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Pääkirjoitus

Joulun läheisyys
”Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi
yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa
vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on
lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää
pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi
Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen,
mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” (Matteus 1:20-23)
Joulun läheisyys alkaa olla jälleen aistittavissa. Vaikka aikaa jouluun on vielä kuukausi, saa marraskuun pimeys jo kaipaamaan
valoa ja mielen piristystä. Ehkäpä edelleen
jatkuvat epävarmuudet alkavat ahdistaa,
väsyttää tai vähintäänkin kyllästyttää.
Eräässä joulunajan kuunnelmassaan teatteriohjaaja Jouko Turkka totesi, kuinka talven

pimeyden tullessa selätetyksi eräänlainen
toiveikkuus syttyy mieleen, vaikka kesään
on vielä matkaa. Pitenevät päivät siintävät
kuitenkin mielen pohjalla.
Toisaalta juhannukseen liittyy jonkinlaista
apeutta, vaikka eletään keskellä kauneinta
kesää. Mielen valtaa jo ajatus siitä, että päivät ovat lyhenemässä ja edessä uhkaa lisääntyvä pimeys.
Adventin aika on lisääntyvän valon aikaa.
Monissa kirkoissa liturgisena värinä käytetään sinistä, toivon väriä. On siis alkamassa
lisääntyvän valon ja toivon aika. Voi olla,
että tätä on nykyisessä maailmantilanteessa melko vaikea kokea todeksi.
Paitsi epävarmuuksista johtuvaa kollektiivista uupumusta, voi olla, että yksittäisenkin ihmisen sielunmaisema on paremminkin synkistynyt kuin valaistunut.
Mutta siitä huolimatta, vuodesta toiseen,
joulun sanoma muistuttaa siitä, että valo

ja toivo ovat jotakin enemmän kuin inhimilliset ajatukset ja tunteet. Alussa lainattu
Matteuksen evankeliumin kohta muistuttaa
jälleen juuri tästä. Joulun lapsen yksi nimi
on Immanuel – Jumala on meidän kanssamme. Tunnistimmepa hänen läsnäolonsa tai emme, joulu tapahtuu. Jumala tulee
meidän keskellemme, juuri sellaiseen maailmaan, jossa elämme ja juuri sellaiseen elämän tilanteeseen ja kokemukseen kuin itse
kullakin on.
Kohta joulun valot jo välkkyvät ostoskeskuksissa ja kauppojen ikkunoissa, pihamailla ja kotien ikkunalaudoilla. Joulu näkyy ympärillämme. Jouluna kokoonnutaan
myös kirkkoihin, tunnelmoidaan ja ainakin
lauletaan.

koon – ja tulivat ulos saatuaan rauhan ja
lohdun jokapäiväisiin huoliinsa, jopa siunauksenkin. Ainakin näin Feliks ajatteli.
Jouluna on helppo tulla kirkkoon. Siellä on
muitakin. Voidaan kokea jotakin yhdessä,
tai piiloutua joukkoon. Ilmestyi joulu meille sitten kirkossa veisatessa, evankeliumia
kuunnellessa tai kirkon ulkopuolella kaupan ikkunan joulukoristeissa, kaikki se kertoo samaa: Hänen nimensä on Immanuel,
Jumala meidän kanssamme.
Rauhaisaa joulunaikaa,
Timo Hukka
kirkkoherra

Mika Waltari kuvaa romaanissaan ”Feliks onnellinen” miestä, joka olisi halunnut
mennä kirkkoon, mutta ei voinut. Hän ei
kokenut olevansa onnellinen kala, joka ui
Jumalan katiskaan, vaan jäi aina ulkopuolelle, katsomaan kun ihmiset menivät kirk-

Hei, me lennetään!

Yliluonnollinen ilmailu Raamatussa
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aamatun tekstien syntymisen
aikoihin ihminen ei lentänyt: ei
lentokoneella, ei ilmalaivalla eikä edes kuumailmapallolla. Vain
vapaa pudotus onnistui, ja silloinkin äkkipysäys ilmalennon päätteeksi oli ongelma,
kuten se voi yhä olla. Silti Pyhässä kirjassa
muutkin kuin linnut lentävät. Kuka tai mikä? Miten ja miksi?
Ihmisen ajattelussa ”ylhäällä” tai ”korkealla” on kai aina yhdistynyt positiivisiin
asioihin: hieno, voimakas, mahtava, avara… Ylhäällä ilma on raikas; pilvien päällä
paistaa aina aurinko. Tunnetko, hyvä lukija, yhtäkään kulttuuripiiriä, jossa näin
ei olisi? Kaiketi siksi myös Jumalan kotipaikaksi on ajateltu ”taivas” – siis se, mikä on kaikkein ylinnä. Ja sinne, Jumalan
luokse, myös Raamatun ilmailijat ovat
matkalla.
Vanhassa testamentissa tätä joukkoa
edustaa Israelin suuri profeetta Elia, jonka kerrotaan matkanneen yläilmoihin liekehtivillä vaunuilla. Tulinen kyyti tuli ja
vei Elian aivan hänen seuraajansa ja luotto-oppilaansa silmien edestä. * Uudessa
testamentissa Jeesus itse siirtyy helatorstaina opetuslastensa luota taivaaseen. Enkelit vakuuttavat opetuslapsille, että niin
kuin Jeesus meni, niin hän myös aikanaan
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tulee takaisin. Sitä odotellessa: älkää antako periksi!
Myös näkyjen näkijät ovat lentäneet
– ainakin näyissään. Profeetta Hesekiel,
merkillinen šamaani Vanhan testamentin
profeettojen joukossa, kertoo, kuinka häneen ”tartuttiin hiuksista” ja lennätettiin
kaukaa vierailta mailta Jerusalemin temppeliin, omin silmin katsomaan sitä asiatonta menoa, joka sen oli vallannut. Hesekiel on myös tunnettu niistä näkyjen
kuvauksista, joissa hän pyrkii selittämään
selittämätöntä, ”Jumalan kirkkautta”, joka
”kohoaa” ja ”laskeutuu”. Ei kenties varsinaista lentämistä, mutta on jo kauan kelvannut mm. antamaan virikkeitä ufouskovaisten ajattelulle. Kukin toki taaplaa
tyylillään.
Ihmiset siis lentävät Raamatussa, samoin
linnut. Enkelit sitä vastoin eivät. Yllättävää?
Ehkä – eikä ihan täysin tottakaan. Hesekielin kirjassa mainitut ”serafit”, jotka kyllä
jonkinlaisiksi enkeleiksi ymmärretään, näyttäisivät lentävän. Ainakin niillä, toisin kuin
enkeleillä yleensä, on siivet (tai paremminkin siipiä–niitä on useampi pari per serafi).
Muut enkelit, ne siivettömät, sitä vastoin
vain ilmestyvät paikalle, kun niitä tarvitaan,
ja häviävät yhtä vähäeleisesti kuin saapuivatkin, kun työt on tehty. Muistathan: ”…
kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen …”

Näiden viimeksi mainittujen enkelien toimeksiantonahan muuten oli siis kertoa, että ”teille on tänään syntynyt Vapahtaja”.
Uutinen on edelleen ajankohtainen. Hyvää
joulua!

Kirjoittaja on Salon seurakunnan pappi,
jolla ei myöskään ole siipiä
*) Tästä tarinasta on peräisin ilmaus ”manttelinperijä”. Vilkaisepa: 2. Kun. 2:9–15.
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Salon seurakunta liittyy
Porin aluekeskusrekisteriin
Salon, Paimion ja Martinkosken seurakunnat liittyvät
1.1.2022 Porin aluekeskusrekisteriin. Tämä tarkoittaa muutoksia virkatodistusten, sukuselvitysten ja jäsenkirjanpidon
osalta. Salossa Porin aluekeskusrekisterin toimipiste tulee
Halikkoon. Lue lisää sivulta 6.

Henkilöstöuutisia
Kanttori Maria Rainio-Alaranta on virkavapaalla 14.11.2022
saakka. Häntä sijaistaa Vesa-Matti Tastula.
Salon seurakunnassa on avautunut nuorisotyönohjaajan virka. Hakuaikaa on 16.1.2022 saakka. Kirkkoneuvosto on myös
päättänyt, että henkilöstöpäällikön virka julistetaan auki.

Yliskylän kirkon luona
muualle haudattujen kivi
Yliskylän kirkon luona on uusi muualle
haudattujen muistokivi. Sen on suunnitellut Petri Haapaniemi ja mahdollistanut
maanviljelijä, yrittäjä
Matti Fontell.

Kiitos lahjoituksista!
Salon seurakunnan diakoniatyö järjesti syksyllä hygienia- ja
vaatekampanjan. Lämmin kiitos runsaista lahjoituksista! Niiden
avulla vaatevarastot saatiin täyteen syys- ja talvikauden vaatteita, ja hygieniatuotteet ilahduttivat asiakkaita. Seuraava hygieniatuote- ja vaatekampanja järjestetään helmi-maaliskuussa.

Diakoniatyön kalenteri

Adventin aikaa ja
joulun odotusta

A

dventin aika on alkamassa ja kuljemme
kohti joulua. Seurakunta tarjoaa monenlaista
jouluista tapahtumaa ja tilaisuutta eri-ikäisille. Elämme kuitenkin
edelleen epävarmaa aikaa koronatilanteessa ja rajoitukset vaikuttavat tapahtumiin.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen
(50) henkilön yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset sisätiloissa. Mää-

räys on voimassa 16.12.2021 saakka. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia
ottamalla käyttöön koronapassin.
Henkilömäärärajoitus ei koske jumalanpalveluksia tai kirkollisia toimituksia.
Tässä lehdessä kerrotaan koronapassiin liittyvistä käytännöistä
muun muassa joulukonserttien ja
kauneimpien joululaulujen kohdalla.
Ajantasainen tieto seurakun-

nan toimintaan liittyen löytyy aina verkkosivuilta www.salonseurakunta.fi. Tietoa on myös viikoittain
ilmoituksissa, jotka julkaistaan Salon Seudun Sanomissa, Salonjokilaaksossa ja Perniönseudun Lehdessä.
Osallistuthan toimintaan vain
terveenä. Kaikkia tilaisuuksia koskee edelleen vahva kasvomaskisuositus. Huolehdithan hyvästä
käsihygieniasta ja annathan riittävän tilan myös muille osallistujille.

Striimauksia jatketaan, mutta harvemmin
Jumalanpalveluksia ja hartauksia striimataan eli lähetetään
edelleen suoratoistona Salon
seurakunnan YouTube-kanavalla, mutta harvemmin kuin tähän
saakka. Ensi vuoden alusta striimataan Uskelan kirkon jumalanpalvelus joka toinen viikko.
Jumalanpalveluksen voi myös
kuunnella joka sunnuntai klo 10

www.salonseurakunta.fi

Järviradiosta taajuudella 102,9
MHz. Se on mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka
löytyy seurakunnan verkkosivujen etusivulta.
Seurakunnan YouTube-kanavalle striimataan su 12.12. kauneimmat joululaulut Uskelan kirkosta. Kanavalle on jatkossakin
tulossa musiikkia ja muuta ma-

teriaalia. Kun tilaat Salon seurakunnan YouTube-kanavan, saat
ilmoituksen aina, kun kanavalle
tulee jotain uutta.

Ensi vuonna juhlitaan
Suomen
diakonian
150-vuotista taivalta.
Seurakunnan diakoniatyö on tehnyt juhlavuoden
kunniaksi
kalenterin, jota myydään 10 euron hintaan.
Tuotto menee diakoniatyölle. Kalenterin voi ostaa diakoniatyöntekijöiltä ja kirkkoherranvirastosta.

