansanryhmien keskelle (Yrjö
Rossi). Päivä päätetään lähtökahveihin klo
15. Tapahtumassa on myytävänä hengellistä kirjallisuutta ja tuotteita Kylväjän työ-

Jukka Norvanto luennoi Raamattu- ja
lähetyspäivässä la 30.10. Halikon seurakuntatalossa.
alueilta. Järjestäjät: Salon seurakunta,
Lähetysyhdistys Kylväjä, Bergvikin säätiö ja Agricola-opintokeskus.

Alfa-kurssi alkaa etänä
Alfa-kurssi on sarja tapaamisia, joissa tutkitaan kristinuskoa. Jokainen tapaaminen
rakentuu yhden uskoon liittyvän kysymyksen ympärille, ja kysymyksen pohjalta keskustellaan. Tänä syksynä Alfa-kurssia kokeillaan Salon seurakunnassa ensimmäistä
kertaa etänä. Kokoontumiset tapahtuvat
Teamsissa ja ne ovat 23.9.–2.12. torstai-iltaisin klo 18–19.30. Kurssiin sisältyy myös
lähiopetusta ja hauskaa yhdessäoloa Alfa-viikonlopun merkeissä Kesä-Angelassa
16.–17.10. Mikäli et ole käynyt koskaan Alfa-kurssia aiemmin, tule mukaan! Tiedustelut ja ilmoittautuminen viim. 19.9. sähköpostilla: erkki.kiiski@evl.fi tai mari.vihinen@
evl.fi.

Sanan ja rukouksen ilta
Su 12.9., 10.10. ja 14.11. klo 18 Perniön kirkossa.
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Kohtaamispaikkoja
Lähetyskirpputori Rysä
Avoinna arkilauantaisin klo 11–14, os. Kirkkorinne 5 (Halikon kotiseutumuseon vieressä). Arpoja, kahvia ja pullaa pientä korvausta vastaan.
Hartaus kuukauden ensimmäisenä aukiolokertana klo 12. Tervetuloa
tutustumaan, kahville ja edullisille ostoksille!

Olohuone ja kahvila Onnela
Vapaaehtoisten pitämä kahvila avoinna maanantaisin klo 12–15 Kiikalan seurakuntatalossa. Kahvittelua, arpoja ja hyvää seuraa, tule sinäkin!
Kahvilan tuotto diakoniatyölle.
* 13.9. vieraana pastori Aki Toivoniemi klo 13–14.

Lähetyskahvio Kaffemuki
Maanantaisin 20.9. lähtien klo 13–15.30 Salo-Uskelan seurakuntatalon
keskisalissa. Kahvia lähetystyön hyväksi klo 13 alkaen, ohjelma klo 14.
* 20.9. Kaffemuki 30 v. juhla ja lähetysnäyttely.

Kuusjoen
Pappilankylän Kattelus
Suomen kielen tutkija ja opettaja Johanna Halonen kertoo Kuusjoen paikannimistä ja niiden kautta piispa Catilluksesta ja Turun
hiippakunnan varhaisista maaomistuksista 1200-luvun lopulla la
30.10. klo 16–18 Kuusjoen kirkossa. Tilaisuuden järjestää Salon
seurakunta ja Agricola-opintokeskus, ja se liittyy Yö Kuusjoella -tapahtumaan.
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Valtakunnallisen
omaishoitajaviikon aloitus
Ehtoollishartaus ja kirkkokahvit su 21.11. klo 13 Perttelin seurakuntatalossa. Ilmoittautumiset ma 15.11. mennessä omaishoitoyhdistyksen työntekijöille: Mari Ilvonen,
p. 044 734 8116 tai Milka Leppiniemi p. 044 734 8115.

