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Yhteisvastuukeräyksellä
tukea lapsille ja nuorille
Joogasta
sisäistä
rauhaa s. 6
				

Toivon laulajien
Selittämättömiä
juhla ja
s. 15
jäähyväiset s. 11 ilmiöitä

Pääkirjoitus

Valoa kohti
Usko, toivo ja rakkaus lienevät niitä tunneskaalaan liittyviä suuntauksia, jotka
useimmin ilmenevät Raamatun lehdillä.
Pitkästä aikaa tuntuu siltä, että toivo pandemian hellittämisestä ja vapautuminen
rajoitusten keskellä kipuilusta on perusteltua, paremminkin kuin toiveajattelua.
Tässä lehdessä kerrotaan toivosta monestakin näkökulmasta, unohtamatta sitä tosiseikkaa, että pandemialla on ollut
pitkäaikaisia vaikutuksia. Eristyneisyys on
koetellut erityisesti vanhusväestössä lisääntyneenä yksinäisyytenä ja suoranaisena syrjäytymisenä.
Lapsia ja nuoria on koetellut monien harrastusten vaikeutuminen ja etäopetuksen
tuomat haasteet. Ajankohtaisiin haasteisiin
vastaaminen on aina ollut Yhteisvastuukerä-

yksen vahvuutena. Keräyksen teemasta päätetään verraten myöhään ennen keräyksen
alkamista, ja käytössä ovat sekä keräyksen
toteuttamiseen että avun perille toimittamiseen valmiit ja luotettavat kanavat.
Tämänvuotisessa keräyksessä näkyy teemana ”Anna mun tulevaisuus takaisin”.
Lausahdus kuvaa sitä menetetyltä tuntuvaa aikaa, joka on mennyt pandemian keskellä. Pari vuotta on pitkä aika elämässä,
joka ei ole kestänyt vielä kovin kauaa. Samalla se muistuttaa, että lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Yhteisvastuukeräys
näyttää jälleen onnistuneen hyvin teemansa valinnassa.
Kun toivosta puhutaan, on kyse kovin monenlaisesta toivosta. Kaipaus parempaan
ja valoisampaan tulevaisuuteen voi liittyä

talousahdinkoon, merkityksettömyyden
kokemukseen, yksinäisyyteen, pelkoihin,
voimattomuuden tunteeseen, uhkakuviin,
tai mihin tahansa, mikä estää näkemästä
tulevaisuutta odottamisen ja toteuttamisen arvoisena.
Siksi tarvitaan rohkaisua toivoon yhtä
monella tavalla kuin on toivottomuuttakin. Onneksi on paljon esimerkkejä siitä,
että toivon säteitä voi ilmestyä horisonttiin. Siitäkin on esimerkkejä tässä lehdessä. Toivoa voi rohkaista, kuten Uuno Kailas hienosti toteaa, ”toivoa rohkaisemalla
kukkivat roudan maat”.

semässä, ja erilaiset ryhmätkin pääsevät
kokoontumaan.
Koska lehden painoon mennessä ei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, miten uudessa
tilanteessa tulee toimia, on edelleen tarpeen seurata kirkollisia ilmoituksia lehdissä ja seurakunnan verkkosivuilla.
Toivotan kaikille hyvää kevään odotusta!
Valoa kohti kuljemme.
Timo Hukka
kirkkoherra

Tämän lehden mennessä painoon, ollaan
rajoituksia ilmeisestikin merkittävästi höllentämässä. Näyttää siltä, että kokoontumisrajoituksista ollaan vähitellen pää-

Tapahtukoon sinun tahtosi?

UNSPLASH

TIMO VIITANEN

U

seimmille ihmisille, jotka ovat
koskaan elämässään rukoilleet
– ja niitä on yllättävän paljon,
vaikkei se päälle päin näykään –
rukous alkaa siitä, että pyydetään Jumalalta jotakin. Jotain, mitä todella tarvitaan, tai
sitten jotain, mitä oikein kovasti halutaan,
oli se tarpeellista tai ei. Se on helppoa: pieni
lapsikin sen osaa.
Jossain vaiheessa sitten havaitaan, että
ei ihan kaikkea saa, mitä pyytää – ei Jumalalta eikä joulupukilta. Se on terveellinen havainto. Havainnon pohjalta voi sitten esim. a) katkeroitua, b) päätellä, että
Jumala = joulupukki ja unohtaa koko jutun, tai c) todeta alistuneesti, että hyvä
on: ”tapahtukoon sinun tahtosi”.
On onneksi olemassa myös d-vaihtoehto. ”Tapahtukoon sinun tahtosi” ei välttämättä ole alistuneen, masentuneen tai
toivosta luopuneen ihmisen rukous. Se voi
olla myös sellaisen ihmisen rukous, joka
on oppinut mukauttamaan oman tahtonsa siihen, mikä on häntä itseään suurempaa. Siihen, mikä tapahtuu joka tapauksessa. Joka on oppinut näkemään hyvää tai
ainakin uuden toivon siemeniä siinä, mitä
tapahtuu – kaikesta huolimatta.
Tältä pohjalta voi uskaltautua uudestaan toivomaan ja luottamaan. Toivon ja
luottamuksen ilmausta taas voi olla uusi rohkeus rukoilla. Pyytäen, ei vaatien, ja
hyvästä kiittäen. Miten rukoilet, sellainen
olet. Tai sellaiseksi tulet.
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Henkilöstöuutisia
• Pastori Erkki Kiiski on aloittanut 1.2. Halikon
aluekappalaisena.
• Pastori Anna Knuutila palaa virkavapaalta 13.2.
ja alkaa hoitaa keskustan alueen aluekappalaisen
tehtäviä yhdessä pastori Timo Viitasen kanssa.
• Nuorisotyönohjaajan ja henkilöstöpäällikön virkojen hakuaika on päättynyt. Kirkkoneuvosto
päättää valinnoista 23.2. kokouksessaan.

Yhteisvastuukeräys alkaa
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema on
koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin
maailmallakin. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.
Keräyksestä lisää sivulla 4.

Paastonaika lähestyy

Ekopaastossa teemana metsä
TEKSTI: EVL.FI
Laskiaista vietetään paastonajan alkaessa, ja sen juhlapäiviä ovat laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai. Ennen
paaston aloittamista on tapana syödä tavallista tuhdimmin, koska laskiaisena ”laskeudutaan” paastoon.
Laskiaissunnuntaita seuraavana
keskiviikkona vietetään tuhkakeskiviikkoa, josta alkava paastonaika

kestää pääsiäissunnuntaihin. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä siitä, että Raamatussa säkkiin pukeutuminen ja tuhkan ripotteleminen
pään päälle ovat eräs vertauskuva
katumukselle ja parannukselle. Viime vuosina on yleistynyt tapa, jossa
seurakuntalainen voi tuhkakeskiviikon messussa ottaa vastaan otsaansa tuhkamerkin katumuksen ilmauksena.

Tuhkakeskiviikkoa seuraava paastonaika kestää 40 arkipäivää. Paaston aikana ihmistä kutsutaan
tutkimaan Jumalan pyhyyttä ja rakkautta, joka näkyy Kristuksen kärsimyksessä ja kuolemassa. Paastoon
liittyy katumus. Paastonaika kutsuu
ihmistä etsimään uutta, kasvamaan
vastuullisempaan elämäntapaan ja
luopumaan omastaan hädänalaisten hyväksi.

Ajankohtaista toimintaan liittyen
Säännöllistä ja kokoavaa toimintaa
voidaan aloitella nyt, kun koronarajoitukset ovat lieventymässä. Tässä
lehdessä kerromme toiminnasta kattavasti ja kehotamme seuraamaan

myös muita kanaviamme.
Ajantasainen tieto seurakunnan toimintaan liittyen löytyy aina verkkosivuilta www.salonseurakunta.fi. Tietoa on
myös viikoittain ilmoituksissa, jotka jul-

Valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja alkaa
tuhkakeskiviikkona 2.3.
ja päättyy 16.4. Tänä
vuonna kampanjan teemana on metsä. Suomen
ev.lut. kirkon kampanja
kannustaa liittymään pääsiäispaastoon tavalla,
joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Vuosien aikana kampanjassa on
painotettu ympäristöteemoja kristillisestä näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinnettä.
Tietoa kampanjasta www.ekopaasto.fi.

Diakonian juhlavuosi

kaistaan Salon Seudun Sanomissa, Salonjokilaaksossa ja Perniönseudun Lehdessä.
Osallistuthan toimintaan vain terveenä. Huolehditaan yhdessä hyvästä
terveysturvallisuudesta.

Tänä vuonna vietetään diakonian juhlavuotta. Nyt
on kulunut 150 vuotta ensimmäisestä diakonissavihkimyksestä Suomessa. Matilda Hoffmann eli sisar Matilda vihittiin diakonissaksi 1.9.1872 Pietari-Paavalin kirkossa Viipurissa.

Seurakuntaa numeroina
Salon seurakunnassa oli viime
vuoden päättyessä 37 622 jäsentä. Vuotta aikaisemmin luku oli
38 238. Kastettuja oli viime vuonna 191. Kuolleita oli 537. Kirkkoon

liittyi Salossa 152 ja kirkosta erosi 391. Seurakuntaan muutti 1075
henkilöä ja pois 1116. Seurakuntalaiset solmivat avioliittoja kirkollisesti 63 ja siviilisti 54. Avioliiton

Joululaulut maailman lapsille
Viime jouluna Kauneimpia Joululauluja laulettiin toista kertaa koronan
varjossa. Keräystulos oli suunnilleen
sama kuin edellisvuonna, 443 000
euroa. Suurin osa tuloksesta koostuu
perinteisesti seurakuntien järjestämissä yhteislaulutilaisuuksissa koottavista kolehdeista. Keräysvaroilla
autetaan lukuisia heikoimmassa asemassa olevia lapsia maailmalla. Kauneimmat Joululaulut -verkkosivulla
oli taas tuttuun tapaan mahdollisuus
äänestää omaa suosikkijoululauluaan.
Ääniä annettiin lähes 12 000 kappaletta. Kärkeen kiilasi Sakari Topeliuksen ja Otto Kotilaisen Varpunen jouluaamuna.

www.salonseurakunta.fi

kirkollisia siunaamisia oli 4. Eroon
päättyi 82 avioliittoa. Kirkkoon
kuuluu nyt noin 73 % salolaisista.
Koko Suomessa vastaava luku on
noin 67 %.

