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Ristin juurella
Olemme kulkemassa kohti hiljaista viikkoa. Tämänhetkisten uutisten valossa sopii viikon nimeksi poikkeuksellisen hyvin
”kärsimysviikko.”
Kuvat hävitetyistä kaupungeista Ukrainassa tuovat tuskallisella tavalla näkyville
maailman kärsimysten todellisuuden. Mariupolin ja Butšan kuvat tuovat väistämättä mieleen sellaiset kaupungit kuin Srebrenica, Groznyi, Aleppo. Kaikki kaupunkeja,
joissa hyökkääjän perimmäisenä tarkoituksena on katkaista puolustajan moraalinen selkäranka silmittömällä siviileihin
kohdistuvalla väkivallalla.
Melko monissa kuvissa näkyy myös risti kirkkojen katolla, hävitettyjenkin. Risti,
joka on keskeisin pitkäperjantain symboli. Symbolina risti voi merkitä, sikäli kuin
merkitsee, ihmisille hyvin monia erilaisia
tunnelmia ja herättää monenlaisia ajatuksia. Ehkä ristin äärellä kohdataan pit-

käperjantain kärsimyksen syvyys sen monissa ulottuvuuksissa, tai ehkä tyhjä risti
herättää jossakussa pääsiäisaamun orastavan toivon, uuden elämän alun. Tai sitten molemmat tunnelmat, toinen toistaan
seuraten ja yhteen sekoittuen.
Joka tapauksessa risti kertoo sekä kärsimyksen todellisuudesta, että läsnä olevasta, ehkä vielä salassa olevasta uudesta
mahdollisuudesta.
Pitkäperjantain profetia Jesajan kirjassa
puhuu varsin karua kieltään tuon päivän
tapahtumista kuvatessaan ristiinnaulittua: ”Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei
hahmoa, johon olisimme mieltyneet.
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma,
kipujen mies, sairauden tuttava, josta
kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän

kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.”
Koskettava on Jesajan maininta ”josta kaikki käänsivät katseensa pois.” Kuinka helppoa
onkaan kääntää selkänsä ja katseensa pois
kärsimyksen, sairauden, surun tai yksinäisyyden edessä. Kärsimyksessä ei ole vielä kaikki,
traagiseksi sen tekee hyljeksityksi, torjutuksi
tuleminen, kuten Jesaja kertoo. Kukaan tuskin kieltää kärsimyksen todellisuutta, toinen
asia on, uskalletaanko se kohdata.
Evankeliumeissa kerrotaan, kuinka Kristus
koki ristillä juuri tuon kärsimyksen syvimmän olemuksen, kun Hän ensi sanoikseen
ristillä lainasi psalmin 22 sanoja: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Yksinäisyyden ja voimattomuuden tunne lienee ollut täydellinen. Siksi on merkillistä,
että Hän lähes viimeisinä sanoinaan saattoi lainata toista psalmia: ”Isä, sinun käsiisi
minä annan henkeni!” (Lk 23:46).

Nyt nuo profetian sanat ovat liiankin ajankohtaiset. Millaista on kärsimys, jos pohjalla on tunne siitä, että kaikki kääntävät
katseensa pois. On vain kärsimys ja hylätyksi tuleminen. Ukrainan kansan kärsimykset ovat alkaneet (vihdoinkin) herättää osassa maailmaa yhteenkuuluvuuden
tunteen. Toivottavasti ovat totta pääministerin sanat: ”Emme sulje silmiämme,
emme vaikene, emme unohda.”
Siunattua hiljaista
viikkoa ja pääsiäistä!
Timo Hukka,
kirkkoherra