Kotitalouskerho
miesomaishoitajille
SEURAKUNNAN VIESTINTÄ

Hernekeittoa, piirakkaa ja
lettuja syysmarkkinoilla
Salon syysmarkkinoilla 30.9.–2.10. on
seurakunnan soppateltta torilla tutulla
paikallaan Tykkipuiston puoleisella laidalla. Hernekeittoa voi syödä myös seurakuntatalossa (Kirkkokatu 6, sisäänkäynti Torikadun puoleiselta sisäpihalta), josta
sitä myydään kotiinkin vietäväksi. Lisäksi voi herkutella omenapiirakalla. Markkinatuotto menee lähetystyölle. Ruokailun
lisäksi seurakuntatalon ”sisämarkkinoilla”
voi tehdä monenlaisia ostoksia. Tarjolla
on käsitöitä, kirjoja sekä Lähetysseuran
adventtikalentereita ja joulukortteja. Onneaan voi kokeilla pika-arpajaisissa.
Talkoolaisia tarvitaan markkina-aikaan
melkoinen joukko. Tehtäviä on sekä torilla että seurakuntatalossa ja tavaran kul-

Pastanttipuuroa tarjolla

jettamisessa niiden välillä. Palkaksi saa
soppaa ja kahvit. Yhteen tai useampaan
parin tunnin vuoroon voi ilmoittautua lähetyssihteeri Henna Seppälälle puh. 044
774 5214 tai sähköpostiin henna.seppala@evl.fi. Talkoolaiset ja tavaran lahjoittajat kutsutaan kiitosaterialle myöhemmin syksyllä.
La 2.10. klo 10–13 nuorten Miimillä
maailmalle -ryhmä paistaa muurinpohjalettuja Kirkkokadun seurakuntatalon sisäpihalla. Lettutempauksella nuoret keräävät rahaa matkakassaan. Ensi keväänä
ryhmä suuntaa Kosovoon tutustumaan
nuorten nimikkolähetin Marika Lähteenmäen työhön ja myös osallistuu itsekin
lähetystyöhön mimiikkaa käyttäen.

Saunomaan syyskuussa
Halikon Kesä-Angelassa (Angelantie 77)
pääsee saunomaan vielä syyskuussa keskiviikkoiltaisin klo 17.30–20. Grilli on käytettävissä, omat grillattavat kannattaa
ottaa mukaan. Iltahartaus pidetään klo
19.45.

Perniön leirikeskus Reilassa (Kuivastontie 351) pidetään naisten saunaillat ke
15.9. ja ke 29.9. klo 17 alkaen. Yhteislähtö on klo 16.30 Perniön seurakuntatalolta.
Saunailloissa on mukana Pirkko Koivunen.

Aamulenkillä kävellään noin tunnin lenkki
oman kunnon mukaan. Lenkin jälkeen on
tarjolla kahvit ja pieni hartaus tai aamun
sana.
• Kitulan seurakuntakeskukselta klo 9 joka
toinen keskiviikko parillisilla viikoilla. Seuraavan kerran lenkkeillään 22.9.
• Perniön seurakuntatalolta klo 8.30 joka
toinen tiistai parittomilla viikoilla. Ensimmäisen kerran lenkkeillään 14.9.

Ikäihmisten
jumpparyhmät
Vapaaehtoisten ohjaama jumppa
ikäihmisille.
•M
 iesten jumppa perjantaisin klo 9
Salon työväentalolla. Käynti takaovesta sisäpihalta.
•N
 aisten jumppa maanantaisin klo 10
Salon työväentalolla. Käynti takaovesta sisäpihalta.
•N
 aisten tuolijumppa tiistaisin klo 10
Ollikan seurakuntakodissa (ei jumppaa 14.9.).

taa voimaa” ke 10.11. klo 13–15 Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja 2. Ohjelmassa lausuntaa, Heikki
Salomaa, sekä yhteislaulua ja haitarimusiikkia; Nicke Strömberg. Kahvitarjoilu.