KUVA: HANNELE TULKKI-WILLIAMS

UT2020 saatavilla myös painettuna
Suomen Pipliaseuran uusi
Uuden testamentin käännös
on tarkoitettu kaikenikäisille. Se on käännetty alkukielestä rikkaalla ja ymmärrettävällä suomen kielellä, ja
siinä on otettu huomioon
mobiiliympäristö.
Mistä
UT2020 löytyy?
• raamattu.fi/ut2020
(teksti)
• Piplia-sovellus (teksti + äänikirja, lukijana Krista
Kosonen)
• Painettuna kirjana seurakuntatoimistosta, Torikatu 6 (ma–to klo 9–13). Hinta 25 € (käteinen,
pankkikortti, MobilePay).

Korjaus edellisen lehden tietoon
Yliskylän kirkon luona olevan uuden muualle haudattujen muistokiven on mahdollistanut Pekka Erjala, ei Matti Fontell kuten edellisessä lehdessä
kerroimme.
Senegal Ndouffin koululaisia
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Yhteisvastuukeräys auttaa lapsia ja nuoria
TEKSTI JA KUVAT: YHTEISVASTUU.FI

Monta tapaa lahjoittaa

V

uoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teemana on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin
Suomessa kuin maailmallakin. Keräys alkaa
sunnuntaina 6.2.2022 ja sen avaa Suomen
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Yhteisvastuu-piispana toimii tänä vuonna Turun
arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.

Yhteisvastuukeräys on alkamassa jo
kolmatta kertaa poikkeusolosuhteissa.
Vaikka rajoitukset estäisivätkin vielä tapahtumien järjestämisen, on olemassa
monta tapaa lahjoittaa:
• MobilePayllä numeroon 91757.
• Verkossa osoitteessa yhteisvastuu.fi/
salo.
• Pankin kautta, viitteeksi Salon seurakunnan viitenumero 301770:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

Koronan lieveilmiöitä
kohdanneet nuoret
Kampanjassa nostetaan esille erityisesti
noin 15–19-vuotiaat nuoret, joista löytyy
merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet
nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia
aikuisia arkeensa. Yhteisvastuukeräyksellä
2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia
menetyksiä sekä hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan
erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä
tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa
että maailmalla.
Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina
on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille
paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja
välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia

lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava
verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön
toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla
keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla
kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Apua myös Etelä-Sudaniin
Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava
valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu kampanjaesimerkkinään työ
Etelä-Sudanissa.
Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haa-

voittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden
tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet
ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen
ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla
perheiden toimeentulomahdollisuuksia ja
ruokaturvaa.
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka
avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.

Kaikki nämä lahjoitukset kartuttavat
oman seurakuntamme keräystulosta.
Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588
menee yhteisesti nuorten hyväksi:
• APU10 (10 €)
• APU20 (20 €)
Keräyslupa RA/2020/639.

Salolaiset nuoret kommentoivat korona-aikaa
”Ei enää entisiä isoja kokoontumisia ja
sukuloiminen vähentynyt.”
”Elämässä kaikki tapahtumat vähentyneet, ravintolaan lähteminen isompi asia
kuin ennen, ei matkustelua ulkomaille
eikä lähikontakteja.”
”Ei hyvä. Menee ihan varmasti kirjotukset huonommin sen takia. Ei se oo sama
asia tuijottaa pelkkää ruutua kotona kun
mitä istuis ja kuuntelis koulussa.”
”Korona-aika on saanut minut sulkeutumaan kuoreeni. En ole yhtä rohkea esimerkiksi uusissa sosiaalisissa tilanteissa,
mitä voisin olla, jos korona-aikaa ei olisi tullut.”
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”Kyllähän se pännii, ku ei tuu nähtyä kavereita, ku sit tämmöset luonnolliset näkemiset, niinku vaik oppitunnit/luennot
on pitkälti kaikki zoomissa.”
”Itse ainakin toivon, et tää poikkeusaika loppuis as soon as possible, etten ala
juttelee seinille.”
”Ylipäätään positiivinen fiilis itse koulun aloittamisesta, mutta korona-aikana opiskelun eka vuosi meni aika
matalalla motivaatiolla. Asioiden oppiminen ei oo tapahtunu välttämättä
yhtä hyvin kun mitä normaalioloissa
se olisi ollu.”

”Eniten harmittaa sosiaalisten kanssakäymisten puute, ja olo on ollu siitä johtuen yksinäinen.”
”Nuorille korona ei ole ehkä pidemmällä
juoksulla vaikuttanut elämään yhtä ratkaisevasti kuin usein ajatellaan. Harrastusten taukoaminen on ollut ehkä suurin
yksittäinen asia. Se on vähentänyt normaalia kanssakäymistä erityyppisten ihmisten kanssa, ja se on voinut myös vähentää motivaatiota esim. liikuntaan.”
”Etäkoulua käsitellään mediassa aika yksipuolisesti. Se aiheuttaa varmastikin väliinputoamista ja on työllistänyt etenkin
pienempien lasten vanhempia, mutta
samalla antanut monille mahdollisuu-

den ottaa hieman uudenlaista vastuuta omasta opiskelustaan ja opetella jatkokoulutukselle välttämättömiä taitoja,
esim. tietotekniikan kanssa.”
”Yksi tärkeä pointti on yksinäisyys ja
syrjäytyminen. Kun muutenkin ajoittain
yksinäisyydestä kärsivältä nuorelta viedään viimeisetkin perheen ulkopuoliset
sosiaaliset kontaktit pois, voi vaikutukset olla suuria. Nuorten kaverisuhteet
ovat kuitenkin kestäneet korona-ajan
hyvin ja oma kokemukseni on, että se
on myös vahvistanut niitä. Kun tilanne
on jatkunut nyt pidempään, on löydetty
ehkä paremmin tapoja olla toisten kanssa tekemisissä, vaikkei se fyysisesti olisi
mahdollista.”
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Kavereita ja touhua
päiväkerhossa

P

äiväkerhot ovat
seurakunnan järjestämää maksutonta varhaiskasvatusta. Ensi kaudella
kerhoiässä ovat vuosina 2016–2019 syntyneet
lapset. Keskustassa Salo-Uskelan seurakuntatalossa kokoontuu oma
ryhmä 2-vuotiaille. Taaperoryhmään pääsee, kun
on täyttänyt kaksi vuotta.
Kerhot ovat kolmetuntisia, kaksivuotiaiden kerho kaksituntinen. Kerhossa leikitään, harjoitellaan
kaveri- ja kädentaitoja,
musisoidaan, liikutaan ja
hiljennytään yhdessä ihmettelemään elämän isoja kysymyksiä Raamatun
kertomusten ja kristillisten juhlapyhien kautta.
Kerhojen sisältö on suunniteltu lapsen ikätasolle
sopivaksi ja tukee lapsen
monipuolista kasvua ja
kehitystä.
Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan kerhokauteen

Kesätoimintaa koululaisille
Kesäleirit
Ilmoittautuminen alkaa ke 9.3. klo 18: www.salonseurakunta.fi/koululaisille > koululaisten leirit. Leirien hinta 10 €/vrk, ellei toisin mainita.

alkaa 1.3. ja jatkuu 3.4. asti. Ilmoittautumislinkki tulee seurakunnan nettisivuille www.salonseurakunta.fi
> Lapsille ja lapsiperheille >
Päiväkerhot.

Juvankoski, Pertteli
• 14.–17.6. 9–10-v.
• 20.–23.6. 11–14-v.
• 27.–29.6. 7–9-v. pojat
• 29.6.–1.7. 7–9-v. tytöt
Tiedustelut: Lea Pistemaa p. 044 774 5280,
lea.pistemaa@evl.fi.

Päiväkerhopaikat
ja -ajat:
Halikon Pikkupappila
ti klo 9–12 ja to klo 13–16

Kesä-Angela, Angelniemi
• 6.–8.6. 7–10-v. pojat
• 20.–21.6. 7–10-v. tytöt
• 21.–22.6. 7–10-v. tytöt
• 27.–29.6. 10–13-v. tytöt
• 7.–9.7. 11–14-v., leffaleiri
• 1.–3.8. 10–12-v. pojat
Tiedustelut: Sanna Kotiranta p. 044 774 5329,
sanna.kotiranta@evl.fi tai Vilho Routasalo
p. 044 774 5290, vilho.routasalo@evl.fi.

Kiikalan seurakuntatalo
ma klo 13–16 ja to klo
9–12
Muurlan seurakuntakoti
ti klo 13–16 ja to klo 13–
16
Perniön Pappila
to klo 13–16 ja pe klo
9–12
Perttelin seurakuntatalo
ti klo 9–12 ja to 13–16

Taaperot (2-vuotiaat):
ma klo 9–11 ja to klo 9–11

Salo-Uskelan
seurakuntatalo
ma klo 13–16 ja ke klo
9–12

Särkisalon
seurakuntakoti
ma klo 13–16 ja ke klo
13–16

Kysyttävää?
Lisätietoja antaa:
kasvatuksen ohjaaja
Johanna Rytkönen
p. 044 774 5334,
johanna.rytkonen@evl.fi

Lapsille, perheille ja koululaisille
Seuraa ajankohtaista tietoa:
viikkoilmoitukset,
www.salonseurakunta.fi >
Lapsille ja lapsiperheille ja
Facebookissa Salon seurakunta lapset ja perheet.

Tarinatupa
Halikon Pikkupappilassa sukelletaan tarinoiden, satujen
ja leikin maailmaan ti 22.2.
klo 9.30–12.30 ja klo 13.30–
16.30. Luvassa on pöytäteatteria, tarinakortteja, erilaisia leikkejä, satuteltta ja
oman käsinuken tekoa. Tarinatupaan tulee ilmoittautua
viimeistään 20.2. seurakunnan verkkosivuilla.

Talvilomapäivä
Tervetuloa viettämään
talvilomapäivää perheen

kanssa ke 23.2. klo 11–
16 Kesä-Angelaan, Angelantie 77. Ohjelmassa
on saunomista, pulkkailua ja pihaleikkejä. Seurakunta tarjoaa makkaraa ja lettuja kahvin ja
mehun kera.

Perhe- ja iltaperhekerhot, vauvakerho ja äitien kerho
”Mariat
Tiedot kerhoista seurakunnan verkkosivuilla.

Pyhäkoulut
Pyhäkoulua pidetään Angelniemen seurojentalossa, Muurlan seurakuntakodissa ja Ollikan
seurakuntakodissa. Touhupyhis on kerran kuu-

kaudessa Salon kirkon sivusalissa. Kirjepyhäkoulu
tuo pyhäkoulun omaan
kotiin. Tiedot pyhäkouluista seurakunnan verkkosivuilla.