Ehtoollisrukous: vauhtia ja vaarallisia tilanteita

”T

he drama is in the dogma”.
Miten sen kääntäisi? ”Kaikki mielenkiintoinen tapahtuu kristinopissa”? Sanonnan ytimekkyyttä on hankala tavoittaa. Itse
sanonta on joka tapauksessa peräisin dekkarikirjailija Dorothy Sayersiltä. Häntä häiritsi
kertomansa mukaan se, että ”kirkon opin”
väitettiin olevan jotain vanhaa, tylsää ja pölyttynyttä – olisi pitänyt julistaa jotain uutta, mielenkiintoista ja ajanmukaista. Sayers
oli toista mieltä: hänestä pikemminkin juuri uudistusyritykset olivat tylsiä. Mikään ei
ole niin mielenkiintoista kuin se tarina, jonka vanha kristillinen oppi kertoo. Kirjailija itse esitti oman versionsa Jeesuksen vaiheista
näytelmätekstinä, joka sai aikanaan paljon
kiitosta tuoreudesta ja omaperäisyydestä.
Tämä kummastutti kirjailijaa itseään, joka
oli lähinnä vain pitäytynyt siihen ”tylsään”
oppiin, siihen, mitä ”kirkko opettaa”.
Tämä Sayersin kehuma kristinopin
draama sisältyy jokaisen messun ehtoollisrukoukseen. Ehtoollisrukous puolestaan
on se rukous ennen ehtoollisen nauttimista. Joka kerta, kun ehtoollista vietetään, kirkko rukoilee koko kristillisen tarinan, siis ”kristillisen opin”. Jumala luo
maailman; hän pelastaa Nooan venekunnan keskeltä tsunamitulvaa; hän kutsuu
Aabrahamin omaksi liittolaisekseen; hän
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pelastaa yhden orjuutetun kansan kutsumalla Mooseksen sille johtajaksi; sille
kansalle hän antaa jumalallisen lain, jotta ihmiset osaisivat elää oikein; kuningas Daavidille Jumala myöhemmin lupaa
merkillisen jälkeläisen, joka kerran tulisi uudestaan pelastamaan kansan. Tämä jälkeläinen, Jeesus, pelastaa enemmän kuin yhden kansan: hänen jälkeensä
kaikki kansat voisivat olla yhtä ja palvella
ainoaa todellista Jumalaa. Kirkon kertomuksessa, siis siinä opissa, Jeesus on yhtä kuin teurastettu uhrieläin; uhrieläin on

yhtä kuin alttarille asetetut leipä ja viini;
ne ovat yhtä kuin kokoontunut seurakunta, joka on yhtä kuin Kristuksen ruumis,
ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu, alas
helvettiin astunut, kuolleista ylösnoussut
ja taivaaseen astunut. Tämän merkityksien verkon varassa kirkko rukoilee Jumalan armoa ja hyvyyttä itselleen ja koko
maailmalle. Siihen vedoten kirkko muistuttaa Jumalaa kaikesta siitä, mitä tämä
on luvannut. Kirkko rukoilee Pyhää Henkeä yhdistämään kristityt toisiinsa ja syntyvän kokonaisuuden Jumalaan itseensä,

jotta koko maailma pelastuisi.
Hengästyttävä tiivistelmä? No on. Mutta näin se menee. Kirkon koko elämä, usko ylipäätään, on asettautumista keskusteluun Jumalan kanssa. Ehtoollisrukous on
keskustelemista Jumalan kanssa meidän
yhteisestä tarinastamme. Sitä kerrataan,
niin kuin rakastunut pariskunta kertaa yhteisiä vaiheitaan: silloin tavattiin, silloin
vasta kunnolla tutustuttiin, silloin riideltiin mutta palattiin yhteen, siitä päivästä
saakka on oltu yhdessä. Ja nyt ollaan tässä, odottamassa yhteistä tulevaisuutta.
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Henkilöstöuutisia
• Kirkkoneuvosto on valinnut nuorisotyönohjaajan
virkaan Emilia Vuorelan, henkilöstöpäällikön virkaan Tuija Tuovisen ja hoivamuusikon määräaikaiseen virkaan Terhi Lehtovaaran.
• Pastori Liisi Kärkkäinen on jäänyt vuorotteluvapaalle ja häntä sijaistaa Riina Pulkkinen.