PIXABAY

Yhteislaulua ja
kahvikonsertti Perttelissä

www.salonseurakunta.fi

Pastanttipuuro on perunoista ja ruisjauhoista keitetty voisilmällä höystetty salonseutulainen perinneherkku.
• Puuroa, myyjäistuotteita ja arpoja la
16.10. klo 11–13 Suomusjärvellä Kitulan seurakuntakeskuksessa, Kitulantie 7.
Tarjolla myös kahvia makean kera. Arpavoittoja ja myytäväksi lahjoitettavia leivonnaisia otetaan vastaan! Tapahtuman
tuotto Suomusjärven nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilon työn tukemiseen.

• Pastanttipuuroa ja pika-arpajaiset ke
20.10. klo 12– Salo-Uskelan seurakuntatalossa (käynti torikadun puolelta). Puuroa on tarjolla niin kauan kuin sitä riittää.
Tuotto nimikkolähetti Anna Makeevan
työhön Virossa ja Venäjällä Evankelisen
Lähetysyhdistyksen kautta.
• Molemmissa tarjolla myös gluteeniton
vaihtoehto, jauhona tattari. Puuroateria
maksaa 6 � ja samaan hintaan sitä voi
ostaa myös kotiin (rasia 0.75 l).

Lounaalle
yhdessä
Yksinäisten, vähävaraisten ja työttömien
lounas järjestetään pe 17.9. ja pe 5.11.
klo 12 alkaen Perttelin seurakuntatalossa, Mikolantie 5.
Yhteisessä lounaspöydässä ollaan
to 4.11. klo 12 Perniön seurakuntatalossa. Lounasvieraana on diakoniajohtaja Sirkku Nivala.

Ikäihmisten juhla Taideretriitti
täynnä
Ikäihmisten juhla teemalla ”Luonto an-

Aamulenkille

Lauluja pimeneviin päiviin -yhteislaulutilaisuus ke 20.10. klo 14 Perttelin seurakuntatalossa. Kirsi Laakkonen ja Iltapäiväkuoro laulattavat.

Vaimoaan hoitaville miesomaishoitajille tarkoitettu kotitalouskerho ke 6.10. ja ke 3.11.
klo 17 alkaen Paunalan seurakuntakodissa, Sillanpäänkatu 5. Kun miehet kokkaavat
keittiössä, on vaimoille järjestetty salin puolella toimintaa. Kerhoon tulee ilmoittautua
kerhoviikon maanantaihin mennessä Taina Koskelle p. 044 774 5263. Kerhon järjestävät yhteistyössä Salon seurakunta ja Salon omaishoitajat ry.

Pertun Poikien kahvikonsertti to 28.10.
Perttelin seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu
klo 14, ohjelma alkaa klo 14.30. Järj. Perttelin eläkeliitto.

Taideretriitti 29.10.–31.10. Naarilan leirikeskuksessa on täynnä, mutta varapaikkoja
voi tiedustella: Liisi Kärkkäinen p. 044 774
5266, liisi.karkkainen@evl.fi.

Vanhusten
viikon päätös

Toivoa koulunkäynnillä

Vanhusten viikon kirkkopyhän messu
su 10.10. klo 10 Uskelan kirkossa. Lounas, kahvi ja pientä ohjelmaa klo 11.30–
13 Mahlakankareen seurakuntakodissa,
Koivulankuja 2. Kuljetus kotoa invataksilla kirkkoon ja sieltä Mahlakankareelle
ja kotiin. Ilmoittautumiset kuljetukseen
viimeistään 1.10. p. 044 774 5216 mato klo 10–12 tai diakoniatoimisto.salo@
evl.fi.

Kuvia ja tarinoita nepalilaisista lapsista,
joiden elämä on muuttunut kummilapsityön myötä pe 17.9. klo 18 Salo-Uskelan seurakuntatalossa (kulku Torikatu 6).
Kirsti Kirjavainen on 35-vuotisen työuransan aikana nähnyt, miten kummityö
on muuttanut monen nepalilaisen lapsen
elämän. Tarjolla iltapala, josta vapaavalintainen maksu Suomen Lähetysseuran Lasten Pankille.
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Meiltä ja maailmalta
Henna Seppälä koonnut terveisiä lähettikirjeistä

Ulan Uden kirkon julkisivupaneelien asennuksen valmistelua.
Sauen seurakuntalaiset teepöydässä jumalanpalveluksen jälkeen 30.5.2021.