Reppuretket
Reppuretkiä luontopoluilla järjestetään kerran kuukaudessa. Tietoa
kevään retkien toteutumisesta voi seurata viikkoilmoituksista
ja
seurakunnan verkkosivuilta.

tiedot: www.salonseurakunta.fi/musiikki.

Koululaisten
kerhot
Koululaisille on kerhoja eri
puolilla seurakuntaa. Katso tiedot kerhoista: www.
salonseurakunta.fi/koululaisille.

Lammenjärvi, Kiikala
• 11.–13.7. 7–10-v.
• 13.–15.7. 10–13-v.
Tiedustelut: Vilho Routasalo p. 044 774 5290,
vilho.routasalo@evl.fi.
Naarila
• 6.–7.6. 7–10-v. tytöt
• 7.–9.6. 11–14-v. tytöt
Tiedustelut: Vilho Routasalo p. 044 774 5290,
vilho.routasalo@evl.fi.
Reila, Perniö
• 6.–7.6. 7–8-v.
• 20.–22.6. 8–9-v.
• 27.–29.6. 10–13-v.
Tiedustelut: Timo Sjöblom p. 044 774 5294,
timo.sjoblom@evl.fi.

Tour de Henrik
Polkupyörävaellus kouluikäisille 28.–30.6. Kokemäeltä Turkuun vanhaa Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiä pitkin. Hinta 100 €. Tiedustelut: Timo Sjöblom p. 044 774 5294, timo.sjoblom@evl.fi.

Taideleiripäivät
7–13-vuotiaille 3.–5.8. Särkisalon seurakuntakodilla. Materiaalimaksu 15 €. Tiedustelut: Eija Korpi
p. 044 774 5342, eija.korpi@evl.fi.

Koululaisten kesäkerho

Lapsikuorot

7–10-vuotiaille 6.–22.6. arkipäivisin klo 8–16 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Hinta 65 € sisältää lounaan, välipalan ja materiaalit. Tiedustelut:
Johanna Rytkönen p. 044 774 5334,
johanna.rytkonen@evl.fi.

Harjoitukset alkavat
helmikuussa.
Katso kuoro-

KATJA NURMIO

Nuorille
Nuortenillat ja
avoimet ovet
• Tiistaisin klo 15–17 Halikon Hepulissa, Vaskiontie 31.
• Perjantaisin klo 18–22
Telakassa, Kirkkokatu 7
(Salon kirkon sivusali).

Telakka avoinna myös tiistaista perjantaihin klo 15–
18.

Isospommin messu

Nuorten messu

Nuorisokuorot

Pe 18.2. ja 18.3. klo 18
Salon kirkossa, Kirkkokatu 7.

Seurakunnassa on kaksi
nuorisokuoroa, Salo-Uskelassa Diskantti ja Per-

www.salonseurakunta.fi

Su 13.2. klo 16 Perttelin
kirkossa.

niössä Perniön nuorisokuoro. Katso kuorotiedot:
www.salonseurakunta.fi/
musiikki.
Ollaan yhteyksissä!
Katso: www.salonseurakunta.fi/nuorille
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Sisäistä rauhaa kehollisella harjoituksella
MARJA ROIKO
KUVAT: HELI HARJUNPÄÄN ARKISTO

H

iljaisuuden jooga® on sairaalapappi ja joogaopettaja Heli
Harjunpään kehittämä kristillisen joogan muoto, jossa yhdistyvät lempeä kehollinen harjoitus, mielen
rauhoittuminen ja hengellisyys.
Helillä on kokemusta lempeästä joogasta jo vuosikymmenten ajalta. Hän valmistui papiksi vuonna 1993 ja liittyi samoihin
aikoihin kansalaisopiston joogaryhmään.
Joogaa harrastaessaan hänellä alkoivat
kietoutua yhteen hengellinen tie ja kehon
harjoitus.
– Joogaliikkeitä tehdessään ihminen
avautuu hengellisyydelle ja Jumalan läsnäololle, Heli kertoo.
Heli opiskeli joogaopettajaksi vuonna
2016, ja tällä hetkellä hän kouluttaa Hiljaisuuden joogan ohjaajia ympäri Suomen.
– Olen kiitollinen, että olen saanut jakaa Hiljaisuuden joogan sanomaa eteenpäin, hän toteaa.

Tietoa kristillisestä
joogasta
Heli Harjunpään kirjoja:

Jumalan ääntä hiljaisuudessa
Hiljaisuuden joogan harjoitukset sopivat
kaikille, ja niissä on keskeistä armollisuus
ja Jumalan rakkaus. Tässä joogassa kuljetaan ulkoisesta maailmasta kokemuksellisuuteen, monimutkaisuudesta yksinkertaisuuteen ja mielen hälinästä sisäiseen
hiljaisuuteen. Siinä liitytään ikivanhaan
kristilliseen perinteeseen, jossa hiljaisuuden viljely kulkee osana kristillisyyttä.
– Ajatuksena on, että harjoitusten
avulla luovutaan mielen tuottamasta ajatusten virrasta, huolista ja murheista. Pyritään löytämään sisäinen hiljaisuus, jossa voi kuulla Jumalan äänen, Heli kertoo.
– Hiljaisuuden joogaan liittyy kolme ulottuvuutta: kehon lempeä hoito, mielen hiljentyminen ja hengellinen harjoitus.
Hiljaisuuden joogassa liitytään kristilliseen perinteeseen rukouksilla, Raamatun
teksteillä ja virsien sanoilla, jotka yhdistyvät harjoituksiin ja kehollisiin rukouksiin.
Harjoituksilla levoton mieli hiljentyy, jolloin kärsimyksen tilalle virtaa Pyhän Hengen iloa ja rauhaa.
– Tämän joogan avulla voidaan viedä
kokemusta Jumalan rakkaudesta eteenpäin lähimmäisen rakkautena ja luomakunnan kunnioittamisena, kertoo Heli.
– Itse olen halunnut vahvistua lapsenuskossani ja luottamuksessani. Olen halunnut yhdistää hengellisen kokemuksen joogaan ja tuntea, miten elämä ja Jumala
kannattelevat.
– Hiljaisuuden jooga liittyy mystiikan
teologiaan, jossa olennaista on kokemus,
vastaanottavainen sisäinen tila ja kehollinen rukous.

Heli Harjunpää on sairaalapappi, joogaopettaja, työnohjaaja ja retriitinohjaaja. Hän
on kehittänyt Hiljaisuuden joogan, johon pääsee tutustumaan la 9.4. Kiskon seurakuntatalossa.

Kiitollisuuden jooga, hyvinvointia
jokaiseen päivään (Kirjapaja 2018).
Kirja on tarkoitettu kaikille vakaumuksesta ja uskonnollisesta katsomuksesta riippumatta. Näkökulmina
ovat joogafilosofia, tietoisuustaidot,
elämänarvot ja joogan keholliset vaikutukset. Kirjassa on kokonaisvaltaisia, kaikille sopivia joogaharjoituksia
ja monipuolista tuolijoogaa. Kirja kannustaa jokaista hyvinvoinnin äärelle.

– Siinä ei pyritä tulemaan paremmaksi, se ei ole päämäärä. Jooga hoitaa kehoa,
mutta Hiljaisuuden joogassa painopiste on hengellisyydessä,
jossa voidaan löytää tie
elämän lähteelle ja Jumalan valoon. Siinä
hengellisyys tulee
kokemisen kautta,
kertoo Heli.
Hiljaisuuden joogaan kuuluu kolme harjoitusmuotoa: 1–1,5 h
kestävä pitkä harjoitus,
tuoliharjoitus kestoltaan
30–45 min sekä lyhyitä harjoituksia. Siihen kuuluu myös kehollisia rukouksia ja niitä voidaan ohjata esimerkiksi

retriiteissä. Kehollinen rukous on oma erillinen harjoituksensa ja se tehdään seisten.
Hiljaisuuden joogan ytimessä on
evankeliumi, joka tuodaan ympäröivään todellisuuteen, tähän aikaan ja kulttuuriin.
– Evankeliumi on ilon
ja ylistyksen asia, ja sitä voidaan viedä eteenpäin monella tavalla,
kuten esimerkiksi joogan
kielellä, Heli toteaa.
Hiljaisuuden joogaan
Helin ohjaamana pääsee tutustumaan la 9.4. Kiskon seurakuntatalossa. Joogapäivästä ilmoitetaan
tarkemmin lähempänä seurakunnan viikkoilmoituksissa ja verkkosivuilla.

Hiljaisuuden joogaan kuuluu myös tuoliharjoitus, joka on lyhyempi kuin lattialla
alustalla tehtävä harjoitus.

Hiljaisuuden joogan ohjaajia on jo ympäri Suomen. Kuvassa meneillään joogaharjoitus Helsingissä Pakilan seurakunnan kirkossa.

Hiljaisuuden tie, kristillisiä joogaharjoituksia (Kirjapaja 2017). Kirjassa kerrotaan Hiljaisuuden joogan
taustateoriaa. Kirjassa on harjoituksia, joita voi tehdä itse kotona tai
käyttää ryhmien ohjaamiseen.
Suomalainen joogakirja (Minerva
2014). Kirja tehty yhdessä Suomen
Joogaliiton opettajan ja opettajakouluttajan Ulla-Maija Röngän kanssa.
Tietoa myös Facebookissa (Hiljaisuuden jooga) ja verkkosivuilla
www.hiljaisuudenystavat.fi.

Evankeliumia joogan kielellä
Jooga on yleisnimitys menetelmien kokoelmille, joita on harjoitettu vuosituhansia
monenlaisten maailmankatsomusten osana. Joogalajeja on nykyisin hyvin monenlaisia, on myös erilaisia kristillisiä joogatyylejä. Hiljaisuuden joogan harjoitusten
fyysinen perusta on levollisessa perusjoogassa.
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Tervetuloa kirkkoon!

KONSERTTEJA

JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalveluksia striimataan eli lähetetään suoratoistona Salon seurakunnan YouTube-kanavalla. Uskelan kirkon jumalanpalvelus striimataan lähes joka viikko maaliskuun puoliväliin saakka, ja sen jälkeen striimaus tulee Halikon kirkosta. Kaikki konfirmaatiot myös
striimataan. Jumalanpalveluksen voi kuunnella joka sunnuntai klo 10 Järviradiosta taajuudella 102,9 MHz. Se on mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka löytyy seurakunnan verkkosivujen etusivulta.
ANGELNIEMEN KIRKOSSA
• 6.2. klo 18.
HALIKON KIRKOSSA
• 6.2. klo 10.
• 13.2. klo 18.
• 20.2. klo 10.
• 27.2. klo 18.
• 6.3. klo 10.
• 13.3. klo 18.
• 20.3. klo 10.
• 27.3. klo 18.
• 31.3. klo 10, lasten
pääsiäiskirkko.
• 3.4. klo 10.
KIIKALAN KIRKOSSA
• 27.2. klo 10, perhekirkko.
• 20.3. klo 10.
KISKON KIRKOSSA
• 20.2. klo 10.
• 20.3. klo 13.
• 3.4. klo 10.
KUUSJOEN KIRKOSSA
• 20.2. klo 10.
• 13.3. klo 17.
• 27.3. klo 10.
MUURLAN KIRKOSSA
• 6.2. klo 10.
• 27.2. klo 13.
• 27.3. klo 10.