Joulu Salon lapsille -keräys
Salon seurakunnan diakoniatyö, Salon Vilpas koripallo ry, MLL Varsinais-Suomen
piiri, Perniönseudun Lehti,
Salonjokilaakso sekä Salon
kaupunki järjestävät yhteistyössä perinteisen Joulu Salon lapsille -lahjakeräyksen
tavoitteena tuoda jouluiloa vähävaraisille lapsiperheille. Tiedot keräyksestä: www.salo.fi/joulu

Valokuvanäyttely Luontoruutuja
Ari Törmän luontovalokuvanäyttely on yleisölle avoinna su 28.11.
klo 11–16 ja pe 3.12.
klo 12–18 Halikon seurakuntatalon yläsalin
takaosassa, os. Vaskiontie 31.
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Kirkkovuosikalenteri

adventista talvi-Heikkiin
Uudenvuodenpäivä

Adventti
Adventti on kummaa aikaa. Odotetaan
saapuvaksi jotakuta, joka on jo saapunut. Jonkinlainen paastonaikakin on, ainakin kirkkotekstiilien väristä päätellen,
mutta suomalaiset mässäilevät kuin viimeistä päivää. Mitä ihmettä?
Adventti katsoo lähelle ja kauas. Odotetaan Joulun Lasta. Hänen tarinansa,
tarina Jumalasta, joka ei unohda meitä, lämmittää pakkassäällä edelleenkin.
Mutta me tiedämme myös, miten tarina jatkui. Olemme kuulleet, mitä Jeesus
opetti ja miten hän paransi sairaita; miten hänet ristiinnaulittiin ja miten hän

nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin –
niin kuin me uskontunnustuksessa lausumme. Ja sitten me jatkamme: istuu
Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Siis tuomaan
oikeutta niille, jotka eivät ole saaneet
oikeutta.
Tätä Jeesusta me odotamme. Tarina
jatkuu. Haluatko olla osa sitä tarinaa?

”Pitäis lapselle saada nimi…” Tämmöisen pyynnön kanssa lähestytään seurakuntaa aika monta kertaa vuodessa. Vastaukseksi ei riitä, että ”no miten
olis Pekka”. Sovitaan ristiäiset; vauva
saa kasteen, ja siinä sivussa kuulutetaan
pienen ihmisen nimi julkiseen käyttöön.
Juutalaiseen perinteeseen kuuluu, että poikalapsi ympärileikataan kahdeksan päivän ikäisenä (laske itse, montako päivää on joulusta uuteenvuoteen!).
Niin Jeesuskin. Siinä yhteydessä ihmiset

saivat kuulla, että pojasta tulisi – niin:
Jeesus. Eli ”Jumala pelastaa” tai jotain
sinne päin: osuva ja kuvaava nimi. Sittemmin, aikuistuttuaan, Jeesus kehotti
oppilaitaan pyytämään asioita Jumalalta hänen nimessään. Eli siis hänen luvallaan (jolloin tietenkin pyydetään vain
semmoisia asioita, joiden pyytämiseen
on lupa…). Näin kristityt rukoilevat edelleenkin.
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Loppiainen

Joulu
Enkelit paimenille, Betlehem, noin vuonna 0:
”Teille on syntynyt Vapahtaja.”

2

Tapaninpäivä, 2. joulupäivä
Tapaninpäivänä kirkko pukeutuu punaisiin. Tämä kirkkotekstiilien värinvaihto
ei ole mitään joulupukkimeininkiä, vaan
se muistuttaa päivän nimikkohenkilön,
Jerusalemin diakoniajohtaja Tapanin,
kohtalosta. Tämä diakoni Tapani eli kristillisen kirkon alkuaikoina, ja kun niihin
aikoihin ei somea ollut vielä kukaan keksinyt, voisi luulla, että kaikki elivät rauhassa ja sopusoinnussa keskenään. Mut-

TIMO VIITANEN

ta niin vain Tapani joutui puolustamaan
uskoaan kiivaassa väittelyssä, jonka päätökseksi hänet sitten maalitettiin (tai oikeastaan kivitettiin). Vieläkö tämmöistä on pakko tapahtua? (Näyttää olevan.
Voisiko asialle tehdä jotain?)

Kristilliseen loppiaisperinteeseen on
vanhastaan kuulunut liitu. Siis ihan tavallinen taululiitu, jommoisen jotkut
meistä muistavat kouluajoiltaan. Se siunataan kirkossa ja sillä kirjoitetaan kodin
oven päälle, että
+2+C+0+M+2+B+1+
Siinä on paljon ristejä, niin kuin kristityillä pitääkin olla, ja siinä on alkaneen vuoden vuosiluku. Ja sitten siinä
on kolmen sanan alkukirjaimet: Christus Mansionem Benedicat, ”Kristus siunatkoon tämän asumuksen”. Ja saattaapa olla niinkin, että alkukirjaimista tulee
mieleen kolme mesopotamialaista täh-

tientutkijaa: Caspar, Melchior, Balthasar.
Heidän nimiään ei kyllä mainita Raamatussa, mutta pitkät perinteet niillä on. Ja
loppiaisena nämä kolme viisasta ukkoa,
minkä nimisiä sitten olivatkaan, tulivat
osoittamaan kunnioitusta pikku Jeesukselle. Hienoja lahjojakin toivat.
Saitko sinä kultaa, mirhamia ja suitsuketta joululahjaksi? Älä huoli: jos et saanutkaan, mene ja osta kaupasta liituja.
Tiedät, mitä tehdä. Kristus sinunkin kotisi siunatkoon.
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Herran kasteen päivä
Kolmas ja neljäs joulupäivä
Tapaninpäivän jälkeen joulu katoaa johonkin. Ei pitäisi: ei se mihinkään lopu.
Kolmas joulupäivä (27.12.), apostoli ja
evankelista Johanneksen muistopäivä,
puhuu siitä, mistä päivänsankari itsekin
mieluiten: Rakastakaa toisianne. Pitäkää
huolta toisistanne. Neljännen joulupäivän (28.12.) karmea tarina kuningas Herodeksen verilöylystä kertoo puolestaan,

mitä tapahtuu, kun pelko etuoikeutetun
aseman menettämisestä saa vallan.
Kummankin päivän tarina on meidän
maailmamme tarina. Kumman version
valitset?
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Loppiaista seuraavana sunnuntaina vietetään Jeesuksen kastamisen muistopäivää.
Länsimaissa tämä juhla on syyttä suotta jäänyt syrjään, kun loppiainen kolmine tietäjineen kiilasi sen paikalle. Itäisen
kristikunnan perinteessä Herran kasteen
juhla jatkaa edelleen vahvasti syvimmän
keskitalven suurena juhlana. Silloin toimitetaan vedenpyhitys. Pohjoisessa, kuten Suomessa ja Venäjällä, se tehdään
jäällä avannon äärellä, paukkui pakkanen
miten tahansa. Etelämpänä, esim. Kreikassa, pappi heittää käsiristinsä mereen,
ja paikkakunnan nuoret miehet kilpaile-

vat siitä, kuka ehtii sen ensin noutamaan.
Voittaja saa mainetta ja kunniaa.
Muutenhan risti ei yleensä mainetta ja
kunniaa tuotakaan. Kristuksen seuraaminen on heikomman puolelle asettumista:
siitä saa harvoin kiitosta. Mutta kun seuraavan kerran avovettä näet, vaikka sitten
vain juomalasissa, niin pysähdypä hetkeksi miettimään sitä, miksi Jumalan Poika
piti kastaa. Siksikö, että hän halusi asettua meidän puolellemme?
(Siksipä siksi.)
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Talvi-Heikki
Tammikuun 19. päivä on Suomen ensimmäisen marttyyrin, piispa Henrikin,
kuolinpäivä. Tarina Henrikin kuolemasta
Köyliönjärven jäällä lienee suomalaisille
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tuttu. Henrikin kuolinpäivä osuu kätevästi
sille viikolle, jolla koko maailman kristityt
rukoilevat kristittyjen ja kirkkojen ykseyden puolesta. Se viikko puolestaan ulot-

tuu Pietarin tunnustuksen muistopäivästä
18. tammikuuta (ks. Mark. 8:29) Paavalin
kääntymyksen muistopäivään 25. tammikuuta (ks. Ap.t. 9). Hyvässä seurassa siis

ollaan! Liitytäänkö
kristikunnan yhteiseen
rukoukseen?
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Tervetuloa kirkkoon!
• Henkilömäärärajoitukset eivät koske jumalanpalveluksia. Osallistuthan vain terveenä. Huolehditaan yhdessä hyvästä terveysturvallisuudesta.

MARTTI SANTAKARI

• Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla jumalanpalvelusten yhteydessä. Juhlallisuuksista tarkempaa tietoa viikkoilmoituksissa ja verkkosivuilla.
• Joulunajan jumalanpalvelukset s. 16.

Halikon kirkossa

• 28.11. Messu klo 10. Lounas ja
perhepäivä ilmoittautuneille
seurakuntatalossa.
• 5.12. Messu klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.
• 19.12. Messu klo 10.
• 9.1. Iltamessu klo 18.
• 16.1. Messu klo 10.
• 23.1. Messu klo 10.
• 30.1. Iltamessu klo 18.

Kiikalan kirkossa

• 28.11. Messu klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 13.
• 19.12. Messu klo 10.
• 23.1. Messu klo 10.

Kitulan seurakuntakeskuksessa
• 5.12. Messu klo 13.
• 16.1. Messu klo 10.
• 30.1. Messu klo 10.

Kiskon kirkossa

• 28.11. Messu klo 10. Yhteissyntymäpäiväjuhla ilmoittautuneille seurakuntakodissa.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.
• 16.1. Messu klo 13.
• 30.1. Messu klo 10.

Kuusjoen kirkossa

• 28.11. Perhemessu klo 12.
Riisipuuroa seurakuntatalossa.
• 16.1. Messu klo 10.
• 30.1. Tuomasmessu klo 17.

Muurlan kirkossa

• 28.11. Adventtivesper klo 18.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus klo 10.
• 23.1. Messu klo 10.

Perniön kirkossa

• 28.11. Hoosiannakirkko klo 10.
• 5.12. Messu klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus klo 10.
• 19.12. Messu klo 10.
• 22.12. Kehitysvammaisten
joulukirkko klo 13.
• 16.1. Messu klo 10.
• 23.1. Messu klo 10.

Perttelin kirkossa

• 28.11. Messu klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.
• 6.12. Partiolaisten lupauksenantokirkko klo 14.
• 19.12. Kauneimmat joululaulut
-messu klo 10.
• 9.1. Messu klo 10.

Salon kirkossa

• 28.11. Tuomasmessu klo 17.
• 5.12. Messu klo 17.
• 11.12. Venäjänkielinen jouluhartaus klo 15.
• 9.1. Vauvakirkko klo 17.
• 16.1. Messu klo 17.
• 23.1. Messu klo 17.
• 30.1. Messu klo 17.

Suomusjärven kirkossa
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.

Särkisalon kirkossa

• 28.11. Hoosiannakirkko klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.
• 16.1. Messu klo 13.
• 30.1. Messu klo 13.

Uskelan kirkossa

• 28.11. Messu klo 10.
• 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10.
• 12.12. Messu klo 10.
• 9.1. Messu klo 10.
• 30.1. Messu klo 10.

Vaskion kirkossa
• 9.1. Messu klo 13.

Metsäkirkkoja

• Perttelissä la 11.12. klo 15 Tolpan metsässä, Lemmenpolun
varrella. Autot jätettävä Lemmenpolun alkupäähän Kuusjoentien puolelle, tulet johdattavat perille. Järj. Perttelin
pohjoinen pienviljelijäyhdistys.
• Kuusjoen metsästysmajalla la
18.12. klo 17. Oma lyhty mukaan! Järj. Kuusjoen metsästysseura ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Tie tehkää tulla Herran!
RIITTA KOIVISTO

I

llan harjoituksissa Muurlan
kirkkokuoro on siis ikään kuin
tietöissä?
– Otanko mä tän liian alhaalta?
– Mennään tää pätkä vielä kerran!
Ja sitten mennään. Sopraanot,
altot, ”Hanski” ja bassot vuoronperään.
Työn alla on Armas Maasalon
Adventtivesper, jonka esittäminen on kuoron monivuotinen ensimmäisen adventin illan perinne.