Löytö Sauen kirkkotontilla

Ulan Uden kirkon rakentaminen
on loppusuoralla

Keväällä rakennusprojektin vetäjä Meelis
Mägi tutki, mitä kirkon tontin ja pääkadun
välisellä alueella on maan alla. Hän löysi
neljä täysin kunnossa olevaa kaivoa; yhdessä niistä oli vesijohto, yhdessä viemäriyhteys. Ne olivat neuvostoajalta. Löydön jälkeen Sauen kaupunki otti kaivot ja
johdot omistukseensa ja antoi ne Tallin-

Kirkon rakentaminen on edennyt pikkuhiljaa. Kesä-heinäkuun koronasulun aikana moni oli sairaana ja rakennuksilla tehtiin vain sisäpintojen rappausta. Toistuvien
rankkasateiden vuoksi kellariin valui vettä
ja sitä piti pumpata pois. Rakennuksen ympärille on nyt valettu betoniluiska, jonka
pitäisi johtaa sadevesi poispäin rakennuk-

nan Veden käyttöön.
Löytö säästää ilmeisesti kymmeniä tuhansia euroja kirkkorakennushankkeen
varoja. Joskus viivästyksestä on hyötyä.
Tällä hetkellä tavoitteena on aloittaa perustusten tekeminen syksyllä. Tärkein rakennusvuosi on 2022 ja hanke saadaan
päätökseen ilmeisesti vuonna 2023.

Toivon näkymiä
Nepalista

Boliviassa ei
luovuteta
Cobijassa, aivan Brasilian rajalla on Bolivian evankelisluterilaisen kirkon Centro
Galilea -keskus. Lähetysseura tukee kirkon työtä erityislasten parissa. Yksi keskuksen toimintaan osallistuva lapsi on Itamar Cordero Katy. Itamar on 7-vuotias ja
nuorin kolmesta veljeksestä, jotka heidän
äitinsä jätti isoäidin huollettavaksi. Isoäidillä on vastuullaan myös kahdeksan
muuta lastenlasta.
Itamarilla on ollut pahoja oppimisvaikeuksia, jotka johtuvat pääasiassa jo pienenä alkaneesta aliravitsemuksesta. Hän
tuli mukaan keskukseen kolme vuotta sitten, surullisena ja itsetunto nollassa. Nyt
Itamar on saanut tukea keskuksen pastorilta ja muilta lapsilta, ja muutos on näkyvä: hän uskaltaa osoittaa tunteita, on

SALON¤
SEURAKUNTA
Torikatu 6,
24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
www.salonseurakunta.fi
Kirkkoherra
Timo Hukka
0400 784 322
timo.hukka@evl.fi
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sesta.
Elokuun puolivälissä aloitettiin julkisivupaneelien asennus. Tekninen valvoja Marina on pitänyt huolta siitä, että työt ovat
jatkuneet koko ajan. Hän on kutsunut seurakuntalaisia talkoisiin tontin siivousta varten. Marina tarvitsee paljon esirukousta, sillä hän toimii tontilla myös yövartijana.

Itamar Cordero Katy on isoäitinsä kanssa saanut ruoka-apua Bolivian evankelisluterilaisen kirkon keskukselta.
innostunut ja iloinen ja tekee mielellään
koulutehtäviään ja auttaa pastoria. Kaikkia
vaikeuksia ei ole vielä voitettu, mutta pedagogisen ja pastoraalisen tuen kautta hän on
pääsemässä yli traumastaan.