Hygieniatuotekampanja meneillään

Kuljemme kohti pääsiäistä
Seurakunnan toimintaa on päästy aloittamaan, kun rajoitukset ovat
poistuneet. Toiminnassa tulee kuitenkin edelleen muistaa terveysturvallisuus ja huomioida muutkin osallistujat. Epidemiatilanteen vuoksi voidaan
tilaisuuksia joutua vielä perumaankin.
Ajantasainen tieto seurakunnan toi-

mintaan liittyen löytyy aina verkkosivuilta www.salonseurakunta.fi. Tietoa
toiminnasta on myös viikoittain ilmoituksissa, jotka julkaistaan Salon Seudun Sanomissa, Salonjokilaaksossa ja
Perniönseudun Lehdessä.
Tässä lehdessä kerromme tilaisuuksista aina palmusunnuntaista pääsiäi-

seen. Lehdestä löytyy myös muutakin
keväistä toimintaa ja luettavaa.
Ensi vuoden teemarippikouluihin
ilmoittautuminen alkaa 11.5. Tänä
vuonna teemaripareille ilmoittaudutaan uudella tavalla. Tietoa teemarippikouluista ja ilmoittautumisesta löytyy sivulta 4.

Martinkosken ja Salon seurakunnan
mahdollinen yhdistyminen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan 13.1.2022
perustaa seurakuntajaon muutosaloitteen laadintaa varten ohjausryhmän, ja pyysi Martinkosken ja Salon
seurakuntia valitsemaan edustajansa
ryhmään. Tuomiokapituli on katsonut rakennemuutoksen suunnan olevan luonteva maantieteen, seurakuntaliitoskokemusten sekä resurssien
perusteella.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä seuraavia asiakokonaisuuksia:
toiminta, henkilöstö, veroprosentti,
kiinteistöt, hautaustoimen järjestäminen ja hallinto. Rakennemuutoksen
päämääränä on varmistaa kummankin seurakunnan alueella toiminnan jatkuminen ja henkilöstön asema. Ohjausryhmä on kokoontunut
neljä kertaa. Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot antavat lausun-

non mahdollisesta seurakuntaliitoksesta tuomiokapitulille huhtikuun
loppuun mennessä. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee asiaa
11.5.2022. Lopullisen päätöksen mahdollisesta seurakuntaliitoksesta tekee
kirkkohallituksen täysistunto 25.5.
Prosessin aikana on toimitettu lakisääteiset henkilöstön kuulemiset ja
seurakuntalaisten informaatiotilaisuudet.

Seurakunnan diakoniatyössä on alkanut hygieniatuotekampanja, joka kestää 27.4. saakka. Kampanjan aikana voit tuoda kaupasta ostettuja hygieniatuotteita Diakoniatalolle (Kirkkokatu 5)
poliisiaseman puoleisen päädyn ovelle keskiviikkoisin klo 11–14. Soitathan ovikelloa tullessasi.
Tarvetta on erityisesti pyykinpesuaineille, shampoille, nestesaippuoille, kosteusvoiteille sekä hammasharjoille ja -tahnoille. Diakoniatyö jakaa lahjoitukset vähävaraisille salonseutulaisille asiakkaille.
Lisätietoja: diakoniatoimisto.salo@evl.fi. Kiitos lahjoituksestasi!

Villasukkia vauvoille
Perttelin Suvi-pappi kertoo, että vapaaehtoiset
seurakuntalaiset ovat kymmenisen vuotta kutoneet sukkia kastetuille lapsille. Kirsi-kanttori aikoinaan keksi idean, kutoi itse ensimmäiset sukat ja
valjasti mukaan kirkkokuoron neulojat. Sukkia kertyi vuosien saatossa kassikaupalla ja ne ovat olleet
pidettyjä lahjoja. Varastot ovat riittäneet pitkään,
mutta nyt ne ovat tyhjentyneet ja edessä on oikea kastekevät. Salossa syntyy vauvoja! Jos tunnet
halua ja kutsumusta olla mukana sukkatalkoissa,
otamme mielellään vastaan pieniä vauvansukkia.
Papit toimittavat ne kasteiden yhteydessä koteihin seurakunnan lahjana. Käytännöllinen lämpöinen lahja muistuttaa yhtä lailla Jumalan kuin läheisten ihmisten rakkaudesta ja huolenpidosta.
Valmiita sukkia voi toimittaa seurakunta-alueiden
työntekijöille.

Seurakuntavaalit marraskuussa
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ja niissä valitaan seurakuntamme luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ehdokasasettelu on alkanut ja jatkuu syyskuulle saakka. Tietoa löytyy tämän
lehden sivulta 13 ja verkkosivuilta www.seurakuntavaalit.fi.