”Kyllä se niin rakas on”
Ennen harjoitusta kaksi konkarisopraanoa kertoi teoksesta.
Kummallakin vesperin esityskertoja on kymmeniä.
Pirkko-Liisa Lehdon mielestä
hienointa teoksessa on urkujen alkusoitto. Se on niin juhlava. Ja sen
jälkeen kuoro pääsee aloittamaan
Tie tehkää tulla Herran.
Irmeli Wahlberg arvelee, että
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miesten mielestä varmaan Hoosianna on hienoin. Se miesten
aloitus onkin hieno!
Nuottia selaamalla muistuvat
muutkin kohdat elävästi mieleen:
– Tuossa on se rytmitys vähän
vaikea…
– Tota naiskuoron alkua joskus
kauhistuin, kun siinä on vain tollanen lyhkänen alkusoitto.
– Hieno toi, kun pappi aloittaa
psalmin ja kuoro vastaa. Se on
vuoropuhelua!
– Tästä tulee semmonen joulun tuntu, kun tätä alkaa laulamaan. Siinä on tunnelma, että
”nyt se tulee, nyt tästä se lähtee”.
Sitten ei kauan kestä, kun harjoitellaan joululauluja ja sen jälkeen
on kauneimmat joululaulut ja aatto ja joulupäivä ja siihen se sitten
loppuu.

Harjoitus on aina
tarpeen
Harjoituksissa selviää, että kuorolaisista melkein kaikki ovat laulaneet vesperiä ainakin joskus en-

nenkin. Tänään kuoroa harjoittaa
varajohtaja, kiskolainen Tuula
Seppä.
Aloitetaan alun kuorolaululla ja
jatketaan niillä osilla, joilla kuoro
vastaa papin laulamiin johdantoon ja kunniaan ja psalmiosiin.
Tutut virret, joihin seurakuntakin
osallistuu, hypitään nyt yli.
– Mennään tää Herra Sebaot
vielä kerran!
– Eikun just hyvä, että otetaan
monta kertaa!
Hoosiannan kuoro laulaa äänissä, mutta kirkossa seurakunnalla on aina ollut tapana yhtyä tuttuun lauluun mukaan.
– Paljonko kello on, joku huolehtii.
– Eikun tää läpitte ja sit vasta
kotiin!
Naiset jäävät vielä harjoittelemaan omaa kolmiäänistä lauluaan. Bassot pääsevät kotiin.

Tuttu ja vuorovaikutuksellinen teos
Tenoria laulava Hanski eli Han-

Muurlan kirkkokuoro harjoittelee Armas Maasalon Adventtivesperiä Muurlan kirkkoon sunnuntaiksi 28.11. klo 18. Maasalo on tehnyt myös laulun Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa, ja musiikiltaan
samanhenkinen on vesperkin: sen on sanottu sisältävän romantiikan ajan nostalgiaa, kaunista, ylevää ja juhlavaa kirkonmenoa.
nu Lehtinen jää vielä juttelemaan
vesperistä, joka on hänellekin tuttu miltei ulkoa osaamiseen asti.
Hän sanoo musiikin olevan hänelle luontaisin tapa osallistua seurakunnan elämään.
– Kuorossa laulaminen on yhdessä tekemistä, ja on hienoa saada äänet soimaan yhteen.

– Mikään osa ei ole hienoin –
tai naisten kuoro-osuus on kyllä
hieno – mutta keskeistä on se, että kuorolla, liturgilla ja seurakunnallakin on kaikilla oma osansa.
– Vesper juhlistaa kirkkovuoden
alun, ja joulun odotus alkaa siitä.
– Odotus on se hienoin aika.
Kaikki hyvä on vielä tulossa.
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Seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin
MARJA ROIKO

S

alon, Paimion ja Martinkosken
seurakunnat liittyvät 1.1.2022
Porin aluekeskusrekisteriin. Tämä
tarkoittaa muutoksia virkatodistusten, sukuselvitysten ja jäsenkirjanpidon
osalta. Vuoden alusta Porin aluekeskusrekisteriin kuuluu 240 000 jäsentä.

Valtakunnallinen hanke
Aluekeskusrekisteriin liittyminen on osa
valtakunnallista hanketta, jossa luterilaisen
kirkon kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin yksiköihin. Aluekeskusrekisterien tarkoituksena on, että koko ihmisen elinkaarta

koskevan virkatodistuksen saa yhdestä paikasta. Kirkkohallitus on linjannut, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin
aluekeskusrekisteriin vuonna 2022.
Aluekeskusrekisterissä kirkonkirjojenpitoon sisältyvät sukuselvitysten ja muiden
virkatodistusten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamisten rekisteröiminen.

Toimipiste Halikossa ja
seurakuntatoimisto keskustassa
Salossa Porin aluekeskusrekisterin toimipiste tulee Halikkoon. Siellä tehdään aluekeskusrekisteriin tulleita sukuselvitys- ja

virkatodistuspyyntöjä. Salossa ei pystytä
tekemään virkatodistuksia vain Salon osalta, vaan selvityspyynnöt tulevat eri puolilta. Salon toimipisteessä työskentelee kolme työntekijää, jotka ovat siirtyneet Porin
aluekeskusrekisterin palvelukseen Salosta,
Paimiosta ja Martinkoskelta.
Asiakkaita palvellaan aluekeskusrekisterissä 1.1.2022 alkaen Halikon toimipisteessä paikan päällä, puhelimitse ja sähköpostitse. Virkatodistuksen ja sukuselvityksen
voi tilata myös verkkolomakkeella.
Tällä hetkellä aluekeskusrekisterit ovat
ruuhkautuneet pahasti ja perunkirjoituksissa tarvittavia virkatodistuksia voi joutua odottamaan jopa neljä kuukautta. Tä-

mä hankaloittaa asioiden hoitamista, koska
lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksiin joudutaankin hakemaan useissa tapauksissa lisäaikaa.
Ristiäisten, häiden ja hautajaisten ja muiden kirkollisten toimitusten varauksissa
seurakuntalaisia palvellaan keskustan seurakuntatoimistossa.
Seurakuntatoimiston ja aluekeskusrekisterin Salon toimipisteen yhteystiedot
ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä
viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla. Siihen saakka näissä asioissa
palvelee vielä kirkkoherranvirasto Torikadulla.

UNSPLASH

Myötäeloa syksyyn
Oletko työikäinen, mutta juuri nyt työelämän ulkopuolella? Tule juttelemaan
kahvikupposen äärelle ti 7.12. klo 10 Toijan Valopilkkuun, Kuusitie 8. Yhteistyössä
Lounais-Suomen Martat/Arkiunelmia kylissä ja kortteleissa -hanke.

Hengellistä
matkakumppanuutta
Kaipaatko hetken lepoa ja hiljaisuutta arjen keskellä, elämän kysymysten jakamista
toisten kanssa, rohkaisua kristittynä olemiseen ja elämiseen? Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä tarjoaa sinulle
seitsemän pysäkin matkan uuden vuoden
alkajaisiksi. Jokaisella pysäkillä on luvassa
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virike Raamatusta, hiljaista mietiskelyä ja
rukousta, lyhyt teemapuhe ja ajatusten jakamista.
Ohjaajina ovat pastorit Matleena Pinola
ja Tarja Laurila. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa 11.1.2022 alkaen joka toinen tiistai klo
18–20, viimeinen kerta 5.4.2022. Paikka
on Salo-Uskelan seurakuntatalon kappeli,
käyntiosoite Torikatu 6.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset joulukuun aikana Tarja Laurilalle p. 044 335
9165 tai laurila.tarja2@gmail.com. Ryhmän enimmäiskoko on 8 henkilöä.

Sisältöä elämään -päivä
Ikäihmisen mielen hyvinvointi on aiheena Sisältöä elämään -päivässä ti 8.2.2022

klo 13–16 Salon VPK:n talossa, Asemakatu
3. Aiheesta puhuu mm. Tapani Kiminkinen.
Luvassa myös mm. yhdistysten esittelyjä.
Päivän järj. yhteistyössä: Salon kaupunki,
Salon Omaishoitajat ry, SALVA ry, Salon Syty ry, Salon Muistiyhdistys ry, Salon Punainen Risti, Avustajakeskus, Salon seurakunta.

Eroryhmä alkaa maaliskuussa
Eroryhmä tarjoaa vertaistukea ja selviytymiskeinoja niille, joiden parisuhde on
päättynyt. Ryhmä kokoontuu 2.3.2022
lähtien kymmenen kertaa kevään aikana
Salon perheneuvonnan tiloissa Plazassa.
Ryhmään otetaan 8 henkilöä. Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2022 seurakunnan verkkosivuilla.
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”Minnan” tarina
SANNA LAAKKONEN

O

len 40-vuotias, ruuhkavuosia elävä ”Minna”, jonka perheeseen
kuuluu työkyvyttömyyseläkkeellä oleva puoliso sekä kolme kouluikäistä lasta.
Elämäni ei ole useinkaan ollut kovin
helppoa, ja olenkin turvautunut diakoniatyön apuun useampia kertoja vuosien
varrella. Diakoniatyö on kulkenut mukanani jo niin pitkään, etten osaa tarkkaan
kertoa, mistä alun perin löysin sen piiriin.
Saamani apu on ollut toisinaan hyvinkin
konkreettista. Olen saanut tukea esimerkiksi yllättävään suureen terveydenhuollon menoon, jota en tuolloin kyennyt itse
maksamaan sekä ruokaa jääkaappiini silloin, kun rahat pakollisten kulujen jälkeen
eivät yksinkertaisesti ole tähän riittäneet.

Turvallisen läsnäolon ja
keskusteluavun kaipuu
Olen nuorena kokenut hyvin läheisen ihmisen menetyksen, joka on vaikuttanut
elämääni siten, että olen toisinaan kaivannut vain toisen ihmisen turvallista läsnäoloa ja keskusteluapua. En näe itseäni erityisen hartaana ihmisenä, mutta minulla
on aina ollut sisimmässäni jonkinlainen
halu löytää jokin hengellinen rauha itsestäni tai elämääni.
Viimeksi ottaessani yhteyttä diakoniatyöntekijään olin työtön, itkuinen ja koin
elämäntilanteeni toivottomaksi. Näin tulevaisuuden synkkänä. Hyviä asioita ei ollut lainkaan odotettavissa tai näköpiirissä.
Arki pyöri kotona kyllä sujuvasti, mutta
oma olo tuntui jatkuvasti riittämättömältä. Jälkikäteen olen pohtinut, että tähän
on osittain ollut syynä oma perfektionismini, jonka vuoksi usein vaadin itseltäni
liikaa, mutta osittain myös taipumus ahdistukseen aiempien traumaattisten tapahtumien vuoksi. Elämäni oli siis arjen
suorittamista, enkä osannut olla itselleni sisäisten vaatimusten suhteen armollinen.
Tukiverkostoni ovat aina olleet melko
pienet, mutta vaikeina hetkinä ne ovat
kaventuneet entisestään, kun olen käpertynyt vielä enemmän itseeni ja sulkeutunut. Varmasti myös työttömyyden lisäksi
korona osaltaan vaikutti siihen, että sosiaaliset kontaktit kutistuivat olemattomiksi korostaen yksinjäämisen tunnetta
entisestään.

Apua toivottomuuteen
ja yksinäisyyteen
Koenkin tarinani tältä osin olevan klassinen esimerkki siitä, miten yhden elämän
osa-alueen kaventuminen hiljalleen rajaa myös muiden verkostojen ulkopuolelle. Ensin menetin työn, josta alkoi väistämättä taloudellinen tasapainottelu
henkisen taakan lisäksi. Tämän johdosta kaikki tekeminen ja sosiaalinen elämä
alkoi rajoittua. Tilanteen pitkittyessä lopulta jäljellä oli kaiken ulkopuolelle jäävä ihminen. Yksinäinen puolestaan alkaa
pohtia omaa osattomuuttaan ja vialli-
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suuttaan, joka tekee tunnetaakasta entistä raskaamman kantaa.
Aluksi yritin hakea keskusteluapua terveydenhuollosta, mutta koin, että sieltä
saatava apu oli kovin lääkekeskeistä, ja aito kohtaaminen puuttui. Itselläni oli koko
ajan hyvin voimakas tunne siitä, että kaipasin tulla kuulluksi omassa elämässäni,
jotta voisin kääntää tarinani suuntaa. Kerran tuttu diakoniatyöntekijä kuunteli minua ja kyynelteni seasta pulppuavien lauseiden keskellä ehdotti ottamaan yhteyttä
psykoterapian opintoja suorittavaan kollegaansa. Hän sanoi uskovansa, että tämä
kollega osaisi kuuntelemisen lisäksi antaa
minulle neuvoja oman elämäni tunnelukkojen avaamiseen. Tänä päivänä olenkin
tästä neuvosta äärettömän kiitollinen.
Noin vuoden ajan saamani apu on sisältänyt säännöllisiä tapaamisia ja keskusteluja, jotka jatkuvat edelleen. Tapaamiset
ovat antaneet minulle näkökulmia oman
elämäni tarkasteluun ja työstämiseen. Tämä on tukenut itseäni ja samalla myös
hyödyttänyt koko perhettäni. Itse voinkin
jo todella paljon paremmin, vaikka elämä
välillä edelleen koetteleekin. Olen jälleen
työllistynyt, mikä helpottaa perheemme taloudellista tilannetta. Huomaan itse
olevani jälleen toiveikkaampi: uskallan hiljalleen luottaa taas tulevaisuuteen ja uskoa siihen, että hyviäkin asioita elämässä tapahtuu. Oman olotilani kohenemisen
huomaa myös siinä, että pystyn taas nauramaan ja jaksan olla myös perheelleni
enemmän läsnä. Viime aikoina minusta on
alkanut myös tuntua siltä, että alan taas
kaipaamaan enemmän sosiaalisia kontakteja elämääni.