Kirsti Kirjavainen työskenteli Nepalissa
1977–2013. Edelleen hän käy vuosittain parin kuukauden matkoilla maassa pysyäkseen ajan hermolla Suomen
Lähetysseuran työstä. Joka vuosi Kirsti hämmästyy, kuinka toivo ja unelmat
voittavat köyhyyden katastrofienkin
keskellä. Maassa pitkään asuneena hän
näkee valtavan muutoksen ja ulkonaisen kehityksen.
Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut ihmisten asenteissa. Tytöt ja
vammaiset pääsevät kouluun. Syrjintä on vähentynyt ja kastijärjestelmä
on heikentynyt. Ilmastonmuutokseen
osataan varautua ja selviytymiskeinoja
on kehitetty: sadeveden keräys, aurinkopaneelit, puuta säästävät liedet sekä
puiden istuttaminen.

Kurkkuja kasvattamalla perheen ruokavalio
monipuolistuu. Ylimääräiset kurkut myydään. Tämä nainen ansaitsee kurkkuja viljelemällä niin paljon, että hän on pystynyt lähettämään lapsensa kouluun.
Kirsti Kirjavaisen valokuviin Nepalista voi
tutustua Salon pääkirjastossa. Toivoa ilmassa
-näyttely päättyy lauantaina 18.9., jolloin
Kirsti on tavattavissa klo 10–12.

KIRKKOHERRANVIRASTO

TALOUSTOIMISTO

DIAKONIA

Torikatu 6, puh. 02 774 5206
avoinna ma–to klo 9–13, pe suljettu
salonseurakunta@evl.fi
Virkatodistukset, sukuselvitysten
tilaaminen, avioliiton esteiden tutkinta,
kirkollisten toimitusten varaaminen
(kaste, vihkiminen, hautaus)
Toimitusten ajanvaraus
puh. 02 774 5207
Sukuselvitykset
puh. 02 774 5208
sukuselvitykset.salo@evl.fi

Torikatu 6, toinen kerros
ma–to klo 9–13
puh. 02 774 5200
hauta-asiat 02 774 5209
(hautapaikat, hautojen hoito)

Vastaanottoaikojen
varaukset puhelimitse:

Toimistopäällikkö
Leena-Maija Rantala
044 774 5301
leena-maija.k.rantala@evl.fi
Seurakuntapuutarhuri
Markku Johansson
044 774 5285
markku.johansson@evl.fi

Halikko
ma ja to klo 9–10
puh. 044 774 5373
Perniö & Särkisalo
ti ja to klo 9–10
puh. 044 774 5354
Salo-Uskela, Kiikala & Suomusjärvi,
Kisko & Muurla
ma–to klo 10–12
puh. 044 774 5216
diakoniatoimisto.salo@evl.fi

4/2021

Töissä täällä tänään
Marva Pursiainen
Kausityöntekijä

Maanantai 16.8.2021

K

lo 6.30 avaan työtilojen ovet ja laitan kumisaappaat jalkaan. Virallisesti työaikani
alkaa klo 7, mutta tänä kesänä olemme
välillä aloittaneet työt jopa klo 5, koska
iltapäivät ovat olleet suorastaan epäinhimillisen tukalat ja kasvitkin ottavat kasteluveden paremmin
vastaan aamuvarhaisella. Tänä aamuna minua ei
hautausmaalla tervehdikään kuin yksi orava, kyyhkynen ja parvi naakkoja. Työkaveri pitää ensimmäisiä hyvin ansaittuja kesälomapäiviään.
Ensin tyhjennän polttokelpoisen jätteen roskikset.
Jäteauto hakee ne maanantaisin vähän jälkeen seitsemän. Kerään koko hautausmaalta suurista puista
pudonneet oksat. Kurkkaan yleisö-WC:n, ettei siellä
ole sattunut mitään ”katastrofaalista” ja katson, että papereita löytyy.
Viikonlopun aikana on satanut 20 milliä vettä, jippii. Tänään ei tarvitse kastella, harvinaista. Tänä kesänä on kasteltu, kasteltu ja kasteltu. Kastelukierros
vie yhdeltä ihmiseltä noin 6 tuntia ja 15 000 askelta.
Ruoho on kasvanut hurjasti, ja tällä viikolla on lei-