Yhteisvastuukeräys auttaa lapsia ja nuoria
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teemana on koronapandemian
seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin
maailmallakin.
Nämä lahjoitukset kartuttavat
oman seurakuntamme keräystulosta:
PIXABAY

• Yhteisvastuutilaisuudet
• MobilePay, numero 91757
• Verkossa osoitteessa yhteisvastuu.
fi/salo
• Pankin kautta, viitteeksi Salon seurakunnan viitenumero 301770:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Äitienpäivä
toukokuussa
Muistetaan äitejämme lähellä tai kaukana äitienpäivänä
8.5. Iloa ja onnea kaikkien äitien toukokuiseen päivään!

www.salonseurakunta.fi

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Tekstiviestilahjoitus
numeroon
16588 menee yhteisesti nuorten
hyväksi:
• APU10 (10 €) tai APU20 (20 €)
Keräyslupa RA/2020/639

Joka kerran on äidiksi syntynyt,
hän äiti on kaikkien lasten,
ja kaikkia maailman lapsia
hän on painanut rintaansa vasten,
ja maailman lasten itkua
hän on korvissaan alkanut kuulla,
sillä maailman lapset puhuvat
hänen omien lastensa suulla.
- Anna-Mari Kaskinen –

Auta kodeistaan paenneita ukrainalaisia
• Tekstiviesti APU20 (20 €) tai APU50 (50 €)
numeroon 16499
• Lahjoita MobilePaylla numeroon 44533
• Tilisiirto FI33 1572 3000 5005 04,
viitenumero: 2943

Täysin uudistetun Raamattu kannesta kanteen -sovelluksen myötä pastori Jukka Norvannon opetukset kulkevat arjessasi kätevästi mukana. Lataa sovellus: www.sansa.fi/sovellus.
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KUVAT: SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖ

E

nsi vuonna järjestetään kolme teemariparia: lasketteluripari, tunturiripari ja luova ripari. Näille ripareille ilmoittaudutaan jo tänä keväänä.
Vuonna 2023 rippikouluun kutsutaan erityisesti vuonna 2008 syntyneet nuoret.
Rippikouluun on tervetullut sellainenkin,
joka ei vielä ole seurakunnan jäsen.
Ensi vuoden teemarippikoulut ovat lasketteluripari Ylläksellä, tunturiripari Pyhätunturilla ja luova ripari Naarilan leirikeskuksessa.
Teemaripareihin kuuluu kaikkea mitä muihinkin rippikouluihin: opitaan paljon uskosta, johon seurakunnan jäsenet on kastettu, ja hankitaan elämän eväitä keskustellen,
laulaen, soittaen, rukoillen ja seurakunnan
toimintaan osallistuen. Lisäbonuksena saa
elämyksiä Ylläksen rinteiltä, Lapin kesän yöttömästä yöstä tai eri taiteenlajien parista.
Teemaripareja järjestetään vain yhdet
ryhmät. Lasketteluriparille ja tuntuririparille
otetaan enintään 40 rippikoululaista ja luovalle riparille enintään 30 rippikoululaista.
Teemariparien lisäksi Salon seurakunnassa järjestetään ensi vuonna 16 muutakin
rippikouluryhmää kesällä ja talvella. Leirit
pidetään seurakunnan omissa leirikeskuksissa Juvankoskella, Lammenjärvellä, KesäAngelassa, Naarilassa ja Reilassa. Myös leiritön päivärippikoulu on tarjolla sekä talvella että kesällä. Muihin kuin teemaripareihin
ilmoittaudutaan elo-syyskuussa. Kutsu riparille lähetetään kaikille vuonna 2008 syntyneille Salon seurakunnan jäsenille kesän
aikana. Ne nuoret, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä, saavat kutsun rippikouluun ottamalla yhteyttä rippikoulupappiin.

Teemariparit 2023

Ilmoittautuminen

Tämän QR-koodin takaa löydät rippikoulun etukäteiskyselyn. Vastaisitko
siihen? Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi rippikouluun liittyen. Ajatuksiasi hyödynnetään tulevan rippikoulukauden suunnittelussa!

Yövymme lomakeskus Siltalassa. Aamupäivisin käymme laskettelemassa Ylläksen rinteillä ja iltapäivät vietämme rippikoulutyöskentelyn parissa. Riparilaisilta
edellytetään aiempaa laskettelukokemusta, ja laskettelukypärän käyttö on kaikille
pakollista.