Perhe voimavarana
Isoimmaksi arkiseksi uhkakuvaksi koen
tällä hetkellä taloudellisen tasapainottelun, josta johtuen murehdin usein töideni jatkuvuutta. Lisäksi minulla on edelleen
haasteita siinä, miten vaativa ja ankara
olen itselleni, vaikka jatkuvasti harjoittelenkin armollisuutta itseäni kohtaan. Olen
kuitenkin ymmärtänyt, että ne toimintamallit, joiden avulla olen aiemmin selviytynyt elämän vaikeuksista, eivät tässä
elämäntilanteessa enää toimi ja nyt minun on opittava muokkaamaan niitä askel kerrallaan.
Koen omaksi vahvuudekseni puheliaisuuden, avoimuuden sekä kyvyn kääntää
elämän vastoinkäymisiä valoisampaan
suuntaan. Taitoni löytää ja hyödyntää erilaisia näkökulmia asioihin on auttanut minua muokkaamaan aiemmista vaikeuksista
voimavarojani.
Voimavaroista suurin on kuitenkin perheeni ja puolisoni. Koen, että meillä on
lämmin koti, jossa jokainen saa kokea itsensä rakastetuksi ja kaikilla on tilaa olla
oma itsensä. Puolisoni kanssa hyvän parisuhteen kulmakivenä näemme paitsi yhteiset kokemukset myös yhtenevät tulevaisuuden haaveet.
Diakoniatyöltä saamani apu on vahvistanut omaa jaksamistani ja lisännyt voimavaroja koko perheelle. Myös jossain

KUVITUSKUVA: UNSPLASH

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.

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.

kohti yllättäen saamani ruoka-apu on ollut
todella merkityksellistä, ja sen kautta olen
saanut kokea, että joku muukin välittää.
Toivoisinkin ihmisten ymmärtävän, että
vaikka yhteiskunnassamme on varsin kattava sosiaaliturva, saattaa ihmisten elämässä syntyä, jopa heistä itsestä riippumattomista syistä, sen kaltaisia tilanteita,
että he jäävät tuon tuen ulkopuolelle. Toivon myös, että ne henkilöt, joita tämän
kaltaiset ongelmat koskettavat, ottaisivat
rohkeasti yhteyttä diakoniatyöhön.
Aiempien vaikeuksien kautta olenkin
oppinut näkemään ja arvostamaan elä-

mässä olevia hyviä asioita, joista merkityksellisin aina lopulta kuitenkin on oma
perhe. Tulevaisuudelta toivon, että lapseni löytävät omat polkunsa ja saavat
elää mahdollisimman onnellisina. Omalta tulevaisuudeltani toivon, että löydän
työelämästä vielä pysyvästi oman paikkani, ja samalla haaveilen, että arjesta löytyisi joskus hieman enemmän aikaa myös itselle. Jossain kohtaa elämää
toivon myös, että minulla olisi mahdollisuus jakaa saamaani hyvää myös
eteenpäin, esimerkiksi vaikkapa vapaaehtoistyön muodossa.
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Kaija Tuomalan
isänvuosi
RIITTA KOIVISTO

I

sänpäivä meni jo, mutta ”isänvuosi”
jatkuu vielä, voisi Kaija Tuomala sanoa.
Tammikuussa hän alkoi työskennellä oman isänsä, Sulo Lehvälammen, muistiinpanojen kanssa, ja niistä muokattu kirja
Matkani Karjalan kunnailta on nyt muidenkin luettavissa.
Isän muistelmat olivat syntyneet usean
vuosikymmenen aikana, ja isä oli kahdeksankymppinen vuonna 2004 luovuttaessaan ne tyttärelleen:
– Tos on heille tarina, lukevat tai eivät,
Kaija Tuomala kuvittelee isänsä miettineen.

Tutustuin isääni uudelleen

Pertteliläinen Kaija Tuomala tutustui isäänsä uudelleen toimittamalla
kirjan, jonka pohjana ovat hänen karjalaisen isänsä muistelmat.

Jouluevankeljum Karjalan murteel
Kirjoittanut Lauri Kantee
Ja niin päivin tapahtu sillee, et keisar Aukustus anto käskyn, jot kaik maalima ihmiset
pittää panna henkverol. Se ol ensimäine verolpano ja sattu siihe aikaa, ko se Kyrenius
ol Syyria maaherra viras. Ja käsky mukkaa kaik sit tietyst männiit verolpantavaks, jokahine ommaa kaupunkihee.
Ja nii se läks, Joosehvikkii Kalileast, Nasareti kaupungist panettammaa itsijää verol Juuteaa, Taaveti kaupunkii, minkä nim ol Petlehem. Hää ko näät ol Taaveti sukkuu. Kerallie
sil reissul Joosehvi otti morseimeen Marin, joka uottel lasta. Ja siin käi sit niinikkästee,
et siel Petlehemis viimisillää ollee Mari synnyttämise aika tulkii, ja pyörähytti esikoispoja. Mut ku hyö eijjolt saaniet itsellie kortteerii majatalost, ni Mar joutu tyrkkäämää
lapse talliruppuu makkaamaa.
Sammaa aikaa ol siin likkeel paimenii akkiloimas lampaitaa peltoloilt yöaikan. Yks kaks
hei iessää seisokii Herra enkel, ja pimijä yö muuttu kerral ko kirkas päivä, ja paimenet
pölästyit siit nii, et männiit ihan menetyksihee. Mut anha olla, se enkel sanokii heil, et
älkää turhaa pölästykö. Ilosanomanha mie teil ilmotan, ja sellasen ilosanoman, mikä
tulloo kaikel kansal. Tuol Taaveti kaupungis on teil tänä yön näät syntynt Vapahtaja,
ja hää on Ristus ja Herra, neuvoks mie sanon teil viel, et työ löyvättä justikkää syntynieen, kapaloijun lapsen tallirupus makkaamas. Ja samal siihe enkellöi parvee lähätäis
suur sakki taivaallissii sotamiehii, ja hyö ylistiit Jumalaa ja sannoit, et Kunnia olkoo Jumalal korkeuksis ja maas rauha ihmissii kese, jotka on häne mielsuosiossaa.

– Ennen tunsin isäni vanhana miehenä, nyt
näin hänen lapsuuteensa ja nuoruuteensa,
Tuomala kertoo.
Mielikuva isän ulkonäöstäkin eli kertomuksen edetessä.
Tarina kuljettaa nuoren Sulon sekä hänen
vanhempansa ja kaksi sisartaan Karjalasta
Ilmajoen kautta Pertteliin. Muutaman vuoden päästä uutta elämäänsä rakentavaan
evakkoperheeseen liittyi myös ilmajokinen
Kerttu, Sulon vaimo, vilkas ja huumorintajuinen pohjalainen nainen.
– Toinen on idästä ja toinen lännestä ja
saivat varsinaissuomalaisia lapsia, kuvasi
Kaijan äiti joskus perhettään.
Sulo-isä taas ei ollut ”tyypillinen karjalainen” supliikkimies, Kaija Tuomala miettii,
mutta ehkä hän olisi kertonut tarinaansa,
jos olisi kovasti kyselty. Hän oli kuitenkin
omimmillaan kirjoittaessaan.
Ja kun paappa kirjoitti, lastenlapsetkin
tiesivät, ettei häntä saa häiritä.

Uusi näkökulma
sotaan ja Karjalaan
Lapsena Kaijan Tuomalan mielestä Karjalaja sota-asiat olivat esillä välillä kyllästymiseen asti, mutta nyt isän elämäntarina avasi historian eläväksi.
Hänelle uutta oli esimerkiksi se, että kun
talvisodan alta väestöä alettiin evakuoida
Karjalasta, vasta 15-vuotias Sulo jäi lähetiksi auttamaan evakuoinneissa aluesotapoliisia, johon joukkoon hänen isänsä kuului.

Sittemmin lyhennetyn varusmiespalvelun suoritettuaan Sulo oli sodassa. Suurimmin Kaijaan kolahti se, että isä oli ollut
ratkaisevissa Vuosalmen, Äyräpään ja Sintolanniemen taisteluissa.
– Että vaikka sota on iso ja kamala asia,
niin kuinka pienestä se loppujen lopuksi oli
kiinni, että me ollaan itsenäisiä.
– Siihen se sitten päättyi, oli isä kirjoittanut muistiinpanoissa.
Sodan loppuessa hän oli 20-vuotias.

Evakkojoulu oli erilainen
Kirjassa on myös Sulon siskon muisto hänen viidentoista ikäisenä viettämästään
joulusta Perttelissä. Oman asumuksen lisäksi oli saatu rakennettua oma, väliaikainen korsusauna, ja ”saunan jälkeen kotona
tuoksuivat vastaleivotut karjalanpiirakat,
pulla ja tietysti myös joulukinkku”.
Piirakoista osa oli varmasti perunaa, sillä
ne olivat Kaijan mummon Olgan ja nyt hänen itsensäkin lempipiirakoita.
– Ne pitää vain syödä ihan tuoreina.
Jouluaaton ateria oli vähän kuin joskus
tavallisinakin pyhinä, jolloin saatettiin syödä ”lihapottia” ja perunapiirakoita, joita
kastettiin pataan, josta ne imaisivat nestettä oikein kunnolla. Päälle nostettiin vielä punaista, pehmeää ”syylihaa”. Herkkuruoka, joka säästi pyhäpäivät kokkaukselta.
Aattokirkkoja ei myöskään ollut vaan kirkossa käytiin jouluaamuna. Ja vasta joulupäivänä syötiin kinkun kanssa kaikki mahdolliset
laatikot, sienisalaatit, rosollit ja muut.

Juhlat ovat taas ovella
Joulua ennen juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää, jota varten Kaija keskittyy juhlapuheen tekemiseen.
– Suostuin, kun ajattelin, että isä olisi
tyttärestään ylpeä. Ja itsenäisyyteen liittyvät asiat ovat nyt saaneet syvemmän merkityksen.
Jouluksi nostetaan koristeita esille pikkuhiljaa. Ruuat tulevat olemaan ”hyvinkin
perinteiset”.
– Koskas niitä sitten syödään, ellei jouluna!
Aattona käydään hartaudessa, ja lähisuku
juhlii yhdessä. Ja tänä jouluna joku saa lukea evankeliumin Karjalan murteella.

Ko enkelit ol männeet takasii taivaasee, ni paimenet sannoit toisillee ”Lähetääkii het
paikal tuon Petlehemmii katsomaa, mitä siel on oikee sattunt sellasta, mist tuo enkel
meil haasto”. Ja nii hyö läksiit niilt jalasijoiltaa, ja männiit kiireest Petlehemmii. Sielt
hyö löysiitkii Marin ja Joosehvin, sekä tallirupus makkaavan lapsen. Ko hyö ol tään
nähniet, ni hyö kertoit muilkii, mitä enkel ol heil täst lapsest sanont. Ja kaik kutka sen
kuuliit, ihmettelliit paimenii puhetta. Mut Mar paino kaik nää sanat mielehee, ja miitti niitä sisässää.
Paimenet männiit takasii lampaihee luoks, sekä kiittiit ja ylistiit Jumalaa kaikest siint,
mitä hyö ol sinä yön kuulleet ja nähniet.
Kaijan karjalanpiirakat ovat kaikkien pertteliläisten tuntemia. Taidostaan hän kiittää äitiään, joka pohjalaisena näki vaivaa opetellakseen anopiltaan piirakan teon.
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Joulukonsertit

Joulukonserteissa edellytetään koronapassia henkilömäärärajoitusten
voimassaoloaikana, ellei toisin mainita. Ota henkilöllisyystodistus ja koronapassi valmiiksi esille tullessasi kirkkoon. Paikalle kannattaa tulla hyvissä
ajoin. Tarkemmat tiedot konserteista seurakunnan verkkosivuilla.