kattava ja siimattava hautausmaan sisällä olevat ruohoalueet. Leikkikenttä on puhallettava tai jos sataa, niin haravoitava viimeistään
huomenna. Lasten kerhot alkavat tällä viikolla. Parkkipaikat on puhallettava siistiksi
viimeistään perjantaina.
Tänään kuitenkin aloitan (heti kun olen
saanut tämän kirjoitettua) nyppimällä hoitohaudoilta ja muistomerkeiltä kuihtuneet
ja pudonneet kukat, samoin siemenet, joita varsinkin pikkubegoniat puskevat hurjasti. Samalla siistin mullat ja ruohon ja mullan
reunat. Siemenet nypitään lähinnä siksi, että
kukka kukkisi kauemmin eikä käyttäisi energiaansa siementen kypsyttämiseen.
Edessä on siis noin 300 syväkyykkyä tai polvistumista kivien edessä ja normaalipäivän 12 000 askelta, ja päivällä ei säätiedotuksen mukaan pitäisi sataakaan, että tulossa ihan mukava päivä.

Ville Väänänen
Koulupappi

Tiistai 24.8.2021

O

n varsin tavanomainen koulupapin arkipäivä. Varhaisesta aamupäivästä saavun
Salon lukiolle, jossa heti aulassa luokseni
tulee tuttu opiskelija juttelemaan. Lukuvuosi on aluillaan ja valtaosaa näistä nuorista en ole
nähnyt useaan kuukauteen, joten kuulumisia riittää.
Olen ollut täällä riittävän pitkään koulupappina, joten nuoret osaavat itse lähestyä tuttua aikuista.
Koko päivänä en oikeastaan kerkeä aulasta
eteenpäin, joskin kertaalleen piipahdan opettajanhuoneessa jututtamassa paria opettajaakin. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Jotkut puhuvat opiskelusta, toiset kotioloista, töistä, stressistä,
iloista… Skaala on valtava. Osa päivän keskusteluista
tapahtuu myös Whatsappin ja Snapchatin puolella,
mutta tärkeintä on kohtaaminen kasvotusten.
Iltapäivästä maskin läpi hengittäminen alkaa tuntua jo raskaalta. Vatsakin kurnii. Poistun myöhäiselle

ja nopealle lounaalle ja sieltä nuorisotoimistolle. Minulla on vajaa tunti aikaa istua tietokoneen ääressä, ihmetellä pian alkavaa
isoskoulutusta, vastailla sähköposteihin ja
katsoa mm. kalenteriasioita kohdalleen.
Nuorisotyönohjaaja Simppa piipahtaa
työpisteelläni sopimassa ensi viikon nuorten retken kuvioista.
Olen luvannut tavata erään nuoren kolmen maissa ja näemme Salon kirkolla. Keskustelun jälkeen jään vielä nuortentila Telakalle suustani kiinni, kunnes on kiire lähteä
ajamaan jenkkifutistreeneihin. Treenien jälkeen
illalla kotona katson vielä huomisen, onneksi jo
valmiiksi mietityn, hartauden kuosiin. Kello on jo
paljon, joten laitan vaihteen levolle huomista varten.

Yhteydenottopyynnön voi jättää myös
tekstiviestillä, vastaajaan tai sähköpostiin.

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS

Kuusjoki & Pertteli
Varaukset suoraan diakoniatyöntekijälle
puh. 040 849 6720.

Kauppakeskus Plaza,
Vilhonkatu 8, kolmas kerros
ajanvaraus ti ja to klo 12–13
puh. 044 774 5217
perheneuvonta.salo@evl.fi

DIAKONIATYÖN VAATEAPU
Asiointi ajanvarauksella
ma–to klo 10–12
p. 044 774 5216
diakoniatoimisto.salo@evl.fi

www.salonseurakunta.fi

VAPAAEHTOISTYÖ
Koordinaattorina
diakoni Sanna Saramo
puh. 044 774 5296
Tehtäviä tarjolla verkkosivustolla
vapaaehtoistyo.fi/salo.
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Diakoniatyö
• Pyrkii auttamaan siellä, missä hätä on suurinta eivätkä yhteiskunnan auttamisväylät avaudu.
• Etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä.
• Perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Jokainen
voi omin taidoin ja resurssein auttaa toista.
• On maksutonta eikä edellytä kirkon jäsenyyttä.
• Tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
• Työtä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
• Työntekijät ja vapaaehtoiset sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen.