Tunturiripari Pyhätunturilla
• Aloituspäivä 5.11.2022 Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja 2.
• Viikonloppuleiri 6.–7.5.2023 Naarilan leirikeskuksessa.
• Leiriosuus 5.–13.6.2023 Kairosmajan leirikeskuksessa ja Pyhätunturin
maastossa.
• Konfirmaatio la 17.6.2023 Uskelan
kirkossa.
• Hinta 400 € (muilta kuin salolaisilta
500 €) sisältää rippikouluohjelman
lisäksi matkat, majoituksen ja ateriat. Hinnasta 150 € laskutetaan viikolla 43 ja loput viikolla 15.

Tänä vuonna teemaripareille
ilmoittaudutaan uudella tavalla.
Ilmoittautuminen alkaa Salon
seurakunnan verkkosivuilla 11.5.
klo 10 ja päättyy 18.5. klo 20.

Hei ensi vuoden rippikoululainen!

• Aloituspäivä la 22.10.2022 Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja 2.
• Viikonloppuleiri 21.–22.1.2023 Naarilan
leirikeskuksessa.
• Leiriosuus 18.–25.2.2023 Ylläksellä.
• Konfirmaatio su 5.3.2023 Uskelan kirkossa.
• Hinta 600 € (muilta kuin salolaisilta 760 €) sisältää rippikouluohjelman lisäksi matkat, majoituksen, ateriat ja kuuden päivän hissiliput, mutta
ei mahdollisia välinevuokria. Hinnasta
150 € laskutetaan viikolla 43 ja loput
viikolla 50.

11.–18.5.2022 !

Kaikissa kysymyksissä, ole yhteydessä:
Lasse Lindberg, rippikoulupappi
044 774 5378, lasse.lindberg@evl.fi

Paikkoja ei täytetä ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan mikäli ilmoittautumisajan
lopussa on ilmoittautuneita enemmän
kuin ryhmiin mahtuu, täytetään ryhmät
arpomalla. Teemaripareille otetaan ensisijaisesti Salon seurakunnan alueella
asuvia. Ulkopaikkakuntalaisia otetaan
mukaan, jos paikkoja jää. Teemariparien
ilmoittautumisessa ei ole mahdollista
antaa kaveritoivetta. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään tieto riparille pääsystä sähköpostilla viimeistään 24.5.

Lasketteluripari Ylläksellä

Yövymme Kairosmajan leirikeskuksessa ja päivittäin teemme kohtuumittaisia vaelluksia lähituntureille. Leiriin
kuuluu myös yksi kanoottivaellus. Rippikoulutyöskentelyä on sekä leirikeskuksen ympäristössä että maastossa.
Tuntuririparille lähtijältä edellytetään
normaalia peruskuntoa.

Luova ripari Naarilassa
• Aloituspäivä 27.11.2022 Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja 2.
• Viikonloppuleiri 4.–5.3.2023 Naarilan
leirikeskuksessa.
• Leiriosuus 26.7.–2.8.2023 Naarilan leirikeskuksessa.
• Konfirmaatio su 6.8.2023 Uskelan kirkossa.
• Hinta 120 € sisältää rippikouluohjelman, materiaalit, majoituksen ja ateriat.
Luovalla riparilla kaikessa työskentelyssä hyödynnetään luovia menetelmiä. Ohjaajina toimivat seurakunnan työntekijät
ja muutama vierailija, jotka ovat perehtyneitä draamaan, musiikkiin, tanssiin ja kuvataiteeseen. Tällä riparilla voit hyödyntää
lahjojasi taiteen, tanssin, draaman ja kuvataiteen keinoin. Aiempaa kokemusta niistä
ei kuitenkaan tarvitse olla.
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Naimisiin, sitten kuitenkin?
Paula:
– Minulle olisi ollut todella vaikeaa kuvitella viisi vuotta sitten, mistä löydän itseni keväällä 2022. Ennen kuin tapasin Lassen, olin
avoin ajatukselle, etten koskaan perustaisi
perhettä. Olin valmis siihen, jos Jumala minua olisi siihen kutsunut. Tietynlaiseen papin
ihanteeseeni kuului ajatus siitä, että pappi
on naimisissa ennen kaikkea seurakuntansa kanssa. Sittemmin papin työtä tehneenä
olen huomannut lukeutuvani niihin ihmisiin,
jolle puolison tuki ja turva tuovat parhaat
puolet esiin, niin kotona kuin seurakunnassa.
– Viimeiset vuodet ovat olleet elämässäni
suurten muutosten aikaa. Ennen koronaa olin
helsinkiläinen kimppakämpässä asuva
opiskelija. Elämä asettui vauhdilla erilaisille urille. Pandemian
iskettyä voimalla etenkin
Uudellemaalle, salolaistuin,
ja kaukosuhteemme muuttui hetkessä kovin intensiiviseksi. Vaikean ajan
kokeminen yhdessä kuroi
meidät yhteen. Saarnaajan kirjassa (4:12) sanotaan, että kolmisäikeinen
lanka ei katkea helposti.
Uskon, että meidän liitossamme kolmas säie on Jumala, joka pitää tämän koko neuloksen kasassa.