HURMA-YHTYEEN
JOULUKONSERTTI

To 2.12. klo 19 Halikon kirkossa
Lämminhenkisen konserttikiertueen keskeisenä teemana on tänä vuonna auttaminen
ja osa ohjelmatuotosta ohjataan vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen. Vapaa
pääsy, ohjelma 20 €.

JOULUKSI KOTIIN

Pe 3.12. klo 19 Halikon kirkossa
Varusmiessoittokunnan reserviläiset saapuvat täydentämään aliupseerikurssin oppilaita näiden suunnatessa kohti inttivuotensa
viimeisiä keikkoja. Konserttia johtavat soittokunnan omat kapellimestarilinjan oppilaat. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

DIANDRA - KERRAN
JOULUKUUN AIKAAN

Su 5.12. klo 18 Uskelan kirkossa
Liput alk. 35 €, Ticketmaster.

JOULUKONSERTTI

Su 5.12. klo 18 Kuusjoen kirkossa
Anne Leppälä, huilu ja laulu, Pekka Leppälä,
kosketinsoittimet, ja Kimmo Lindegren, laulu. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

SUVI TERÄSNISKAN
JOULUKONSERTTI

Ke 8.12. klo 18 ja klo 20.30 Halikon kirkossa
Taitavana laulajana ja koskettavana tulkitsijana tutuksi tullut Suvi Teräsniska
esiintyy kirkkokiertueellaan myös Salossa
kahden konsertin verran. Liput 37 €, Ticketmaster.

SOIKOON JOULU

PHILOMELA-KUORON
KONSERTTI

Ke 8.12. klo 19 Perttelin kirkossa
Naiskuoro Philomela johdattaa Sibeliuksen
ja suomalaisen musiikin päivän kunniaksi kuulijat joulun tunnelmaan perinteisten
joululaulujen ja uusien sovituksien kautta.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

JUMALA KUISKAA JOULUN

Su 12.12. klo 15 Kiskon kirkossa ja klo 18
Perniön kirkossa
Mezzosopraano Maria Kettunen ja basso
Jyrki Korhonen laulavat pianisti Pirkko Hyttisen ja sellisti Jaakko Raulamon kanssa
rakastetuimpia joululauluja. Konserttiin pääsee 50 ensimmäistä kuulijaa. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.

To 16.12. klo 18 Uskelan kirkossa
Vanhoja rakastettuja joululauluja, mutta
myös uudempia, raikkaita tuttavuuksia Salon Viihdelaulajien ja Moisio Steel Bandin
esittäminä. Musiikkiluokkalaisia johtaa Taina
Kojo ja Salon Viihdelaulajia Roope Pelo.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

JARKKO AHOLA WALKING IN THE AIR

Pe 17.12. klo 19 Halikon kirkossa.
Liput alk. 38,50 €, Ticketmaster.

HALIKON JOULU

La 18.12. klo 19 Halikon kirkossa
Esiintyjinä mm. Saara Rauvala, Pia Ahonen,
Peppi Laine, Roope Pelo, Jussi Vänttinen ja
Henni Isojunno. Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.

HALIKON MUSIIKKIYHDISTYKSEN LUCIA-JUHLA UNELMIENI JOULU
Ma 13.12. klo 18 Halikon kirkossa
Esiintymässä muskarilaiset ja kuoro. Juhlan
jälkeen kirkossa myös musiikkiyhdistyksen
oppilaiden konsertti klo 19.

SALON MUSIIKKIOPISTON
LAULAJIEN JOULUKONSERTTI

Ke 15.12. klo 18 Halikon kirkossa
Luvassa sooloja tutuista perinteisistä joululauluista ja myös uudempaa tuotantoa.
Lauluja myös neliäänisesti ja latinan kielellä. Laulajien opettajana Maarita Luojus
ja säestäjänä Leena Tammisto. Vapaa
pääsy.

a laulamaan
o
l
u
t
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La 18.12. klo 18 Perttelin kirkossa
Perttelin kauniissa pienessä kivikirkossa rauhoitutaan joulun odotukseen ja kuullaan Seidi
Tontin suosikkijoululauluja. Säestäjänä kanttori
Kaisa-Suutela-Kuisma. Ohjelmia ovelta, hinta
omantunnon mukaan. – Osa tuotosta salolaisten lasten ja nuorten mielenterveystyöhön.

OSUUSPANKIN JÄRJESTÄMÄ
JOULUKONSERTTI

Ma 20.12. Uskelan kirkossa
Esiintyjinä sopraano Mari Palo ja pianisti Jouni Somero. Ohjelmat ovat omistaja-asiakkaiden noudettavissa Osuuspankin konttoreista.

• Teijon kirkossa klo 16

SUNNUNTAI 5.12.

Salon seurakunnan kauneimmissa joululauluissa edellytetään koronapassia kaikilta 16
vuotta täyttäneiltä. Ota henkilöllisyystodistus
ja koronapassi valmiiksi esille tullessasi tilaisuuteen. Paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin.
Tervetuloa laulamaan yhdessä
joulun tunnelmaa!

www.salonseurakunta.fi

Ti 21.12. klo 19 Uskelan kirkossa
Salon musiikkiopiston sellonsoiton opettajan Marjo Anttilan oppilaiden konsertti.
Mukana myös entinen oppilas Iiris Lipasti.
Säestyksistä vastaavat pianistit Leena Tammisto ja Angela Saarinen. Vapaa pääsy.

GOSPELSALON KONSERTTI

Su 26.12. klo 18 Uskelan kirkossa
GospelSalo -kuoro ystävineen laulaa ja laulattaa vieden kuulijat jouluiseen tunnelmaan. Vapaa pääsy.

TAASKIN JOULU
RIEMUINEEN

Ti 28.12. klo 19 Salon kirkossa
Tuttuja joululauluja Christianus-kuoron
esittämänä. Kuoroa johtaa Arto Tinell ja
pianistina on Angela Saarinen. Mikäli yleisörajoitukset ovat edelleen voimassa, konsertti
perutaan! Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

JOULUA SÄVELIN, RUNOIN
JA RAAMATUN SANOIN

To 6.1. klo 18 Halikon kirkossa
Hoiturit-kuoron perinteinen loppiaisilta,
koostanut ja johtaa Riitta Helenius. Runot
ja tekstit tulkitsee Anne Haapala. Vapaa
pääsy, ohjelma 5 €.

Kauneimmat joululaulut
SUNNUNTAI 28.11.

Joululaulut soivat kehitysmaiden lasten
puolesta. Tilaisuuksissa kerätään kolehti
Lähetysseuran työlle.

JOULUN SELLOT

• Vaskion kirkossa klo 15
• Perttelin kirkossa klo 17 ja 19

PERJANTAI 10.12.
• Yliskylän kirkossa klo 17 ja 19
• Uskelan kirkossa koko illan
kauneimmat klo 18–20

LAUANTAI 11.12.
• Angelniemen kirkossa klo 18
• Kiikalan kirkossa klo 17 ja 19
• Muurlan kirkossa klo 16 ja 18

SUNNUNTAI 12.12.

SUNNUNTAI 19.12.

• Halikon kirkossa klo 16 ja 19
• Kuusjoen kirkossa klo 17 ja 19
• Suomusjärven kirkossa
klo 17 ja 19
• Särkisalon kirkossa klo 16 ja 18
• Uskelan kirkossa klo 15 ja 18
(nuoret)

• Kiskon kirkossa klo 16 ja 18
• Perniön kirkossa klo 16 ja 18
• Salon kirkossa klo 14, 16 ja 18

ONSDAG 15.12.

LASTEN JOULULAULUT

• De vackraste Julsångerna i
Finby kyrka kl. 19

TORSTAI 16.12.
• Ylikulman rukoushuoneella
klo 18

PERJANTAI 17.12.
• Mahlakankareen
seurakuntakodissa klo 18

KESKIVIIKKO 22.12.
• Alikulman rukoushuoneella
klo 18
• Ti 7.12. Muurlan kirkossa klo 17
• To 9.12. Perttelin kirkossa
klo 17
• La 11.12. Särkisalon kirkossa
klo 16.30 ja 18
• Ma 13.12. Kuusjoen kirkossa
klo 18
• Ke 15.12. Salon kirkossa
klo 17.30 ja 18.30
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Nuorten taidetta kaste- ja
kummitodistuksiin

MARJA ROIKO
Seurakuntasanomien kesälehdessä 4/2021
kutsuttiin kaikenikäisiä osallistumaan Salon seurakunnan uusien kaste- ja kummitodistusten kuvittamiseen. Todistuksia
jaetaan seurakunnan kastetuille ja kastettavien kummeille. Raati valitsi kuvituskuvista kolme todistuksiin sopivaa taideteosta. Nuoret taiteilijat Neria Oranta,
Elli-Aliisa Varonen ja Anni-Elina Varonen esittelevät meille taideteoksensa.

Elli-Aliisa: Taimi
Piirrän ja maalaan vapaa-ajalla mielelläni. Kuullessani tästä kuvituskilpailusta siskoltani, ajattelin
osallistua siihen.
Maalaus on akvarellityö

ja ajatukseni siihen tuli kristittynä ja Jumalan lapsena kasvamisesta. Teoksessa taimi nousee mullasta ja
sitä pitelee turvallinen käsi,
jolla kasvaa.

Kaste- ja kummitodistusten runoja
Kasteveden kirkkaat helmet,
pientä päätä koristaa.
Ristinmerkki siunauksesta,
rakkaudesta todistaa.
Kiitos, Jeesus, sinulle
lapseni on tärkeä!
Elämän joka hetkessä,
olet häntä lähellä.
- Annukka Saarinen –

Anni-Elina: Psalmi 23

Neria: Elämän aamu

Kuulin sattumalta kilpailusta luokkakaverin äidiltä ja ajattelin, että olisi
hauskaa osallistua! Maalaus oli syntynyt jo vähän
aiemmin, mutta maalauksen ajatus sopi kaste-teemaan mielestäni hyvin.
Kasteessa meistä tulee Jumalan lapsia ja Hyvä Paimen johdattaa ja pitää
huolta pienimmästäkin
lampaastaan matkan jokaisena hetkenä!
Kuva on öljyvärimaalaus ja
tehty perinteisesti sivelti-

Osallistuin kuvituskilpailuun, koska haluan saada
lisää näkyvyyttä taiteelleni. Minulla on myös 4H-yritys; Neria Art, jonka kautta
myyn taidettani. Olen esikoulusta asti halunnut taiteilijaksi. Teen enimmäkseen vesiväritöitä ja jonkin
verran akryyleillä, lyijykynällä ja hiilellä.
Ideani todistuksen kuvituksesta vaihtui muutamaan
otteeseen, mutta toteutin
lopulta sen, mikä oli eniten omaa tyyliäni. Teoksen

mellä sutien. Vapaa-ajallani teen maalauksien lisäksi
todella paljon lyijykynäpiirroksia. Minulle kuvataide
on rakas taiteen muoto,
jonka avulla voi käsitellä
omia ajatuksia ja tunteita,
kuvata ympäröivää maailmaa ja siitä heijastuvia
tarinoita, sekä luoda monenlaisia sielunmaisemia.
Lisäksi kuvataide auttaa jäsentämään ja herättämään
mielessäni henkiin omia
tarinoitani, joita tykkään
myös itse kuvittaa.

tausta on oranssi, mikä on
ikään kuin auringonnousu.
Tässä tapauksessa se symboloi elämän aamua. Kun
lapsi pitää kiinni kumminsa
sormesta, se tarkoittaa heidän välillään olevaa yhteyttä. Punainen kukka tarkoittaa kaikkea, mitä kummilla
on antaa kastetulle. Pieneltä näyttäviä, mutta suuria
asioita.
Maalasin teoksen vesiväreillä, koska niillä saa parhaat
sävyt ja kasteeseen sopivan
tunnelman.