PERNIÖN KIRKOSSA
• 6.2. klo 13.
• 13.2. klo 10.
• 20.2. klo 10.
• 27.2. klo 10.
• 6.3. klo 10.
• 20.3. klo 10.
• 27.3. klo 10.
• 3.4. klo 10.
PERTTELIN KIRKOSSA
• 6.2. klo 10.
• 6.3. klo 17.
• 3.4. klo 10.
SALON KIRKOSSA
• 6.2. klo 17.
• 13.2. klo 17.
• 20.2. klo 17.
• 2.3. klo 18, tuhkakeskiviikko.
• 6.3. klo 17.
• 13.3. klo 17.
• 20.3. klo 17.
• 3.4. klo 17.
SUOMUSJÄRVEN
KIRKOSSA
• 13.2. klo 10.
• 13.3. klo 10.
• 3.4. klo 10.

www.salonseurakunta.fi

SÄRKISALON KIRKOSSA
• 13.2. klo 13.
• 27.2. klo 13.
• 13.3. klo 10.
• 27.3. klo 10, erityisesti
perheille.
USKELAN KIRKOSSA
• 6.2. klo 10.
• 13.2. klo 10.
• 27.2. klo 10. Talven päivärippikoulun konfirmaatio.
• 5.3. klo 11. Talven leiririppikoulun konfirmaatio.
• 6.3. klo 10. Laskettelurippikoulun konfirmaatio.
• 13.3. klo 10.
• 27.3. klo 10.
VASKION KIRKOSSA
• 13.2. klo 12.
• 27.3. klo 10, kirkon vihkimisen muistopäivä.
YLISKYLÄN KIRKOSSA
• 13.3. klo 13.

LEPÄÄ HETKI
Perniön kirkko avoinna
hiljentymistä varten
pe 18.2. ja 18.3. klo 18–19.
Mahdollisuus kuunnella hiljaista urkumusiikkia puolen
tunnin ajan.

WOODEN MUSIC - MUSIIKKIA PUUSTA
Pe 4.3. klo 18 Perniön kirkossa. Esiintymässä Kalle Hakosalo, marimba. Konsertti tutustuttaa kuuntelijan marimbaan,
isoon puiseen laattalyömäsoittimeen.
Soittimelle sävellettyjä modernimpaa
sävelkieltä edustavia teoksia kuullaan
rinta rinnan Hakosalon omien, erityisesti romanttiseen musiikkiin (kuten Sibelius) keskittyvien sovitusten kanssa. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
ILTAMUSIIKKIA BACHIN
SARJOJEN PARISSA
To 31.3. Kuusjoen kirkossa, 5.5. Kiskon
kirkossa ja 9.6. Perttelin kirkossa klo 18.
Musisoimassa ovat pertteliläiset sellotaiteilijat Anna-Maaria ja Olli Varonen.
Kolmen illan kokonaisuus esittelee J.S.
Bachin kuusi sellosoolosarjaa. Lisäksi jokaisessa tilaisuudessa kuullaan Bachin
yksittäisenä kappaleena elämään jäänyt
teos. Vapaa pääsy.
EHTOOKELLOJEN AIKAAN
La 2.4. klo 18 Kiikalan kirkossa. Maria Sirén,
Kirsi Skantz-Viljakainen ja Kaisa Suutela-Kuisma esittävät kirkkoaarioita ja hengellisiä lauluja. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuulle.
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Keittoa ja puuroa ennakkotila

UNSPLASH

Usko arjessa -illat
Kansanlähetyksen ja seurakunnan yhdessä järjestämät illat ke 9.2., 16.3. ja
20.4. klo 18.30 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Helmikuun illassa on vieraana
pastori Juha Vähäsarja Suomen Raamattuopistosta aiheenaan ”Johdatusta
ja koettelemuksia – kristityn käsittämätön elämä”. Maaliskuussa on vieraana etiopialainen pastori, vieraileva tutkija Bulti Fayissa Bulken ja huhtikuussa Jukka Repo. Illoissa on mukana myös seurakunnasta pappi ja kanttori.
Laulukirjana käytetään Viisikielistä, ja iltaan voi tuoda esirukouspyyntöjä.

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.
Olohuone ja kahvila Onnela
Vapaaehtoisten pitämä kahvila avoinna maanantaisin klo 12–15 Kiikalan
seurakuntatalossa. Kahvilan tuotto diakoniatyölle.
Lähetyskahvio Kaffemuki
Avoinna maanantaisin klo 13–15.30 Salo-Uskelan seurakuntatalon keskisalissa. Kahvia lähetystyön hyväksi klo 13 alkaen, ohjelma klo 14.

Kotitalouskerho miesomaishoitajille
Vaimoaan hoitaville miesomaishoitajille tarkoitettu kotitalouskerho
kokoontuu ke 9.2. ja ke 9.3. klo 17
Paunalan seurakuntakodissa, Sillanpäänkatu 5. Sillä aikaa, kun miehet
kokkaavat keittiössä, on vaimoille järjestetty salin puolella toimintaa. Ilmoittautumiset viimeistään saman
viikon maanantaina Taina Koskelle p.
044 774 5263. Tilaisuuden järjestävät
yhteistyössä Salon seurakunta ja Salon omaishoitajat ry.

PIXABAY

Yhteiset ruokailut
Yhteisessä pöydässä
to 17.2. ja 17.3. klo 12 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Vapaaehtoinen
ruokamaksu Yhteisvastuulle. Yhteiskuljetus diakoniatalon edestä klo 11.30.

HERNE- JA LIHASELJANKAKEITTOA
Herne- ja lihaseljankakeittoa voi tilata
kotiin vietäväksi. Hernekeitto (myös kasvisversio) maksaa 7 €/litra ja lihaseljankakeitto 12 €/litra. Tilaukset tulee tehdä
viimeistään pe 25.2. Hennalle p. 044 774
5214, henna.seppala@evl.fi.
Tilatut keitot noudetaan laskiaistiistaina 1.3. klo 10–12 Salo-Uskelan seurakuntatalon keskisalista, käynti Torikatu
6. Tuotto menee lyhentämättömänä nimikkolähetti Marika Lähteenmäen työn
tukemiseen.
Seljankakeitto on perinteistä juhlaruokaa
Virossa. Seljankassa on eri lihoja esim.
peuraa, perunaa, sipulia, paseerattua tomaattia, suolakurkkua sekä mausteina
valkosipulia, sitruunamehua, persiljaa ja
timjamia. Liemenä on riistan luista keitetty aito lihaliemi. Seljankaa voi nauttia sellaisenaan tai smetanan kera.
PASTANTTIPUUROA
Pastanttipuuro on perunoista ja ruisjauhoista keitetty salonseutulainen perinneherkku. Kuuma puuro nautitaan voisilmän
kera. Monien mielestä pastanttipuuro on
parhaimmillaan pannulla voissa paistettuna.
Puuroa voi tilata ennakkoon kotiin vietäväksi. Tarjolla on myös gluteeniton vaihtoehto, jossa jauhona on käytetty tattaria. Puurorasia (0,75 l) maksaa 6 €. Tilaukset tulee
tehdä Hennalle viimeistään perjantaina 11.3.
p. 044 774 5214, henna.seppala@evl.fi.
Ennakkoon tilatut puurot noudetaan to 17.3.
klo 10–12 Salo-Uskelan seurakuntatalon
keskisalista. Tuotto menee lyhentämättö-

mänä nimikkolähetti Anna Makeevan työn
tukemiseen Virossa Evankelisen Lähetysyhdistyksen kautta. Samalla on mahdollisuus
osallistua Yhteisvastuukeräykseen.

Yhteissyntymäpäiväjuhlat
Seurakunta on perinteisesti järjestänyt yhteisiä syntymäpäiväjuhlia 70, 75, 80, ja 85
vuotta täyttäville. Valitettavasti näitä juhlia ei ole voitu järjestää vallitsevan pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten
vuoksi. Juhlajärjestelyyn palataan tilanteen
niin salliessa ja niistä ilmoitetaan seurakunnan viikkoilmoituksissa ja verkkosivuilla.
Tervehdyskäyntiä toivottaessa pyydetään
ottamaan yhteyttä puh. 044 774 5207,
sähköposti: salonseurakunta@evl.fi.

UNSPLASH

Pakopeli – Koe jotain uutta
Olet sitten pakohuoneen ensikertalainen tai kokenut mysteerien ratkoja, tule
testaamaan miten täällä selvitään! Pakohuone on Särkisalon seurakuntako-

din takkahuoneessa, Kirkkopolku 1. Pelaaminen on ilmaista. Varaukset p. 040
965 5916/Lotta Lausti. Tervetuloa pelaamaan!
LOTTA LAUSTI

Yhteisessä pöydässä
to 3.3. klo 12 Perniön seurakuntatalossa. Vapaaehtoinen maksu. Ruokailun
jälkeen lounasvieras.
Yhteinen pöytä – diakonian lounas
(ent. yksinäisten, työttömien ja vähävaraisten lounas) pe 4.3. ja 1.4. klo
12 Perttelin seurakuntatalossa. Erityisruokavaliot ja kyselyt Sari Rämöltä
p. 040 849 6720.
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MARJA ROIKO

Poppanoita Naarilaan?
Onko sinulla ylimääräisiä, ehjiä ja puhtaita poppanoita, jotka haluaisit lahjoittaa Naarilan leirikeskukseen? Rippileireillä ruokasalin valkoiset pöydät
ovat käytännölliset, mutta ikäihmisten leiripäivissä, retriiteissä yms. poppanat toisivat kodikkuutta ruokailutilaan. Yhteydenotot: Naarilan emäntä
Taina Koski p. 044 774 5263, taina.koski@evl.fi.

Musiikkitoimintaa
KiVeT – Kiikalan VeisuTiimi
Keskiviikkoisin klo 17 Kiikalan seurakuntatalossa. Kanttori Maria Sirén laulattaa ääniharjoituksia ja ajankohtaan sopivia virsiä ja lauluja. Kaikille avoin,
ei sitoutumista. Tule silloin kun laulattaa.