KUVA: MARJA ROIKO
TEKSTI: LASSE JA PAULA
Puolentoista vuoden odotuksen jälkeen me,
Salon seurakunnan rippikoulupappi Lasse Lindberg ja Turun Katariinanseurakunnan viestintäpappi Paula Heinisuo, sanomme toisillemme ”tahdon” Yrjön päivänä 23.4.2022. Meidät
vihitään avioliittoon Uskelan kirkossa morsiusmessussa, johon ihan kaikki ovat tervetulleita.
Nuorten aikuisten joukossa päätöksemme
kuitenkin alkaa olla vähemmistön päätös. Viimeisen vuosikymmenen aikana eri medioista
olemme saaneet kiihtyvällä tahdilla lukea uutisia siitä, miten yhä harvemmat sukupolvemme ihmiset solmivat avioliiton, ja vielä harvempi solmii avioliittonsa kirkollisesti. Kaikki
merkit viittaavat siihen, että yleiset käsitykset
parisuhteesta, avioliitosta ja perheestä ovat
muuttuneet paljon monimuotoisemmiksi
kuin mitä ne ovat aiemmin olleet. Myös
omassa lähiperheessämme ja ystävissämme on paljon ihmisiä, joilla on
erilaisia parisuhde- ja perhemalleja.
Tällaisen ajan keskellä myös me
nuoret pastorit olemme joutuneet
pohtimaan omaa suhdettamme
avioliittoon ja parisuhteisiin. Pohdintojen päätteeksi olemme kuitenkin päätyneet siihen, että avioliitto on meitä varten ja haluamme
sen solmia pyhän ehtoollispöydän
äärellä, morsiusmessussa. Itsestään
selvää se ei kuitenkaan ole ollut.

Avioliittoon vihkiminen
“pitkän kaavan mukaan”

Monenlaisia pohdintoja
Lasse:
– Olin pitkään sitä mieltä, että avioliitto ei ole minua varten. Minulla on
useampia huonoja kokemuksia parisuhteista, ja omien vanhempieni avioero
aikoinaan muutti voimakkaasti käsityksiäni ihmissuhteista ylipäänsä. Pitkään
mietin, että avioliittoon sitoutuminen ei
ole minua varten. Lisäksi minua opiskeluaikana ärsytti se, miten avioliitosta on
tehty kirkkopoliittinen lyömäase ja kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehdoissa on
yhä kirkkokurillisia elementtejä.
– Lopulta olen kuitenkin päätynyt siihen,
että haluan solmia avioliiton. Minulle avioliitossa on lopulta kysymys henkilökohtaisesta uskosta, toivosta ja rakkaudesta, jonka saan jakaa aviopuolisoni kanssa.
Se on Jumalan antaman kutsumuksen ja
tehtävän vastaanottamista ja sitoutumista toiseen ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Kuitenkin avioliitto on sellainen
kutsumus, joka saa näyttää vastaanottajiltaan, sillä avioliitto on pyhä toimitus, jonka puolisot jakavat toinen toisilleen. Toivon, että meidän avioliittomme ytimessä
on turvallisuus, luottamus ja yhteinen usko.