Tervetuloa
vauvakirkkoon!

Erityisesti alle 2-vuotiaita varten
suunniteltu kirkkohetki järjestetään
su 9.1.2022 klo 17 Salon kirkossa,
Kirkkokatu 7. Mukaan kirkkohetkeen
mahtuvat myös vanhempien lisäksi
isommat sisarukset, isovanhemmat,
kummit ja muut seurakuntalaiset!
Pappina on Annukka Saarinen ja
kanttorina Pirjo Lahti. Sunnuntain aiheena on ”Kasteen lahja”.

Kastemaljan luota
alkaa matkamme yhteinen.
Kiitos, että olla saan
ystävä pikkuisen!
Silloin kun olen kaukana,
hoivaa sinä, Jumala.
Kummilastani suojele,
siunauksella silittele.
- Annukka Saarinen –
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Reppuretket jatkuvat

V

uoden alusta kevääseen on luvassa jälleen ohjattuja retkiä lähiluontoon kerran kuukaudessa. Reppuretket on tarkoitettu
kaikenikäisille ja reitit vaihtelevat helpoista keskivaikeisiin. Joillakin reiteillä ei pääse
kulkemaan rattailla tai maasto on hankalaa huonojalkaisille. Retki-ilmoittelun yhteydessä pyritään kertomaan reitin vaikeusaste.
Retkelle otetaan mukaan omat eväät ja
lähtöpaikkaan tullaan omin kyydein. Osallistuminen ei maksa mitään eikä retkelle tarvitse ilmoittautua etukäteen. Retkelle lähdetään säällä kuin säällä ja varusteet
valitaan sen mukaan. Reppuretkiä järjestävät seurakunnan lastenohjaajat Anne-Maarit Pesola ja Miira Lehti.
Ensi vuonna on suunnitelmissa käydä
luontopoluilla Paimiossa, Marttilassa, Lato-

JOULUKUUSSA on vielä reppuretkien
tämän syksyn päätös la 11.12. Angelniemellä. Silloin kuljetaan Kesä-Angelan lähimaastossa, syödään eväitä
ja pidetään pieni jouluinen hetki rantasaunan pihalla. Yhteinen kokoontuminen on klo 10 Kesä-Angelan parkkipaikalla, Angelantie 77. Tiedustelut:
Anne-Maarit Pesola 044 774 5341.

kartanonkoskella ja Vaisakossa. Talven retkeilyyn vaikuttaa lumitilanne, kovin lumisille reiteille ei päästä retkeilemään. Tietoa
retkien toteutumisesta voi seurata viikkoilmoituksista ja seurakunnan verkkosivuilta.

Eemil ja Emma Rajamäki sekä äiti Hanna Salokannel osallistuivat reppuretkelle Bergvikin luontopolulle isänpäivän
kynnyksellä. Lasten ukki Kalle Salokannel oli heidän mukanaan, ja he nauttivat isänpäiväkahvit pullan kera luontopolun laavulla.

Kaikenikäisten reppuretkiä järjestävät seurakunnan
lastenohjaajat Miira Lehti (vas.) ja Anne-Maarit Pesola.

Lasten ja perheiden toimintaa
Lastenkirk
on
joulukalent
erissa
Päkä ja Sus
i Sileä
ovat joulun
jäljillä

Pyhäkoulut
• Angelniemen seurojentalolla su 12.12. klo 10.
• Muurlan pyhäkoulu
mukana MLL:n joulukalenterissa su 5.12. klo
18. Joulupolku seimen
äärelle. Lähtö seurakuntatalon pihalta Muurlan
opiston veteraanilaavulle
(Pyymäentie). Oma lyhty
tai taskulamppu mukaan.
Matka noin 1,3 km edestakaisin, koko matkan
pääsee rattailla.
• Ollikan seurakuntakodissa su 28.11. klo 15.30.

Kesytä joulukiire ja tuo
lapsesi leikkimään
Jouluarkki la 18.12. klo
10–12 ja klo 14–16 Halikon
Pikkupappilassa, Kalliokuja
2. Kesytä joulukiire ja tuo
lapset leikkimään salaisimpien jouluvalmistelujen

ajaksi. Ryhmään mahtuu
mukaan 20 yli 2-vuotiasta
lasta. Lapsiarkin lopuksi
vietämme pienen yhteisen
jouluhetken koko perheen
voimin. Ilmoittautumiset 1.12.–15.12. www.
salonseurakunta.fi > Tule
mukaan > lapsille ja lapsiperheille > perheiden leirit,
retket ja tapahtumat.

Varhaiskasvatus
somessa
Facebookissa:
Salon seurakunta lapset
ja perheet

Muuta lasten ja
perheiden toimintaa
• Joulukirkot s. 16.
• Lasten joululaulut s. 9.
• Päivä- ja perhekerhojen
syyskausi päättyy viikkoon 50. Kerhot jatkuvat
taas 4.1. alkaen. Katso
kaikki kerhotiedot www.
salonseurakunta.fi > Tule
mukaan > Lapsille ja lapsiperheille.

Instagramissa:
eet
salonseurakuntalapsetjaperh

Nuorille
Nuortenillat ja
avoimet ovet

Katso videot
1. adventista alkaen

lastenkirkko.fi

www.salonseurakunta.fi

• Tiistaisin klo 15–17 Halikon Hepulissa, Vaskiontie
31. * 14.12. saakka ja
avoinna jälleen 11.1.
• Keskiviikkoisin klo 16–18
Perniön Piilossa, Lupajantie 9. * 1.12. saakka.
• Perjantaisin klo 18–22
Telakassa, Kirkkokatu 7
(Salon kirkon sivusali).
Telakka avoinna myös

tiistaista perjantaihin klo
15–18. * Tämän vuoden
viimeinen nuortenilta
10.12. ja myös Telakka
sulkeutuu joulun ajaksi.
Avoinna jälleen 4.1. lähtien.

Nuorten messu
Pe 21.1. klo 18 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7.

Nuorten leiri
18.–19.12. Naarilan leiri-

keskuksessa. Lähtö Salon
seurikselta (Kirkkokatu 6)
la klo 10 ja paluu su klo
13 samaan paikkaan. Hinta 10 €. Tiedot leiristä ja
ilmoittautuminen: www.
salonseurakunta.fi/nuorille
> retket ja leirit. Lisätietoja
Kai Ruhalta p. 044 774
5337.

Muuta toimintaa:
• Nuorten kauneimmat
joululaulut su 12.12.

klo 18 Uskelan kirkossa.
Mukana nuorisokuoro
Diskantti ja bändi. Partiolaiset tuovat kirkkoon
Betlehemin rauhantulen,
ota mukaan oma lyhtysi.
• Nuorten pop up -retki
loppiaisena 6.1.2022.
Lisätietoa myöhemmin!

Ollaan yhteyksissä!
Työntekijöiden yhteystiedot: www.salonseurakunta.fi/nuorille
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Joulujuhlia
seurakuntaväelle
• Kuusjoen seurakuntatalossa pe 10.12. klo 12.
• Kiikalan seurakuntatalossa ke 15.12. klo 13
(Kiikalan ja Suomusjärven yhteinen).
• Perttelin seurakuntatalossa ke 15.12. klo 12
(seurakunnan ja Eläkeliiton yhteinen).
• Perniön seurakuntatalossa to 16.12. klo 11 ja 14.
Ilmoittautumiset viimeistään 9.12. ti ja to klo 9–10
p. 044 7745354. Ilmoittautua voi myös tekstiviestillä. Mainitse ruoka-aineallergiat.
• Mahlakankareen seurakuntakodissa yksinäisten joulujuhla jouluaattona 24.12. klo 12.
• Tarkempaa tietoa juhlista viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla.

Joululauluja
yhdessä laulaen

Pimeän peitto -tapahtuma Perniössä su 28.11. Perniön kirkossa on Hoosianna-kirkko klo 10
ja kirkko on avoinna klo 18:aan
saakka.
Lepää hetki – kirkko avoinna
hiljentymistä varten pe 14.1.
klo 18. Kirkossa on mahdollisuus puolen tunnin ajan kuunnella hiljaista urkumusiikkia.

• Diakonian joululounas pe
17.12. klo 12 Perttelin seurakuntatalossa,
Mikolantie
5. Yhteinen pöytä on katettu
jouluisilla herkuilla.
• Halikon varttuneen väen joululounas ti 14.12. klo 11 ja klo 14
Halikon seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen kyytiä ja ruo-

kailua varten viim. 7.12. Kaijalle
p. 044 774 5364, kaija.virtanen@evl.fi. Kumpaankin kattaukseen mahtuu 50 henkilöä.
• Yhteisessä pöydässä to 13.1.
klo 12 Perniön seurakuntatalossa, Lupajantie 9. Vapaaehtoinen ruokamaksu. Lounasvieraana Auraleena Saustila, aiheena

Naisten iltapäivä ja
jouluinen ilta

Kohtaamispaikkoja

Matalan kynnyksen tanssitreeni, joka sopii kaikille naisille 1.2.2022 alkaen tiistaisin klo 18–19 Salo-Uskelan
seurakuntatalossa, käynti Torikatu 6. Hinta 5 €/kerta,
3 €/kerta opiskelijat, eläkeläiset, työttömät. Tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Gospel-lattarit™ on kristillinen treenimuoto, jossa tanssitreeniin yhdistetään alku- ja loppurukous
sekä kristillinen latinalaismusiikki. Mukaan vesipullo, tanssiliikuntaan sopivat vaatteet ja jumppa-alusta/jumppamatto.

suru ja hautajaisten käytännön
järjestelyt.
• Yhteisessä pöydässä To 20.1.
klo 12 Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja
2. LC Salo Birgitat vastaavat
tapahtumasta. Yhteiskuljetus
klo 11.30 diakoniatalon edestä, Kirkkokatu 5.

Veisuuta yhdessä
• Valopilkun veisuut, kaikille
avoimet lauluhetket to 2.12.
ja 16.12. klo 13–14 Toijan Valopilkussa, Kuusitie 8. Joulun
jälkeen jatketaan 13.1. lähtien
parillisilla viikoilla torstaisin.
Mukana kanttori Virpi Vähäpassi.

Gospel-lattarit™

MARTTI SANTAKARI

Yhteisessä pöydässä

• Joululauluja yhdessä Perttelin eläkeyhdistyksen kanssa
ke 22.12. klo 14 Perttelin seurakuntatalossa, Mikolantie 5. Laulattamassa kanttori Kirsi Laakkonen.
• Joululaulajaiset ke 22.12. klo 18 Kitulan seurakuntakeskuksessa, Kitulantie 7. KiVeT ja Suomusjärven kirkkokuoro laulavat ja laulattavat joululauluja Maria Sirénin johdolla.

• Naisten iltapäivä su 28.11. klo 13 Salo-Uskelan seurakuntatalossa, käynti Torikatu 6. Kahvitarjoilu klo
12.30 alkaen. Vieraana evankelista Liisa Pura aiheenaan Herra on heikoissa väkevä. Mukana pastori Pirkko
Koivunen ja kanttori Lauriina Hurtig. Vapaaehtoinen
kahviraha Toivoa naisille -radiolähetystyölle Intiassa
lähetysyhdistys Sanansaattajien kautta.
• Naisten jouluilta puuron ja joulun ilosanoman äärellä pe 17.12. klo 17 Perniön seurakuntatalon takkahuoneessa. Mukana pastori Pirkko Koivunen ja Laulusiskot.
Viiden euron puuromaksulla kootaan joululahjoja Nicaraguan lapsille nimikkolähetimme Arja Koskisen kautta.
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Perniön kirkko avoinna

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. * Syksyn viimeisellä kerralla 18.12. joulupuuroa ja kahvia lähetystyön hyväksi.

• Salon kirkon veisuut tammikuusta alkaen joka kuukauden viimeisenä torstaina klo
13 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. To 27.1. Kaisa Suutela-Kuisma laulattaa loppiaisen jälkeiseen aikaan liittyviä
virsiä.