PERUNANKUORIMISTALKOOT
Pastanttipuuroa varten järjestetään perunankuorimistalkoot ti 15.3. klo 9–16
Naarilan leirikeskuksessa. Lähtö Naarilaan

kimppakyydein Kirkkokadun seurakuntatalolta. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 11.3. Hennalle p. 044 774 5214, henna.
seppala@evl.fi.

Eroryhmä alkaa maaliskuussa
Eroryhmä tarjoaa vertaistukea ja selviytymiskeinoja niille, joiden parisuhde
on päättynyt. Ryhmään otetaan 8 henkilöä. Ryhmä kokoontuu 2.3.–25.5.2022
keskiviikkoisin klo 17.30–19 kymmenen kertaa kevään aikana Salon perhe-

neuvonnan tiloissa Plazassa. Eroryhmä
toteutuu, jos se voidaan pitää terveysturvallisesti ja viralliset suositukset huomioiden. Ilmoittautuminen ryhmään on
meneillään: www.salonseurakunta.fi/
perheneuvonta.
UNSPLASH

Valopilkun veisuut
To 10.3. ja 24.3. klo 13 Toijan kerhotila Valopilkussa. Kaikille avoin lauluhetki kanttorin kanssa.
Salon kirkon veisuut
Maaliskuusta alkaen joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena torstaina klo 13 Salon kirkossa. Virsiä ja muita hengellisiä lauluja kanttorien
johdolla.
Kuorotoiminta
Kuorot ovat alkaneet paitsi Perniön kuorot, GospelSalo ja Diskantti alkavat
maaliskuun alussa. Lapsikuoro Allegron Vaskion ryhmä alkaa myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Kuorotiedot: www.salonseurakunta.fi/musiikki.

Muuta toimintaa
Tarkemmat tiedot viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla.
Pyhä Perttelissä
Su 13.3. Perttelin seurakuntatalossa.
Raamattuluento
Ma 21.3. Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
Marianpäivän juhla
Su 27.3. Kuusjoella ja Muurlassa.

Pääsiäiskorttikampanja vanhusten
ja kehitysvammaisten iloksi

PI
XA
BA
Y

www.salonseurakunta.fi

Salon seurakunnan diakoniatyö järjestää
pääsiäiskorttikampanjan 21.3.–8.4. Tänä aikana voit askarrella tai kirjoittaa pääsiäiskortteja. Valmiit kortit
voi tuoda Diakoniatalon postilaatikkoon tai lähettää osoitteeseen
Diakoniatalo, Kirkkokatu 5, 24100
Salo. Diakoniatyö jakaa lahjoitetut kortit yksinäisille salonseutulaisille vanhuksille tai kehitysvammaisille koteihin tai hoivakoteihin.
Kiitos lahjoituksestasi!
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Kolmikymppinen ystäväpiiri
Perttelissä on kokoontunut jo 30 vuotta iloinen ystäväjoukko
Diakoniatyöntekijä Elise, jonka vastuulla ystäväpiiri oli vuodesta 2004 vuoteen
2021:
”Perttelin ystäväpiiri on nimensä mukaisesti Ystäväpiiri. Se on viikoittainen
henkireikä, jossa kahvittelun lomassa parannetaan maailmaa, kuunnellaan
kuulumiset, jaetaan ilot ja surut. Jokaisella on tila puhua, jokaisen mielipidettä kunnioitetaan ja jokainen saa olla oma
itsensä. Jos joku porukasta puuttuu, nousee huoli hänen voinnistaan. Maailman
lapsista, perheistä ja naisen asemasta
on piirissä kannettu huolta. Kirkon Ulkomaanavun kautta on kerätty Toisenlaisia
lahjoja lukemattomia määriä, ja viime
vuosina KUA:n Naisten pankkiin annettujen lahjoitusten kautta sadat naiset ovat
saaneet koulutusta ammatteihin ja näin
on taattu perheiden ja lasten tulevaisuus.
Rukouksin on kannettu niin läheisten
kuin koko maailmankin huolia, nautittu virsien veisaamisesta ilman säestystä
ja toisinaan Akin tai Kirsin säestyksellä.
Juhlahetkiä ovat olleet vierailijat, jotka
ovat avartaneet maailmankuvaamme ja
näkemyksiämme vieraista kulttuureista
ja elämästä omien kokemustensa kautta.
Ystäväpiiriläisillä on lämmin sydän sykkimässä maailman joka kolkkaan!”

UNSPLASH

Suvi-pappi:
”Ystäväpiiri sai alkunsa 3.3.1992 Perttelin
Tyryntuvassa, ja sen perustaja oli Perttelin diakonissa Marjatta Jussila. Piirin mottona on: ”Rakasta Herraa Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei
koskaan häviä.” Pöydän ympärille kokoontuu tiistaisin joskus kymmenen, joskus yli
20 eri-ikäistä ystävää. Myös vapaaehtoiset
kahvinkeittäjät ovat merkittävässä roolissa auttamassa ja palvelemassa. Piiriläiset
alustavat joskus jostain aiheesta yhteistä
keskustelua ja keksivät arvoituksia tai tietovisoja muiden iloksi. Monelle ystäväpiiriläiselle on myös sytytetty vuosien aikana
muistokynttilä ja jaettu kiitollisuutta kustakin elämästä. Nyt ystäväpiiriä luotsaa koronan keskellä uusi diakonimme Sari. Kunpa pandemia hellittäisi ja saisimme juhlia
ystäväpiirin 30-vuotista taivalta yhteisen
pöydän ääressä laskiaistiistaina 1.3.2022.”
Kirsi-kanttori:
”Kevättalvella 1992 odotettiin meidän
perheen kuopuksen syntymää, ja äitiyslomani alkoi maaliskuun alussa. Perttelin silloinen diakoniatyöntekijä Marjatta
kysyi, suostuisinko lomastani huolimatta
tulemaan seurakunnan uuden toimitilan
avajaisiin Tyryntuvalle. Itse tilaisuudes-

ta en kauheasti muista, mutta sen muistan, että tila oli kodikkaasti sisustettu ja
väkeä oli paljon paikalla. Ystäväpiiri juhlii

tänä vuonna ja maaliskuussa juhlii myös
meidän perheen juniori, molemmat kolmikymppisiä.”

AIKUISILLE KERHOJA, PIIREJÄ JA MUITA KOKOONTUMISIA
Tarkemmat tiedot toiminnasta viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla.
UNSPLASH

Käsityöpiirejä ja -kerhoja
• Kitulan seurakuntakeskuksessa parillisilla viikoilla maanantaisin klo 13.
• Kerhotila Valopilkussa, Toijassa parillisilla viikoilla tiistaisin klo 12.
• Muurlan seurakuntakodissa parillisilla
viikoilla torstaisin klo 13.
• Ollikan seurakuntakodissa (Siskon Kamari) parillisilla viikoilla keskiviikkoisin
klo 12.
• Perniön seurakuntatalossa parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 12.
• Salon kirkon sivusalissa (sukkapiiri) keskiviikkoisin klo 10.
• Salo-Uskelan seurakuntatalossa (Kansainvälinen käsityöpiiri) keskiviikkoisin
klo 11.
• Särkisalon seurakuntakodissa parittomilla viikoilla maanantaisin klo 17.
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Raamattu- ja rukouspiirejä
• Raamattupiiri parittomilla viikoilla
torstaisin klo 13 Kiikalan seurakuntatalossa.
• Rekijoen rukouspiiri parittomilla viikoilla tiistaisin klo 18.30 Koivusilla,
Reväntie 181.
• Raamattupiiri maanantaisin klo 18.30
Muurlan seurakuntakodissa.
• Naisten raamattupiiri maanantaisin
klo 18.30 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Ollikan raamattupiiri parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 13 Ollikan seurakuntakodissa.
• Toivoa naisille -piiri kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15 WhatsApp-ryhmässä. Tiedustelut: Marjut Peltoniemi-Hannila p. 040 847 1998.
• Raamattupiiri etänä Teamsissa torstaisin klo 18. Uudet ilmoittautumiset:
pekka.airaksinen@evl.fi.
UNSPLASH

Kerhoja ja piirejä
varttuneelle väelle
• Varttuneen väen kerho ke 2.3. ja 30.3.
klo 14 Angelniemen seurojentalossa,
Kokkilantie 775. Kyytitarpeet kerhoviikon maanantaihin mennessä: Tomi Pelkonen, p. 0400 225 633.
• Varttuneen väen kerho ma 28.2. ja 28.3.
klo 13 Vaskion seurakuntakodissa, Puutaivaantie 23.
• Eläkeläisten iltapäiväkerho ti 15.3. klo
13 Kiskon seurakuntatalossa.
• Kiikalan seurakuntapiiri to 10.2. ja 10.3.
klo 10 Kiikalan seurakuntatalossa.
• Toivon kammari to 10.2. ja 10.3. klo 14
Kitulan seurakuntakeskuksessa.
• Varttuneen väen iltapäiväkerho ke 16.2.
ja 23.3. klo 13 Muurlan seurakuntakodissa.
• Ystäväpiiri tiistaisin klo 11.30 Perttelin
seurakuntatalon kahviossa. Kuljetuksissa
yhteys Sari Rämöön p. 040 849 6720.
* Ystäväpiirin 30-vuotisjuhla 1.3.
• Arvon kammari parillisilla viikoilla maanantaisin klo 13 Ollikan seurakuntakodissa.
• Paunalan kerho parittomilla viikoilla
torstaisin klo 13–15 Paunalan seurakuntakodissa.
• Iltarusko ma 21.2. ja 28.3. klo 13 Särkisalon seurakuntakodissa.