Toivon tarinat
• Juttusarja, jossa haastatellaan diakoniatyön asiakkaita anonyymisti.
• Tarinoita sinusta ja minusta toivon
näkökulmasta.
• Tarinoita ihmisyydestä ja matkasta
toivon tiellä.
• Tarinoilla pyritään tuomaan esille,
että haluamamme asiat ovat meille
mahdollisia.
• Tarinat tuovat näkyväksi sen, että
kuka tahansa meistä voi päätyä
tilanteeseen, jossa on aika pyytää
apua ja tukea.

Hyvän mielen kortit toimivat mielikuvaharjoitteina kohti mielen
joustavuutta. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen
haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat
elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa
oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä.
Kirjailija: Maaretta Tukiainen
Kuvittaja: Krista Keltanen

Männynkävyn tarina
MAIJA-LIISA RISTOLA-NISKALA

A

urinko on paistanut lämpimästi
tänään, elokuun viimeisenä päivänä. On uskomatonta ajatella,
että syksy on jo nurkan takana.
Otan puhelimen ja soitan henkilölle, jota
aion haastatella. Olen sopinut haastattelusta etukäteen, mutta haastateltava onkin sairastunut ja odottaa vastausta koronatestistään. Tulos on negatiivinen, mutta
päätämme tehdä haastattelun puhelimitse
flunssan vuoksi.

Leimaantumista ja häpeää
Vielä tänäkin päivänä mielenterveysongelmat ovat monelle arka ja hävettävä asia,
ja leimautumisen ja ehkä kiusaamisenkin
vuoksi haastateltava ei halua kertoa jutussa nimeään.
– Haluan minua kutsuttavan tässä jutussa Männynkävyksi, joka vähitellen avautuu vastaanottamaan elämää ja ystävyyttä
ihmisten välillä. Koen olleeni ujo ja sulkeutunut.
Miten kaunis vertaus!
Liian usein erilaiset mielen sairaudet ja
häiriöt eristävät sairastuneen kotiin, yksinäisyys korostuu ja ihminen jää vaille ystävien ja muiden verkostojen tukea. Tästä
seuraa suurempi terveysriski, koska on tutkittua tietoa siitä, että läheisillä ihmissuhteilla on hyvinvointia edistävä vaikutus.
– Olen 68-vuotias ja olen saanut asua aikuiseksi saakka kotona vanhempieni kans-
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sa. Minulla on ollut sisaruksia ja erityisesti
nuorempi sisaruksistani on tukenut minua
hyvin paljon ja olen hänen kanssaan tekemisissä usein. Vanhempani ovat kuolleet
joitakin vuosia sitten. Isäsuhteeni oli koko
elämäni ajan vaikea ja olin myös koulukiusattu. Oman itsetunnon rakentaminen on
kestänyt vuosikymmeniä. Asun tällä hetkellä yksin ja olen eläkkeellä mielenterveyssyistä.
Asia ei ole Männynkävylle helppo. Meille
on edelleen vaikeaa suhtautua mielenterveysasioihin, vaikka ne ovat verrattavissa
fyysisiin sairauksiin. Lääkityksen tai terapian avulla arki saadaan sujumaan yleensä
mahdollisimman hyvin.
Vastuu on yhteinen meillä jokaisella, miten haluamme nähdä toinen toisemme, arvokkaina ihmisinä. On hyvä muistaa Matteuksen evankeliumin Kultainen sääntö:
”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän
teille, tehkää te heille”.