OLOHUONE JA
KAHVILA ONNELA
Vapaaehtoisten pitämä kahvila avoinna maanantaisin klo
12–15 Kiikalan seurakuntatalossa. Kahvilan tuotto diakoniatyölle. * Syksyn viimeinen
kerta 13.12.

• Kiikalan Veisutiimi, kaikille
avoin lauluryhmä KiVeT keskiviikkoisin klo 17–18.15 Kiikalan
seurakuntatalossa, Kirkkotie 4.
Mukana kanttori Maria Sirén.
• Haluatko mukaan kuoroon?
Tiedot kuoroista www.salonseurakunta.fi/musiikki.

LÄHETYSKAHVIO KAFFEMUKI
Ma klo 13–15.30 Salo-Uskelan seurakuntatalon keskisalissa.
Kahvia lähetystyön hyväksi klo
13 alkaen, ohjelma klo 14.
* 29.11. Adventtijuhla. Syyskauden viimeinen kerta.
* 17.1. Kevätkauden aloitus.

Sururyhmiä alkamassa
Sururyhmässä voi tavata
muita saman kokeneita, löytää ymmärrystä ja puhua
vapaasti mieltä painavista
asioista.
Sururyhmä ke 2.2.2022 alkaen seitsemän kertaa joka
toinen keskiviikko klo 17.30
Diakoniatalon pienryhmätilassa, Kirkkokatu 5. Tiedustelut
ja ilmoittautuminen viimeistään 14.1.2022: Päivi Pulkkinen-Watson p. 044 774 5265,
paivi.pulkkinen-watson@evl.fi
tai Maija-Liisa Ristola-Niskala
p. 044 774 5272, maija-liisa.
ristola-niskala@evl.fi.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille alkaa la
15.1.2022 yhteisellä tutustumispäivällä ja tämän jälkeen
kokoontumiset to 27.1., 10.2.,
3.3., 17.3., 7.4., 28.4. ja 12.5.
klo 18 V-S FinFamin Salon toimipisteellä, Turuntie 8 as 13.
Järj. V-S:n mielenterveysomaiset FinFami ry:n Salon toimipiste ja Salon seurakunta. Ohjaajina psykoterapeutti Elisa
Lehtonen ja diakoniatyöntekijä
Sanna Laakkonen. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 31.12.2021
mennessä: Elisa Lehtonen p.
040 727 0035.
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Aikuisille kerhoja, piirejä ja muita
kokoontumisia
HALIKKO:
• Kontaktipiiri näkövammaisille
ja heidän läheisilleen ke 15.12.
ja 19.1. klo 13.30–15 Halikon
seurakuntatalossa.
• Miestenpiiri to 16.12. klo 18
Halikon seurakuntatalossa.
• Omaishoitajien vertaistukiryhmä ti 7.12. klo 13 Halikon
seurakuntatalon alasalissa.
• Raamattu- ja rukouspiiri torstaisin klo 18 Halikon seurakuntatalon alasalissa.
• Työikäisten miesten piiri to
9.12. klo 18.30 Halikon seurakuntatalossa.
• Varttuneen väen kerho ke
26.1. klo 14 Angelniemen seurojentalossa. Kyytitarpeet kerhoviikon maanantaihin mennessä: Tomi Pelkonen, p. 0400
225 633.
• Varttuneen väen kerho ma
24.1. klo 13 Vaskion seurakuntakodissa.
KIIKALA & SUOMUSJÄRVI:
• Aamulenkki ke 1.12. klo 9 Kitulan seurakuntakeskukselta,
kahvit ja hartaus.
• Käsityöpiiri parillisilla viikoilla
maanantaisin klo 13 Kitulan
seurakuntakeskuksessa, seuraavan kerran 29.11.
• Raamattupiiri to 9.12. klo 13
Kiikalan seurakuntatalossa.
• Rukouspiiri parittomien viikkojen tiistaisin klo 18.30 Koivusilla, Reväntie 181, Rekijoki.
Seuraavan kerran 7.12.
• Seurakuntapiiri to 2.12. klo
10.30 Kiikalan seurakuntatalossa.
• Toivonkammari to 2.12. klo 14
Kitulan seurakuntakeskuksessa.
KISKO & MUURLA:
• Eläkeläisten iltapäiväkerho ti
7.12. ja 18.1. klo 13 Kiskon
seurakuntatalossa.
* 7.12. Puurojuhla, lapsikuoro
Crescendo esiintyy.
• Keskustelu- ja rukouspiiri
maanantaisin klo 18.30 Muurlan seurakuntakodissa.
• Käsityökerho parillisilla viikoilla tiistaisin klo 12 kerhoti-

la Valopilkussa Toijassa, seuraavan kerran 30.11.
• Käsityöpiiri parillisilla viikoilla torstaisin klo 13 Muurlan
seurakuntakodissa, seuraavan
kerran 2.12. * To 16.12. klo 13
käsityöpiirin ja käsityökerhon
joulujuhla Muurlan seurakuntakodissa.
• Varttuneen väen iltapäiväkerho ke 1.12. ja 19.1. klo 13
Muurlan seurakuntakodissa.
• Valopilkkuilta ma 20.12., 17.1.
ja 31.1. klo 18 Toijan kerhotila
Valopilkussa.
KUUSJOKI & PERTTELI:
• Naistenilta ti 7.12. klo 18
Perttelin seurakuntatalon Yhteiskammarissa; nyyttärit.
• Raamattu- ja rukouspiiri ke
1.12. ja 15.12. klo 18 Kuusjoen
seurakuntatalossa.
• Ystäväpiiri ti 30.11. klo 11.30
Perttelin seurakuntatalon kahviossa. Jatkuu 18.1. Kuljetuksissa yhteys Sari Rämöön p.
040 849 6720.
PERNIÖ:
• Kässäkerho ke 8.12. klo 12
seurakuntatalossa.
• Lähetyspiiri to 9.12. ja 20.1.
klo 13 seurakuntatalossa.
SALO-USKELA:
• Arvon kammari ma 29.11.,
13.12. ja 24.1. klo 13–15 Ollikan seurakuntakodissa.
• Ikäihmisten jumpparyhmät:
Miesten jumppa 3.12. asti pe
klo 9 Salon työväentalolla. –
Naisten jumppa 29.11. asti ma
klo 10 Salon työväentalolla. –
Naisten tuolijumppa 14.12.
asti ti klo 10 Ollikan seurakuntakodissa. – Jumpparyhmien joulukahvit ke 8.12. klo
10 alkaen Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Inkeriläisten suomen kielen
lukupiiri tiistaisin klo 10 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Jeesus-ilta ke 1.12. klo 18 Salon kirkossa.
• Juttukammari 15.12. asti keskiviikkoisin klo 15–17 Dia-

koniakeskuksen pienryhmätilassa. Avoin vertaisryhmä
mielenterveyskuntoutujille.
• Kansainvälinen käsityöpiiri
keskiviikkoisin klo 11 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Keskustan porinapiiri joka toinen maanantai klo 10 Diakoniakeskuksen pienryhmätilassa.
* 29.11. aiheena eläköityminen ja vanhuus. * 13.12. aiheena joulunajan perinteet. * Piiri
jatkuu joulutauon jälkeen 10.1.
• Käsityöpiiri Siskon Kamari ke
1.12., 15.12. ja 12.1. klo 12–
14 Ollikan seurakuntakodissa.
• Naisten raamattupiiri maanantaisin klo 18.30 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
* 13.12. saakka ja jälleen 10.1.
• Ollikan raamattupiiri ke 8.12.
klo 13 Ollikan seurakuntakodissa.
• Paunalan kerho to 9.12. klo 12
Paunalan seurakuntakodissa.
• Raamattupiiri etänä Teamsissa torstaisin klo 18. Tiedustelut: pekka.airaksinen@evl.fi.
• Sukkapiiri 1.12. asti ja joulutauon jälkeen 12.1. alkaen
keskiviikkoisin klo 10–12 Salon kirkon sivusalissa.
• Toimintatiistai ti 21.12. ja
18.1. klo 13 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Leppoisaa yhdessäoloa, keskustelua, kädentaitoja, laulua ja virkistystä
kahvikupin äärellä.
• Toivoa naisille -piiri kuukauden ensimmäisenä torstaina
klo 15 WhatsApp-ryhmässä.
Tiedustelut: Marjut Peltoniemi-Hannila p. 040 847 1998.
• Yhteiskristillinen Ollikkala-ilta tiistaisin klo 18.30 Ollikan
seurakuntakodissa.
SÄRKISALO:
• Iltarusko ma 13.12. klo 13
seurakuntakodissa; puurojuhla ja jouluista ohjelmaa.
• Lämmintä lähimmäiselle -käsityöpiiri 17.1. alkaen parittomien viikkojen maanantaisin
klo 17 seurakuntakodissa.

Siionin kannel -seurat

• Su 8.12. klo 18 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu klo 17.30. Mukana pastori Tarja Laurila ja
kanttori Pirjo Lahti.
• Su 30.1. klo 16 Halikon seurakuntatalossa. Mukana
Pekka Kiviranta Evankelisesta Lähetysyhdistyksestä ja
kanttori Maria Sirén.

Ekumeeninen
hartaus rukousviikolla
Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietetään
18.–25. tammikuuta. Salossa
pidetään ekumeeninen hartaus to 20.1. klo 18 ortodoksisessa Pyhän ristin rukoushuoneessa, Uskelankirkkotie 23.
Mukana ovat Salon eri kristilliset kirkot ja yhteisöt.

Pyhä Perttelissä
Yhteisen pyhäpäivän vietto su 23.1. klo 12 Perttelin
seurakuntatalossa, Mikolantie 5, rakentuu ruokailun
ja ohjelman ympärille. Tällä kertaa Sakari Alarakkola
näyttää vanhoja valokuvia Perttelistä. Lounaalle tulee
ilmoittautua ti 18.1. mennessä tekstiviestillä p. 040 586
3820/Suvi tai 040 359 0526/Aki. Ilmoita samalla mahdolliset erikoisruokavaliot.

Usko arjessa -illat
Kansanlähetyksen ja seurakunnan yhdessä järjestämät
illat ke 19.1., 9.2., 16.3. ja 20.4.
klo 18.30 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Laulukirjana käytetään Viisikielistä, ja iltaan
voi tuoda esirukouspyyntöjä. Illoissa on mukana seurakunnasta pappi ja kanttori.
Tammikuun illassa on puhujana Ari Malmi ja aiheena Antamisen iloa.

Ari Malmi vierailee
tammikuun Usko arjessa -illassa.
UNSPLASH

Vastauksia Raamatun vaikeisiin kohtiin
To 20.1. klo 18.30 Halikon
seurakuntatalossa, Vaskiontie 31. Pastorit Mari Vihinen
ja Erkki Kiiski pohtivat kans-

www.salonseurakunta.fi

sasi Raamatun vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kysymyksiä on mahdollisuus lähettää
etukäteen 31.12. mennessä

osoitteeseen mari.vihinen@
evl.fi. Laita viestiisi Raamatun
kohta ja siihen liittyvä kysymyksesi.
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Meiltä ja maailmalta
Henna Seppälä

Teerisara Wuimae valmistui teologian maisteriksi
Salon seurakunta on kahden vuoden ajan
tukenut thaimaalaisen Teerisara Wuimaen
teologian opintoja Hong Kongin luterilaisessa seminaarissa, sillä Thaimaassa ei ole
mahdollista tehdä teologiaopintoja maisteritasolla.
31-vuotias Teerisara, kutsumanimeltään Koy, on kotoisin Pohjois-Thaimaasta
ja kuuluu akha-heimoon. Hänen ollessaan
parivuotias perhe joutui pakenemaan sotaa
Myanmarista Thaimaahan. Isä työskenteli
kirkon palveluksessa ja Teerisara onkin ollut
koko elämänsä ajan kristitty.

Thaimaan 70-miljoonaisesta väestöstä valtaosa on buddhalaisia. Kristittyjä on
noin prosentti, ja heistä noin 5000 on luterilaisia. Thaimaan luterilainen kirkko on
nuori ja kooltaan pieni, mutta se kuitenkin
kasvaa voimakkaasti, joten pätevistä työntekijöistä on huutava pula. Lähetysjärjestöt
työskentelevät pitkäjänteisesti yhteistyössä Thaimaan evankelisluterilaisen kirkon
kanssa. Avainasemassa on työntekijöiden
koulutuksen tukeminen, jotta kirkko voi
saavuttaa vuosien mittaan itsenäisyyden
sekä työntekijöiden että talouden osalta.