Muita piirejä ja kokoontumisia
• Aamulenkki Kitulan seurakuntakeskukselta parillisilla viikoilla keskiviikkoisin

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

klo 9. Kävelyä omaan tahtiin. Säävaraus. Lenkin jälkeen aamupala ja aamun
sana.
Inkeriläisten suomen kielen lukupiiri tiistaisin klo 10 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
Jeesus-ilta ke 9.3. klo 18 Salon kirkossa.
Ylistystä, Raamatun opetusta ja esirukousta.
Juttukammari keskiviikkoisin klo 15–17
Diakoniakeskuksen pienryhmätilassa,
Kirkkokatu 5. Avoin vertaisryhmä mielenterveyskuntoutujille.
Kaiken kansan aamukahvit pe 11.2. ja
18.3. klo 10 Kuusjoen seurakuntatalossa.
Kontaktipiiri näkövammaisille ja heidän
läheisilleen ke 16.2. ja 16.3. klo 13.30
Halikon seurakuntatalossa.
Lähetyspiiri parillisilla viikoilla torstaisin
klo 13 Perniön seurakuntatalossa.
Porinapiiri parillisilla viikoilla maanantaisin klo 10 Diakoniakeskuksen pienryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Toimintatiistai 15.2. ja 15.3. klo 13 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Leppoisaa
yhdessäoloa, keskustelua, kädentaitoja,
laulua ja virkistystä kahvikupin äärellä.
Valopilkkuilta parittomilla viikoilla maanantaisin klo 18 Toijan kerhotila Valopilkussa.
Yhteiskristillinen Ollikkala-ilta tiistaisin klo 18.30 Ollikan seurakuntakodissa. Raamatun sanaa, hengellisiä lauluja
ja rukousta.
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JOONAS KYLLÖNEN

Toivon laulajat Uskelan kirkossa Samuli Takkulan kanssa 14.11.2021 messussa, jossa juhlistettiin kuoron päättyvää taivalta. Kuoron puheenjohtajan kokoama historiikki sekä kiitokset laulajille ja seurakunnalle ovat luettavissa osoitteessa salonseurakunta.fi > Tule mukaan > Musiikki > Toivon laulajat 70 vuotta.

Nuoresta kuorosta seitsemänkymppiseksi
RIITTA KOIVISTO

E

nnen vanhaan pöytäkirjoja ei kirjoitettu tietokoneella pilveen, vaan
kauniilla käsialalla suoraan päiväkirjan sivuille, esimerkiksi näin:
22.1.1951
1 § Kokouksen avasi kanttori Toivo Topi
kerraten lyhyesti kuoron toiminnan alkuvaiheet seuraavasti: Kuoro on aivan nuori,
sen ensimmäinen harjoitus pidettiin 25 p:nä
syyskuuta 1950. Sen jälkeen on ollut harjoitus säännöllisesti joka maanantai…
Pöytäkirja on pidetty Salo-Uskelan kirkkokuoro ry:n ensimmäisessä vuosikokouksessa.
Arkistokaapissa viereisen kirjan kannessa lukee ”Salon Iltapäiväkuoro 1973-”, ja
teksti alkaa:
Ajatus iltapäiväkuorosta oli jo kauan kytenyt dir.cant. Toivo Topin mielessä, kunnes
hän päätti sen toteuttaa. Näimme ilmoituksen Salon Seudun Sanomissa, että kuoro aloittaa toimintansa. Niin sitten pidettiin kuoron ensimmäinen harjoitus 20.9.73.
Johtajana toimi kanttori Toivo Topi. Mukaan tuli heti noin kolmisenkymmentä laulajaa. Innostus tuntui suurelta heti alusta
asti.
Innostus oli suurta myös kirkkokuorossa. Esimerkiksi vuonna 1982 laulajia oli
64, kertoo kuoroyhdistyksen viimeisin puheenjohtaja Tuulikki Punju, joka tuolloin
liittyi mukaan.

haaksi yhdistää. Salon seurakunnan kuorokartalle ilmestyi Toivon laulajat. Nimi on
hieno jo sellaisenaan, mutta se on myös
kunnianosoitus kummankin kuoron käyn-

nistäjälle Toivo Topille. Toivon laulajia
johti pisimpään Jari Parviainen († 2020),
jonka muistokonsertissa kuoro oli syksyllä laulamassa.

Työtä juhlien jälkeen
Juhlat on nyt pidetty, mutta kaikki ei pääty
tähän: Rekisteröitynyt yhdistys täytyy vielä virallisesti purkaa ja toimintaan liittyneet
asiakirjat ja muut aineistot arkistoida. Iltapäiväkuorolla oli oma lippukin. Seurakunta
on luvannut auttaa arkistoasiassa.

Laulaminen jatkuu

Kahden kuoron yhteinen
Toivon laulajat
Vuonna 2012 oltiin tilanteessa, jossa Kirkkokuoro ja Iltapäiväkuoro katsottiin par-

www.salonseurakunta.fi

Samuli Takkulan tehtäväksi tuli luotsata taival loppuun. Viime syksynä valmistauduttiin koronan takia siirrettyyn
70-vuotisjuhlaan, johon sisältyi osallistuminen Uskelan kirkon isänpäivän juhlamessuun. Juhlakahveilla jaettiin kiitokset
ja ansiomerkit, joita tuli 50, 40 ja 10 vuotta laulaneille.
Mieleenpainuvimpina tapahtumina koko 70-vuotistaipaletta ajatellen Tuulikki
Punju muistelee suuria näytelmällisiä Ristintien vaelluksia Uskelan kirkonmäelle ja
monia kuorolaulujuhlia. Ja itse laulaminen
on ollut voimauttavaa ja puhuttelevaa. Sanomaa pelastuksesta ja Jumalan huolenpidosta on viety eteenpäin.

Näin alkaa arkistokirja Salo-Uskelan kirkkokuoro ry:n toiminnasta. Nyt kaappien aineistot järjestetään ja niille etsitään uusi sijoituspaikka.

Laulamista ei ole tarkoitus lopettaa, vaan
kunhan taas on turvallista kokoontua laulamaan, alkaa Salon kirkossa torstaipäivisin veisuut – ei kuoro. Ne on suunniteltu
kuukauden ensimmäiselle ja kolmannelle
viikolle iltapäiväaikaan. Kanttorit laulattavat hengellisiä lauluja ja virsiä ja kuuntelevat varmasti osallistujien toiveita.
Laulamista kaipaavat, seuratkaa ilmoituksia! Ehkä joku taas joskus kirjoittaa ”Näimme ilmoituksen Salon Seudun
Sanomissa. Innostus tuntui suurelta heti
alusta asti”.
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Kesä- ja kausitöitä tarjolla
Kesätyöntekijöitä hautausmaille
Kesätyöt Salon seurakunnan hautausmailla alkavat 6.6. Työsuhde kestää enintään kahdeksan viikkoa. Hakijan tulee olla
vähintään 16-vuotias. Tehtäviin kuuluu kukkien istutusta ja
hoitoa, ruohonleikkuuta ja muuta hautausmaiden siistinä ja
kauniina pitämistä.

Kausityöntekijöitä hautausmaille
Kausityöntekijöiden työ alkaa 19.4. ja päättyy lokakuun lopulla. Koulutus ja kokemus puutarha-alalta ovat hakijalle eduksi.

Kausityöntekijä kunnossapitoon
Kiinteistöjen kunnossapitotöihin koko seurakunnan alueelle
haetaan kausityöntekijää, jolla on B-ajokortti. Työ alkaa 19.4.
ja jatkuu lokakuun lopulle.

Kirkko-opas Halikkoon ja Perniöön
Halikon ja Perniön kirkkoon tarvitaan opas esittelemään kirkkoa
matkailijoille. Kielitaito on hakijalle eduksi. Hakijan tulee olla vähintään 16-vuotias. Työ alkaa 8.6. ja päättyy elokuun alussa.

Kesätyöntekijöitä leirikeskuksiin
Keittiö- ja siivoustöihin tarvitaan kesätyöntekijöitä Naarilan,
Kesä-Angelan, Juvankosken ja Reilan leirikeskuksiin. Työ on
vuorotyötä ja siinä tarvitaan autoa.

Kesäkerhoon kokki
Koululaisten kesäkerhoon haetaan työntekijää valmistamaan lounas ja välipala. Työ alkaa 6.6. ja loppuu 12.6. Työaika on 5 h/pv.

Diakonian kesätyöntekijä
Seurakunnassa on haettavana kaksi diakonian kesätyöntekijän paikkaa 2.5.–31.8.2022 väliseksi ajaksi. Toisen työalueena
on Halikon vanhustyö, toisen Salon alueella tapahtuva diakoniatyö. Kesätyöntekijän tulee olla diakonian ammattitutkinnon suorittanut tai diakonia-alan opiskelija. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Haku sähköisellä lomakkeella
Kaikkiin töihin haetaan sähköisillä lomakkeilla, joihin on linkit
seurakunnan verkkosivuilla www.salonseurakunta.fi > Info ja
asiointi > Avoimet työpaikat.
Haku päättyy helmikuun loppupuolella.

Muutoksia
kirkkoherranviraston
palveluissa
Salon seurakunnan virkatodistustilaukset, sukuselvitykset sekä muut lakisääteiset jäsenkirjanpidolliset tehtävät siirtyivät
vuoden alussa Porin aluekeskusrekisterin hoidettaviksi. Aluekeskusrekisterien tarkoituksena
on, että koko ihmisen elinkaarta koskevan virkatodistuksen saa
yhdestä paikasta. Aluekeskusrekisterissä kirkonkirjojenpitoon sisältyvät sukuselvitysten ja muiden virkatodistusten laatimisen
lisäksi avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen,

kirkkoon liittymisten ja kirkosta
eroamisten rekisteröiminen.
Halikossa on palvelupiste, jossa tehdään aluekeskusrekisteriin
tulleita sukuselvitys- ja virkatodistuspyyntöjä. Asiakkaita palvellaan paikan päällä, puhelimitse ja
sähköpostitse. Virkatodistuksen
ja sukuselvityksen voi tilata myös
verkkolomakkeella.
Ristiäisten, häiden, hautajaisten
ja muiden kirkollisten toimitusten sekä tilojen varauksissa seurakuntalaisia palvellaan seurakuntatoimistossa.