Apua ja tukea elämään
Männynkäpy rohkeni hakea apua diakoniatyöltä.
– Olen ollut pienituloinen jo ennen eläkkeelle jäämistä. Hain apua, koska raha ei
riittänyt kaikkiin laskuihin, eikä muuhunkaan. Minulla oli mahdollisuus käydä vanhemmillani syömässä, se helpotti paljon
tilannetta. Välillä olen joutunut myös lainailemaan kavereilta ja kun olen saanut rahaa taas, olen maksanut takaisin.
– Oli hankalaa ostaa uusia vaatteita,

pyykinpesukonetta ei ollut varaa hankkia, vaan piti käydä pesemässä vaatteita muualla. Minulla ei kuitenkaan ole ollut päihdetaustaa, joten olen kyennyt
hoitamaan asioitani siten ehkä helpommin. Olen hakenut esimerkiksi ruoka-apua
myös muualta.
– Olen ollut tyytyväinen, että olen saanut apua ja tukea diakoniatyöltä, eikä minun ole koskaan tarvinnut hävetä hakiessani sitä. Työntekijät ovat ottaneet minut
vastaan ystävällisesti, he ovat mielestäni
sympaattisia ihmisiä.
– On ollut hyvä tietää, että on paikka,
josta saa apua tiukan paikan tullen. Jouluavustus on ollut minulle tärkeä, ja Vaatekammarista olen saanut hyviä vaatteita.

Iloa toistenkin auttamisesta
– Asun yksin ja koska olen eläkkeellä, minulla on mahdollisuus osallistua terveyteni puitteissa erilaisiin ryhmiin ja yhdistystoimintaan sekä harrastaa minulle tärkeitä
asioita. Minulla on onneksi useita hyviä ystäviä, jotka hyväksyvät minut sellaisena
kuin olen, ja he ovat paljon kasvattaneet
itsetuntoani. Minulle on ollut aina tärkeää
olla myös itse tukena ja apuna omien voimieni mukaan, vaikkapa käydä kaupassa tai
apteekissa jonkun puolesta. On hyvä ymmärtää, että kun voi auttaa muita, siitä saa
myös itselleen voimia ja iloa.
– Henkisesti koen pärjääväni aika hyvin
tällä hetkellä, mutta fyysisten sairauksien
hoitamista pidän hankalana, se vie voimia

ja rahaa. Lääkkeet ovat kalliita ja niihin menee joka kuukausi yllättävän paljon rahaa.
– Voimaa saan turvallisesta Jumala-suhteesta, omaisista ja ystävistä, nämä koen
tärkeimmäksi asiaksi elämässäni.

Kiitollisuutta ja toivoa
Mielenterveys vaikuttaa hyvinvointiimme. Jokainen meistä kokee hyvinvoinnin
eri tavoin, kaikille eivät ole samat asiat yhtä tärkeitä. Mielenterveys on laaja käsite
ja muodostuu monista eri osa-alueista kuten elinoloista, asumisesta, ympäristöstä
ja toimeentulosta. Tärkeitä ovat sosiaaliset suhteet, terveys ja se, että kykenee olemaan tyytyväinen omaan elämäänsä.
Männynkävylle on tärkeää, että hänellä
on tukiverkosto.
– Ystävät ja omaiset ovat tukeneet minua monin tavoin, olen saanut kyydin esimerkiksi lääkäriin, koska en omista omaa
autoa. Toivon, että pysyn edelleen terveenä, ja että minulla on ystäviä ja harrastuksia, joihin osallistua. Ystävät ovat minulle
tärkeitä.
– Iloa ja toivoa tuovat myös hyvä ruoka,
liikunta ja jokainen päivä, josta saa olla kiitollinen. Haluan oppia olemaan läsnä tässä
hetkessä ja haluan oppia vielä uusia asioita elämässäni. Oppia täytyy myös se, ettei
kanna liikaa toisten murheita.
– Tulevaisuudesta ajattelen, että olisin
kiitollinen, jos se jatkuisi kuten nytkin ja
saisin elää ihan tavallista arkea.

4/2021