Teerisaran terveisiä
Suomen Lähetysseuran Thaimaan-työntekijä Kirsi Salmela tapasi Teerisaran lokakuun lopussa ja välittää häneltä tässä
tuoreita kuulumisia:
Valmistuin keväällä Hong Kongin
luterilaisesta seminaarista teologian
maisteriksi kahden vuoden opintojen
jälkeen. Pääaineenani oli Uusi testamentti.
Opinnot olivat haastavat, koska
opiskelukielenä oli englanti ja ympäristönä vieras kulttuuri. Luterilaiseen
seminaariin tullaan useamman maan
alueelta, joten yhteisö on hyvin kansainvälinen. Minun lähimmät opiskelutoverini olivat Myanmarista, Laosista,
Taiwanilta ja Kiinasta. Helpointa opiskeluaikana oli oleminen toisten kanssa,
ja kaipaankin nyt eniten opiskelutovereita ja yhteyttä heidän kanssaan sekä
mahdollisuutta oppia lisää.
Korona-aika vaikutti opintoihin.
Opintojen keskelläkin elettiin Hong
Kongin rajoitusten mukaan. Suuren
osan ajasta kaikki opetus oli etänä
Zoom-kokousten kautta ja muutenkin
pidettiin sosiaalista etäisyyttä ja käytettiin maskeja. Silloin kun opinnot alkoivat, luulin pääseväni käymään välillä Thaimaassa perhettä ja ystäviä

tapaamassa, mutta se ei sitten ollutkaan mahdollista. Olin seminaarissa
yhtä kyytiä koko kaksi vuotta.
Paluu takaisin kotimaahan oli iloinen, mutta pitkän poissaolon jälkeen
Thaimaa tuntui jollain tavoin myös
vähän vieraalta. Palasin tänne kesäkuun puolessa välissä ja työskentelen
nyt ainoana päätoimisena opettajana
Thaimaan Lutherin seminaarissa (LST).
Sunnuntaisin vierailen eri seurakuntien jumalanpalveluksissa, joissa saatan saarnatakin.
Luther-seminaarin haluan jättää
teille rukousaiheeksi: On suuri haaste, ettei teologisen koulutuksen kehittämistä varten ole työryhmää suunnittelemassa ja tekemässä yhteistyötä.
Mielenkiintoisinta työssä on mahdollisuus mennä kohti uutta ja olla yhdessä kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa löytämässä uutta
kristillisen kasvatuksen saralla.
Kiitän Jumalaa ja tukijaseurakuntia
Suomessa, että olette tukeneet minua
rahallisesti ja rukouksin. Kiitos myös
ihanasta opiskelemisen lahjasta ja kukista valmistumiseni johdosta.
Jumala siunatkoon teitä suuresti ja
antakoon teille terveyttä!
Teerisara Wuimaen maisteriopinnot ovat valmiit.

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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KIRKKOHERRANVIRASTO

TALOUSTOIMISTO

DIAKONIA

Torikatu 6, puh. 02 774 5206
avoinna ma–to klo 9–13, pe suljettu
salonseurakunta@evl.fi
Toimitusten ajanvaraus
puh. 02 774 5207
Sukuselvitykset
puh. 02 774 5208
sukuselvitykset.salo@evl.fi
Muutoksia tulossa yhteystietoihin
1.1.2022 lähtien, kun Salon
seurakunta siirtyy Porin
aluekeskusrekisteriin.

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, Kuusjoki & Pertteli
ma–to klo 10–12
puh. 044 774 5216
diakoniatoimisto.salo@evl.fi
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UNSPLASH

Myyjäistuotteita
ennakkotilauksesta

Särkisalossa joulumyyjäisissä la 18.12. on
myynnissä käsityöpiirin töitä, mm. Strömsö-villapaita (koko M), myös lilana (koko L).
Joululaatikoita ja leivonnaisia voi
tilata tänäkin vuonna ennakkoon.
Tilauksen voi tehdä:
• tekstiviestillä/soittamalla: Henna
Seppälä p. 044 774 5214
• sähköpostiviestillä: henna.seppala@evl.fi (kun tilauksesi on huomioitu, saat kuittausviestin)
Tilaukseen tulee laittaa tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja noutopaikka.
Tilaukset voi noutaa:
• Perniön seurakuntatalosta la
11.12. klo 12–14. Tilaukset on
tehtävä viimeistään pe 3.12.
• Salo-Uskelan
seurakuntatalon
keskisalista la 18.12. klo 12–15.
Tilaukset on tehtävä viimeistään
pe 10.12.
Tilaus maksetaan noudettaessa
käteisellä tai pankkikortilla. Tilaus on sitova. Noudettuasi tilauksesi tarkista, että olet saanut oikeat
tuotteet. Tarvittaessa ota heti yhteyttä Hennaan p. 044 774 5214.
Tuotteita noudettaessa on mahdollisuus ostaa ilman ennakkotilaamista käsityöpiirin tuotteita (mm.
isoja miesten villasukkia), puupäiden
tuotteita (paistinlastoja, leikkuulautoja, seinäkelloja, nukensänkyjä), räsymattoja, kynttilöitä, Lähetysseuran
joulukortteja, Kirkon Ulkomaanavun
Toisenlaisia Lahjoja ja karkein koristeltuja piparikuusia 20 € (nuorten

Ennakkoon tilattavat tuotteet:
Kaikki tuotteet ovat laktoosittomia. G=gluteeniton.
• Joululaatikot (pieni 0,4 l /
iso 0,8 l):
- perunalaatikko (kypsä, Salo) 0,8 l
5€
- perunalaatikko (raakapakaste,
Perniö) 0,8 l 5 €
- porkkanalaatikko (G) 3 €/ 5 €
- lanttulaatikko (G) 3 € / 5 €
- maksalaatikko rusinoilla tai ilman (G) 3 € / 5 €
• Kuivakakut:
- hedelmäkakku (n. 600 g) 7 €
- taatelikakku (n. 600 g) 7 €
- * maustekakku (n. 1200 g) 12 €
- * tiikerikakku (n. 900 g) 10 €

tekemiä, tuotto MAF:n lähetyslentotyöhön Tansaniassa).
Tuotto tilitetään lyhentämättömänä Salon seurakunnan nimikkolähettien ja nimikkokohteissa tehtävälle työlle eri lähetysjärjestöjen
kautta. Tähdellä * merkityillä tuotteilla tuetaan nuorten miimiryhmän lähetysmatkaa vuonna 2022.
Vapaaehtoisia kaivataan avuksi!
Ennakkotilaustuotteita valmistavat
seurakunnan emännät vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisia tarvitaan
myös tuotteiden pakkaamiseen. Jos
pystyt tulemaan avuksi, ota yhteyttä
Henna Seppälään p. 044 774 5214.

Yhteydenottopyynnön voi jättää myös
tekstiviestillä, vastaajaan tai sähköpostiin.

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS

1.1.2022 lähtien kaikki
vastaanottoaikojen varaukset:
ma–to klo 10–12
puh. 044 774 5216
diakoniatoimisto.salo@evl.fi

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

DIAKONIATYÖN VAATEAPU

VAPAAEHTOISTYÖ

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

Koordinaattorina
diakoni Sanna Saramo
puh. 044 774 5296
Tehtäviä tarjolla verkkosivustolla
vapaaehtoistyo.fi/salo.

www.salonseurakunta.fi

- kakku-mix (Vironperän omenakakku 400 g ja tiikerikakku
400 g) 10 €
• Suolainen kebabpiirakka 12 €
• Saaristolaisleipä 8 €
- puolikas 4 €
• Piimälimppu 5 €
• omena-kanelibostonpulla
(800 g) 12 €
• Pullapitko (25 cm) 5 €
• Lusikkaleivät (300 g) 8 €
• Rovastin parempi sinappi
(150 g) 4 €

Adventtikahvittelua
ja myyjäisiä
• Adventtikahvila ja -myyjäiset su 28.11. klo
11–13 Kiikalan seurakuntatalossa.
• Kaukurin joululauluhetki ja myyjäiset to 2.12.
klo 18 Kaukurin rukoushuoneella, Kaukurintie
489.
• Diakoniatyön käsityöpiirien tuotteita myytävänä ke 8.12. klo 13–15 diakoniatalolla, Kirkkokatu 5.
• Seurakunta mukana Kuusjokitalon myyjäisissä
su 12.12. klo 12–15.
• Adventtikahvila ja -myyjäiset su 12.12. klo
17–19 Halikon seurakuntatalossa.
• Joulumyyjäiset la 18.12. klo 12–14 Särkisalon
seurakuntakodissa.

MIRJA MERILUOTO

Seimiasetelmia
• Kauppakeskus Plazan Antonion sillalla nähtävillä erilaisia seimiasetelmia 14.12.–6.1. * Viikolla 51 voit noutaa seimien luota lapsille pienen
jouluisen askartelupaketin kotiin vietäväksi.
* Seiminäyttelyssä voit tutustua myös Kirkon
Ulkomaanavun aineettomiin lahjoihin.
• Särkisalon kirkossa on joulun ajan nähtävillä seimifiguuriasetelma (ks. kuva). Sen kautta
Särkisalon alueneuvosto haluaa elävöittää joulun sanomaa.
• Perttelin kirkon kellotapulissa on myös nähtävillä seimiasetelma.
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JOULUAATTO 24.12.
Aattohartaus klo 13

* Helisnummen kappelissa
Aattohartaus klo 14

* Halikon kirkossa
* Kiikalan kirkossa
* Kiskon kirkossa
* Kuusjoen kirkossa
* Teijon kirkossa
* Vaskion kirkossa
Aattohartaus klo 15

* Helisnummen kappelissa
* Isokylän (emäkirkon) hautausmaalla
* Perttelin kirkossa
* Särkisalon kirkossa
* Uskelan kirkossa
Aattohartaus klo 16

* Angelniemen kirkossa
* Halikon kirkossa
* Muurlan kirkossa
* Perniön kirkossa
* Salon hautausmaan kappelissa
* Suomusjärven kirkossa
Jouluyön messu

* Uskelan kirkossa klo 22
* Perniön kirkossa klo 23

JOULUNAJAN
JUMALANPALVELUKSIA
AATOSTA
LOPPIAISEEN

JOULUPÄIVÄ 25.12.
Joulukirkko klo 7

* Kiskon kirkossa
Joulukirkko klo 8

* Halikon kirkossa (messu)
* Kiikalan kirkossa
* Kuusjoen kirkossa
* Särkisalon kirkossa
Joulukirkko klo 9

* Muurlan kirkossa
* Salon kirkossa
* Yliskylän kirkossa
Joulukirkko klo 10

* Perttelin kirkossa
* Suomusjärven kirkossa
Christmas Day Eucharist
at Salo Church at 11:00

Gottesdienst auf Deutsch
im Salo-Uskela Gemeindehaus um 12 Uhr.
Wir beginnen um 11 Uhr mit dem Kirchenkaffee.

Juldagens gudstjänst
i Halikko kyrka kl 15

TAPANINPÄIVÄ 26.12.

* Kauneimmat joululaulut -messu
Uskelan kirkossa klo 10

* Kauneimmat joululaulut -messu

Halikon kirkossa klo 18
Kauneimmat
joululaulut -jumalanpalvelus
*
Teijon kirkossa klo 18

VIATTOMIEN LASTEN PÄIVÄ 28.12.
* Enkelikirkko Kiikalan kirkossa klo 18

UUDENVUODENAATTO 31.12.
* Hartaus Halikon kirkossa klo 21
* Ehtoollinen Perttelin kirkossa klo 17

UUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.

* Sanajumalanpalvelus Suomusjärven kirkossa klo 10
* Messu Särkisalon kirkossa klo 10

SUNNUNTAI 2.1.

* Messu Halikon kirkossa klo 10
* Messu Salon kirkossa klo 17

LOPPIAINEN 6.1.

* Sanajumalanpalvelus Halikon kirkossa klo 10
* Messu Kiikalan kirkossa klo 10
* Sanajumalanpalvelus Kiskon kirkossa klo 13
* Messu Kuusjoen kirkossa klo 10
* Messu Muurlan kirkossa klo 10
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