Seurakuntatoimisto
Avoinna ma-to 9–13
Torikatu 6, 24100 Salo
puh. 02 774 5206
salonseurakunta@evl.fi
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset

Porin
aluekeskusrekisteri
arkisin klo 9–15
puh. 044 730 9605
sähköposti:
porinaluekeskusrekisteri@evl.fi
Salon toimipiste:
Vaskiontie 31, Halikko
Sukututkimusta varten tilataan todistus sähköpostilla:
salonseurakunta@evl.fi

Lisätietoja antavat
Hautausmaiden työt ja kirkko-oppaat:
Seurakuntapuutarhuri Markku Johansson
puh. 044 774 5285
markku.johansson@evl.fi
Leirikeskusten työt ja kesäkerhon kokki:
Ruokapalvelu- ja siivousesimies Jaana Koli
puh. 040 636 1242
jaana.koli@evl.fi
Diakonian kesätyö:
Diakoniajohtaja Sirkku Nivala
puh. 044 774 5297
sirkku.nivala@evl.fi

20.11.2022
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Hiljaisuuden retriitti Naarilassa
Naarilan leirikeskus Naarjärven rannalla (Naarilantie 369) kutsuu viettämään
keväistä viikonloppua 29.4.–1.5.2022
teemalla ”Kiitä Herraa minun sieluni”.
Viikonlopun aikana voit ulkoilla, lukea,
kutoa tai vain levätä. Halutessasi voit ottaa mukaan myös piirustusvälineet. Sauna on lämmin, ja rohkeimmat voivat käydä uimassakin. Yhteiset rukoushetket,
ruokailut, virikepuhe ja sunnuntain messu rytmittävät päiviä.
Retriitissä sitoudutaan olemaan hiljaa.
Puhumattomuus voi nostaa pintaan mo-
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nenlaisia ajatuksia. Retriitissä on mahdollisuus varata henkilökohtainen keskusteluaika ohjaajan kanssa. Ohjaajina ovat pastori
Päivi Pulkkinen-Watson ja retriitinohjaaja
Anne Niemi.
Hinta salolaisilta 80 €, muualta tulevilta 105 €, opiskelijoilta ja työttömiltä
(edellyttää todistuksen esittämistä) 60 €.
Ilmoittautuminen alkaa 16.2. klo 10
nettilomakkeella www.salonseurakunta.fi/
aikuisille/retriitit. Paikkoja on rajoitetusti.
Tiedustelut: paivi.pulkkinen-watson@evl.fi,
p. 044 774 5265.

Naisten Yö

Ensi lokakuussa Kreikkaan

Naisten Yötä vietetään 18.–19.3. Naarilan
leirikeskuksessa, Naarilantie 369. Perjantaina aloitetaan klo 18 ja lauantaina lopetetaan samaan aikaan. Luvassa on lepoa,
hyvää ruokaa, hemmottelua, saunomista
ja tanssillista liikuntaa.
Naisten Yöhön tulee vieraaksi Piialiina
Helminen. Hän on tanssija/tanssiohjaaja,
erityisopettaja, pappi ja Gospel-lattarit®
-pääkouluttaja. Hän uskoo, että jokaisen
on tärkeä kuulla olevansa Jumalan silmissä rakas. – Näiden aihepiirien käsittelyssä
tanssi avaa uusia ja raikkaita kanavia käsitellä omia tunteita. Gospel-lattarit® -tunnilla musiikki, liikkeet ja yhteys muodostavat kokonaisuuden, jonka välityksellä voit
tutustua paremmin itseesi ja Jumalaan.
Salon seurakunnasta ovat mukana diakoniatyöntekijät Taina Lindholm ja Niina
Jyllilä.
Hinta 35 € omin lakanoin. Kuljetukset
omin kyydein. Ilmoittautumiset viimeistään 4.3. www.salonseurakunta.fi.
Tiedustelut: Taina Lindholm p. 044 774
5385 tai Niina Jyllilä p. 041 442 4747.

Apostoli Paavalin jalanjäljille Kreikkaan
järjestetään matka 14.–21.10.2022.
Matkanjohtajina ovat Erkki ja Leena
Kiiski sekä Merja Palokankare. Vastuul-

linen matkanjärjestäjä on Toiviomatkat. Matkan tiedot ja ilmoittautuminen
www.salonseurakunta.fi > Tule mukaan
> Matkat ja retket.

Piialiina Helminen tulee vieraaksi Naisten Yöhön Naarilaan maaliskuussa.

Seurakunta
somessa
Facebookissa:
Salon seurakunta
alue
Salon seurakunta Perniön
unta-alue
Perttelin ja Kuusjoen seurak
perheet
Salon seurakunta lapset ja
iatyö
Salon seurakunnan diakon

Instagramissa:
@salonseurakunta
@kirkkoperniossa
rheet
@salonseurakuntalapsetjape
@peteseurispossu
rakunta
@kirkkomusiikki.salonseu

Pirauta
puhelimella
VÄLITÄ VIDEOPUHELUN VÄLITYKSELLÄ
Pirauta ystävälle, tuttavalle tai naapurille -teemapäivä 7.4.2022

Salva ry

www.salonseurakunta.fi
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Meiltä ja maailmalta
Riitta Koivisto

Lentäjälähetit vaihtavat työpaikkaa
Suomessa lähetyslentojärjestö MAF on
tehnyt työtä mm. Tansaniassa. Koulutetut lentäjät kuljettavat pienkoneilla pappeja ja terveydenhoitohenkilökuntaa vaikeakulkuisille seuduille, noutavat potilaita
sairaalaan ja toimittavat hätäapua nälkäalueille. Osa työstä on suunnittelua ja yhteydenpitoa eri tahoihin.
Nimikkolähetti Jarkko Korhosen perhe
on viimeiset pari vuotta ollut Suomessa,
vaimo töissä ja lapset koulussa, ja Jarkko
on käynyt Tansaniassa täältä käsin:
- Siellä on ollut pula työntekijöistä, vakituista lentäjää ei ole ollut.
Nyt Korhosen virkavapausaika on loppumassa, ja Tikkurilassa alkamassa papin
työt. Uudeksi nimikkolähetiksi Tansaniaan
lähtee Peter Griffin perheineen.

Lähetystyössä eri
kulttuurien näköalapaikalla
Vaikka nykyiset viestimet kutistavat lähetyskentän ja kotimaan välimatkan melkein olemattomiin, ne eivät poista eroja.
Koronatilanteesta Jarkko Korhonen
kertoo, että tansanialaisten on vaikea
ymmärtää sitä, mitä kehittyneissä länsimaissa koronan takia tapahtuu. Mikä hätä
täällä on? Siellä kuollaan nuorempana ja
on muitakin vakavia tauteja.
– Suurten kaupunkien sairaaloissa korona näkyy, eristyneissä maaseutukylissä ei.
– Joku yskii jossain, mutta entä sitten?
Rokotteita on vasta saatu maahan, ja
uusi presidentti on ottanut koronalta suojautumisen vakavammin.
MAF:ia voi sanoa Tansanian ensimmäiseksi lentoyhtiöksi, Korhonen kiteyttää.
Mutta kehityksen myötä tansanialaiset
haluaisivat enemmän tehdä kanssamme
bisnestä kuin ottaa vastaan apua.
Toisaalta suomalaiset ovat saaneet korruptiota vähenemään opettamalla keräämään veroja, ja verot ovatkin nousseet
huomattavasti!
Työ ”aasina” Tansaniassa, kuten Korhonen sitä kuvaa, on ollut ihmisläheistä. Jotain
kokemastaan yhteisöllisyydestä hän mielellään näkisi papin työssään Tikkurilassa. Ja ilmastoa jää kuulemma myös vähän ikävä!

SALON¤
SEURAKUNTA
Torikatu 6, 24100 Salo
salonseurakunta@evl.fi
www.salonseurakunta.fi
Kirkkoherra Timo Hukka
0400 784 322
timo.hukka@evl.fi

Jarkko Korhonen on ollut Salon seurakunnan nimikkolähettinä ja lähetyslentäjänä
Tansaniassa 8 vuotta ja on palannut Suomeen.
MAF eli Mission Aviation Fellowship on 1945 perustettu kristillinen
järjestö, joka operoi pienlentokoneita kehitysmaissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Monet kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöt
sekä kansainväliset avustusjärjestöt, kuten YK:n lastenapu, maailman ruokapankki ja terveysjärjestö WHO, käyttävät MAFin palveluita mm. terveydenhuollon ja perusopetuksen hankkeissa. MAF lentää paljon myös ambulanssilentoja. Järjestön työhön voit tutustua
enemmän nettisivulla maf.fi, ja siellä voi myös tehdä lahjoituksen.
Mutta kenties papin työssä on kiireettömiä aikoja, jolloin jokin avustuskeikka Tansaniaan olisi mahdollinen? Ainakin tämän vuoden helmikuussa sellainen on ohjelmassa.

Vahva näky lentämisestä
ja lähetystyöstä
Tansaniaan suuntaava Peter Griffin on vielä lahtelainen. Maaliskuussa hän käy Ugandassa, jossa viimeistellään lentokoulutus ja
viralliset luvat. Koko perheen on tarkoitus
olla Tansaniassa touko–kesäkuussa.
Peter Griffin on pitkän linjan it-asiantuntija, työskennellyt viimeksi omassa
yrityksessä. Työ on mahdollistanut pitkän
koulutuksen uudelle uralle. Harrastuksena hän on lennättänyt laskuvarjohyppääjiä, vaikka väittääkin:
– En tiedä, miksi ehjästä koneesta pitää hypätä…
Kutsu lentämiseen ja lähetykseen yhdistyivät samassa toistuneessa näyssä

kymmenisen vuotta sitten. Siinä Peter istui lentokoneen puikoissa savannin päällä.
Sellaisen koneen, jollaista ei enää lennetä.
Kohta näkyjen jälkeen tuli yllättäen mahdollisuus mennä kaverin kanssa lentokentälle pienkoneen kyytiin:
- Sen jälkeen ilmoittauduin heti lennon
peruskurssille.
Lähetyskutsu oli selkeä ja jopa yksi ensimmäisistä asioista, jotka yhdistivät Peterin ja tulevan vaimon, Päivin. Nyt perheellä on kokemusta lentämisestä myös
yhdessä.
- Kun lennän, tuntuu kuin olisin enemmän oma itseni ja lähempänä Jumalaa.
Vaimo sanoo, että olen onnellinen ja vapautunut lentäessäni!

Hyvin valmistuneena matkaan
Asunto odottaa Arushan esikaupungissa,
jossa Korhosetkin ovat asuneet, ja työkin
tulee olemaan samanlaista. Vanhemmat

alkavat opiskella swahilia, joka on maan
toinen virallinen kieli englannin ohella, ja
viisivuotias Emma aloittaa kansainvälisessä koulussa syksyllä.
Emmaa isä kuvaa sopeutuvaiseksi ja uteliaaksi. Englantikin on hyvin hallussa, sillä
se on perheen toinen kotikieli, Peterin englantilaissyntyisen isän tänne tuoma. Lisäksi tulivuoret ovat tytön intohimoinen kiinnostuksen kohde, ja häntä innostaa päästä
tutkimaan Tansanian vuorten vanhoja kraatereita. Ja hän tietää jo, ettei Tansaniassa
tarvitse raapia auton ikkunasta jäätä ja että
siellä ei tarvitse niin paljon vaatteita.
Jarkko Korhonen evästi seuraajaansa toivottamalla ensisijaisesti kärsivällisyyttä;
asiat eivät aina etene suoraviivaisesti. Peterin ajatuksissa on sana nöyryys, jolla hän
tarkoittaa luottamusta Jumalan suunnitelmaan. Asiat eivät ole omissa käsissä eikä
itse voi tehdä kaikkea. Seurakunnasta perhe
toivoo vahvaa rukoustukea työnsä pohjaksi.