www.salonseurakunta.fi

Meidät vihitään avioliittoon kaikille avoimessa morsiusmessussa la 23.4. klo 13 Uskelan kirkossa. Olet lämpimästi tervetullut! T. Paula Heinisuo ja Lasse Lindberg

Meille oli jo kosimisen hetkellä selvää,
että menemme naimisiin morsiusmessussa. Morsiusmessu on avioliittoon
vihkiminen ”pitkän kaavan mukaan” eli
ehtoollisjumalanpalvelus, jonka yhteydessä toimitetaan avioliittoon vihkiminen.
Morsiusmessuun Uskelan kirkossa
ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita,
sillä haluamme jakaa yhdessä ehtoollispöydän kaikkien halukkaiden kanssa. Näin koronarajoitusten päätyttyä
haluamme järjestää tilaisuuden, joka
jälleen kerää ihmisiä yhteen iloisten
asioiden äärelle. Morsiusmessu myös
osuu pääsiäisviikolle, joten pääsiäisen
riemu on myös läsnä messussa.
Morsiusmessun aikana lauletaan virsiä, kuullaan Raamatun sanaa, rukoillaan ja osallistutaan ehtoolliselle. Messun ja vihkimisen toimittaa meidän
hyvä ystävämme Juha Itäleino, musiikista vastaavat Salon seurakunnan kanttorit
Kaisa Suutela-Kuisma ja Matti Rantatalo. Messussa avustaa joukko ystäviämme ja perhettämme, ja myös seurakunnan nuoria on mukana. Messussa ei ole
pukukoodia, ja lahjoja ei sinne pidä tuoda.
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Pääsiäisen aikaa
Pääsiäisjakson aikana kirkkovuodessa
seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä
vaiheita kärsimyksestä kuolemaan ja
kuolemasta ylösnousemukseen.
PALMUSUNNUNTAITA vietetään viikkoa ennen pääsiäistä. Silloin seurataan
Jeesuksen saapumista Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Sunnuntain nimi viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät tielle Jeesuksen eteen. Tästä syntyi
tapa koristella kirkkojakin palmunoksin
ja pajunkissoilla.
HILJAINEN VIIKKO on palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä. Hiljaisen viikon raamatunteksteissä seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä tapahtumia.
KIIRASTORSTAINA muistellaan opetuslasten viimeistä ateriaa yhdessä
Jeesuksen kanssa ja kirkonmenoissa
vietetään yhteistä ehtoollista. Messun päätteeksi urut vaikenevat, kynttilät sammutetaan ja alttari verhotaan
mustaan.
PITKÄPERJANTAI on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman muistopäivä. Se on vuoden ainoa pyhäpäivä,
jonka liturginen väri on musta. Pitkäperjantaina pidetään lähes poikkeuksetta sanajumalanpalvelus eli ei vietetä ehtoollista. Alttarilla on viisi ruusua
kuvaamassa Jeesuksen haavoja.
PÄÄSIÄISLAUANTAI on hiljainen päivä pitkäperjantain tapaan. Pääsiäisyön
messuissa suuntaudutaan jo ylösnousemuksen iloon.
PÄÄSIÄISPÄIVÄ, pääsiäissunnuntai,
on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla.
Elämä on voittanut kuoleman.
TOISENA PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ, maanantaina, muistetaan ylösnousseen
Jeesuksen ilmestymistä häntä seuranneille naisille ja opetuslapsille. Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen
kuolleista nousemisesta ja jatkuvasta
läsnäolosta maailmassa.
PÄÄSIÄISVIIKKO alkaa pääsiäisyöstä
ja kestää seuraavaan lauantaihin. Pääsiäisyöstä alkaa myös pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.
Lähde: evl.fi