SEURAKUNTATOIMISTO

TALOUSTOIMISTO

DIAKONIA

Torikatu 6, puh. 02 774 5206
avoinna ma–to klo 9–13, pe suljettu
salonseurakunta@evl.fi
Kirkollisten toimitusten (kaste, vihkiminen,
hautaus) ja tilojen varaaminen.

Torikatu 6, toinen kerros
ma–to klo 9–13, pe suljettu
puh. 02 774 5200
hauta-asiat 02 774 5209
(hautapaikat, hautojen hoito)
taloustoimisto.salo@evl.fi

Yhteydenotot diakoniatyöhön:
ma–to klo 10–12
puh. 044 774 5216
diakoniatoimisto.salo@evl.fi
Yhteydenottopyynnön voi jättää myös
tekstiviestillä, vastaajaan tai sähköpostiin.

VIRKATODISTUKSET JA
SUKUSELVITYKSET
Porin aluekeskusrekisteri
arkisin klo 9–15
puh. 044 730 9605
porinaluekeskusrekisteri@evl.fi
Salon toimipiste:
Vaskiontie 31, Halikko
Todistus sukututkimusta varten
sähköpostilla: salonseurakunta@evl.fi
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Uutena nimikkolähettinä aloittaa Peter
Griffin. Kesään mennessä vaimo Päivi ja
tytär Emmakin ovat Tansaniassa.

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

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

Järjestys olla
pitää, varsinkin
armahtamisessa?
TIMO VIITANEN
Nimimerkki Epätietoinen kyselee, että minkä tähden kirkossa ensin luetaan synnintunnustus ja sitten annetaan synninpäästö ja vasta sitten sen päälle
lauletaan, että ”Herra, armahda!”. Menikö väärässä
järjestyksessä?
Ei mennyt, mutta selityksessä on useampi kuin yksi
mutka. Syitä sille, miksi kokonaisuus tuntuu oudolta,
on nimittäin kaksi tai kolme, ja vasta niiden yhteisvaikutuksesta seuraa nykyinen käytäntö.
Ensimmäinen syy on se, että ”Herra, armahda!” ei ole,
vaikka moni toisin kuvittelee, mikään anteeksipyyntö, vaan avunpyyntö. Pyyntö, joka on aina paikallaan.
Toinen syy on, että nykyinen ”Herra armahda” -rukous on oikeastaan kovin kuihtunut ja kutistunut versio varhaiskirkollisesta rukouksesta, joka sisälsi useita
eri pyyntörukouksia. Jokaisen pyynnön päälle seurakunta lausui – arvasitkin jo – ”Herra, armahda!”. Ortodoksinen jumalanpalvelusperinne on säilyttänyt tällaisen rukouksen suurin piirtein samalla paikalla. Olisiko
meidänkin pitänyt?
Se kolmas syy on se, että kristinuskon varhaisina
vuosisatoina ketään ei laskettu ehtoolliselle ilman
ripillä käymistä. Maallikoille tämä oli pienempi ongelma, kun ehtoollisella käytiin lähinnä pyhäpäivinä, mutta luostareiden päivittäinen ehtoollisenvietto johti rippipappien ylityöllistymiseen (joskus
sinänsä varsin vaatimattomien ja tylsien syntien
vuoksi), joten luostareissa siirryttiin viettämään yhteistä rippiä. Luostareista tapa sitten levisi seurakuntiinkin, ja näiden kahden asian yhteisvaikutusta
on, että messumme alkuosa on rakenteeltaan sellainen kuin on.
Mikä ratkaisuksi? Itse ehdottaisin vanhan, ortodoksisessa kirkossa säilyneen rukouksen (tai jonkin sen tapaisen) palauttamista. Se on hyvä rukous. Velvoittavaan, säännölliseen yksityisrippiin ei liene halukkaita
palaajia, niin hyvää kuin se meidän syntisten sieluille
kenties tekisikin. Odotellessa voisimme ainakin opetella muistamaan, että ”Herra, armahda!” = ”Herra,
auta!”.

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

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

www.salonseurakunta.fi
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Elämän uusi
suunta

HEIDI MATINLASSI

O

len ”Markus”, 36-vuotias entinen alkoholin väärinkäyttäjä.
Vanhempani erosivat isäni alkoholiongelman ja väkivaltaisuuden vuoksi, kun olin kolmevuotias. Isäni ei
pitänyt meihin enää mitään yhteyttä muutettuaan pois. Siskoni muutti asumaan isoisäni veljen perheeseen, ja minä asuin äitini
vanhempien luona. Äiti muutti Turkuun, ja
kun aloitin koulunkäynnin, muutin äidin luo.
Kuudenteen luokkaan asti asuin Turussa.

Ajautuminen huonoon seuraan
Elämä Turussa sujui alkuun mukavasti. Vähitellen eksyin kuitenkin huonoon seuraan
ja aloin tehdä pikkukolttosia. Kuljin vanhempien kavereiden kanssa, ja meitä oli
melkoinen jengi. Alkoholi tuli mukaan kuvioihin, kun olin 12-vuotias. Sosiaalitoimi
ei vielä silloin puuttunut asiaan, vaan luokanopettaja otti yhteyttä äitiini. Minulle annettiin vaihtoehdoksi joko poikakoti
tai isovanhempieni koti. Päätin muuttaa
isovanhempieni luo. Muutettuani tilanne
alkoi rauhoittua ja sain käytyä alakoulun
loppuun.
Isoisäni kuoltua sydänkohtaukseen jäin
asumaan mummin luo. Aloitin yläasteen,
ja sama villi meno jatkui. Tein jälleen pikkukolttosia ja kiinni jäädessäni pyysin, ettei asiasta kerrottaisi mummille. Rehtori ymmärsi meitä nuoria eikä kertonut, ei
edes tupakanpoltosta. Hän halusi olla meidän poikien tukena.

Alkoholi ohjaa elämää
12–15-vuotiaana join alkoholia joka viikonloppu ja 15-vuotiaana jo useampia päiviä putkeen. Join yleensä kaverieni luona,
eikä mummini juuri tiennyt juomisestani.
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Lopulta en enää asunut mummin luona,
vaan olin virallisesti asunnoton. Majailin
kavereiden luona ja rappukäytävissä, milloin missäkin. Suvussani oli useampia miehiä, jotka käyttivät paljon alkoholia. Olin
saanut sellaisen kuvan, että alkoholi ja sen
nauttiminen on hyvä asia. Alkoholista ja
sen mukanaan tuomista ongelmista huolimatta koen, että minulla oli onnellinen
lapsuus. Jopa peruskoulun sain hoidettua
loppuun ja sain päästötodistuksen.
Siihen aikaan rakennusalalla oli työvoimapula ja töitä runsaasti tarjolla. Minulla
oli paljon lyhyitä työsuhteita, sillä lopetin
aina työt yhdessä paikassa, kun ryyppyputki alkoi, enkä kehdannut enää palata
takaisin. Aloin lopulta hakeutua alkoholistien pariin, koska koin vahvasti kuuluvani
heidän joukkoonsa. Juomiskauteni alkoivat
pidentyä.
Vaikka koen olevani elämänmyönteinen ihminen, juomiseni on aina ollut humalahakuista ja hyvin itsetuhoista. Välillä hakeuduin hoitoon, mutta kyseessä
olivat aina vain katkaisuhoidot. Olin hoitolaitoksissa vain niin kauan, että kroppa
sai levätä, jotta taas pystyisin jatkamaan
ryyppäämistä. Tämän kaltainen suhde alkoholiin jatkui vuosia.

Apua raitistumiseen
Raittius tuli mieleeni ensimmäisen kerran
vasta vähän päälle kolmikymppisenä. Juomiseni oli pakonomaista enkä saanut alkoholista enää mitään iloa. Omat ihmissuhteeni olivat vuosia olleet vain muita
päihteidenkäyttäjiä.
Tarvitsin keskusteluseuraa ja otin yhteyttä diakoniatyöhön. Se oli tuttua minulle jo aiemmilta vuosilta useista haastavista tilanteista. Sen lisäksi olen hakenut
apua A-klinikalta, vertaistukiryhmistä ja
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intervallijaksoilta. Kaikki nämä apumuodot jatkuvat ja tukevat raittiuttani yhä tänäkin päivänä. Olen kokenut hyvin tärkeänä kaiken tuen ja se on ollut kannustavaa.
Muiden päihteidenkäyttäjien positiivinen
palaute ja arvostus raittiuttani kohtaan

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.

vahvistaa minua ja merkitsee paljon. Haluan olla esimerkkinä, että raittius on sittenkin mahdollista. Ei kukaan uskonut minustakaan, että voisin raitistua.
Alkoholinkäytön lopettamispäätökseen
vaikuttivat eniten terveyssyyt. Tällä hetkellä liikun paljon muun muassa kävelemällä ja kevään tullen myös pyöräilemällä.
On tärkeää olla jumiutumatta kotiin. Mitä kauemmin olen ollut raittiina, sitä helpommaksi raittius tulee.

Positiivinen
suhtautuminen elämään
Löydän iloa arkeeni pienistä yksinkertaisista asioista. Päihteettömät ihmiset pitävät
usein arkisia asioita mitättöminä ja itsestään selvinä, minulle nekin ovat upeita ja
ainutkertaisia. Elämänlaatuni on parantunut hurjasti. Koen meneväni koko ajan parempaan suuntaan, mutta haasteena on
vielä etsiä omaa polkuani.
Halu raitistua on suurin voimavarani.
Raittiuteen ei mielestäni ole oikotietä,
vaan taustalla on oltava vahva tahto. Alkoholismi on koko elämän sairaus.
Positiivinen suhtautuminen auttaa minua selviämään elämässä. En jää vatvomaan asioita, vaan hyväksyn ne sellaisena
kuin ne ovat ja suuntaan eteenpäin. Uskon jatkossa pysyväni raittiina ja fyysisesti kunnossa. Toivoisin itselleni tavallista
elämää, jossa on sisältöä, harrastuksia ja
raittiita ystäviä. Tyttöystävänkin paikka
on vapaana.
Matkalla kohti täysraittiutta tarvitsen
vielä paljon tukea. Ainakin käyntien diakonin luona ja A-klinikalla tulisi jatkua.
Aion myös käydä vielä vertaistukiryhmissä ja kuntoutuksessakin. Luotan siihen, että tuen avulla saan jatkaa raitista elämääni ilon ja toivon merkeissä.

1/2022