Palmusunnuntaista pääsiäiseen

SUVI LAAKSONEN

Tarkemmat tiedot pääsiäisen ajan jumalanpalveluksista ja kirkkotilaisuuksista
seurakunnan viikkoilmoituksissa ja verkkosivuilla.
PALMUSUNNUNTAI 10.4.
Messu
• Halikon kirkossa klo 10. Kuultavissa Järviradion taajuudella 102,9 MHz ja nähtävillä seurakunnan YouTube-kanavalla.
• Muurlan kirkossa klo 10.
• Perniön kirkossa klo 10.
Perhekirkko
• Kuusjoen kirkossa klo 17. Iltapala seurakuntatalossa.
Musiikkia
• Uskelan kirkossa Händelin Messias-oratorio klo 18.
MAANANTAI 11.4.
• Kuusjoen kirkossa runohartaus klo 17.
Runoja, raamatuntekstejä ja musiikkia.
• Salon kirkossa iltahartaus klo 18.
• Vaskion kirkossa hiljaisen viikon kirkkoilta klo 18. Runoja, raamatuntekstejä
ja musiikkia. Kahvit seurakuntakodissa,
kahviraha Kirkon Ulkomaanavun Ukraina-keräykseen.
TIISTAI 12.4.
• Halikon kirkossa iltakirkko klo 19.
• Muurlan kirkossa hiljaisen viikon kirkkoilta klo 18. Runoja ja musiikkia.
• Perttelin kirkossa hiljaisen viikon kirkkoilta klo 17.
• Salon kirkossa avoimet ovet klo 12–
13.30.
KESKIVIIKKO 13.4.
• Halikon kirkossa kauneimmat pääsiäisvirret klo 18. Matkaamme paastonajasta pääsiäiseen virsien ja tekstien johdattamana.
• Uskelan kirkossa selkokielinen pääsiäishartaus ja ehtoollinen klo 13.
KIIRASTORSTAI 14.4.
Ehtoolliskirkot
• Halikon kirkossa klo 18. Nähtävillä seurakunnan YouTube-kanavalla.
• Kiikalan kirkossa klo 17.
• Kiskon kirkossa klo 19.
• Kuusjoen kirkossa klo 17.
• Muurlan kirkossa klo 17.
• Perniön kirkossa klo 18.
• Perttelin kirkossa klo 19.
• Salon kirkossa klo 13 ja 21.
• Suomusjärven kirkossa klo 19.
• Särkisalon kirkossa klo 18.
• Uskelan kirkossa klo 18.
• Yliskylän kirkossa klo 16.

PITKÄPERJANTAI 15.4.
Sanajumalanpalvelukset
• Angelniemen kirkossa klo 13.
• Halikon kirkossa klo 10. Nähtävillä seurakunnan YouTube-kanavalla.
• Muurlan kirkossa klo 10.
Messu ja juhla
• Ylikulman rukoushuoneessa klo 10. Rukoushuoneen vihkimisestä 70 vuotta.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus
• Perttelin kirkossa klo 15.
• Salon kirkossa klo 15.
• Suomusjärven kirkossa klo 15.
Draamallinen hartaus
• Särkisalon kirkossa Kristuksen seitsemän
sanaa ristillä klo 17.
LAUANTAI 16.4.
Pääsiäisyön messu
• Uskelan kirkossa klo 23.
PIXABAY

SUNNUNTAI 17.4.
Pääsiäismessu
• Halikon kirkossa klo 10. Pääsiäismunajahti lapsille. Messu kuultavissa Järviradion taajuudella 102,9 MHz ja nähtävillä seurakunnan YouTube -kanavalla.
• Kiikalan kirkossa klo 10.
• Kiskon kirkossa klo 10. Kirkkokahvit.
• Perniön kirkossa klo 10.
• Perttelin kirkossa klo 10.
• Salon kirkossa klo 17.
• Särkisalon kirkossa klo 10.
Hartaus
• Kuusjoen vanhalla ruumishuoneella
klo 9.
MAANANTAI 18.4.
• Halikon kirkossa tuomasmessu klo 18.
Iltatee seurakuntatalossa.

G. FR. HÄNDEL: MESSIAS
Palmusunnuntaina 10.4. klo 18
Uskelan kirkossa, Sairaalantie 5
Vox Saloensis -kuoro
Salo Chamber -kamariorkesteri
Johtajana Heikki Seppänen
Solisteina:
Maria Sirén, Lauriina Hurtig, Kirsi
Laakkonen, Hanna-Leena Keinänen,
Jussi Salonen ja Samuli Takkula

UNSPLASH
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Messias on Händelin tunnetuin
ja rakastetuin teos. Se syntyi

1741, ja se kantaesitettiin Dublinissa seuraavana vuonna. Uskelan kirkossa kuullaan hieman
lyhennetty versio oratoriosta.
Siinä kuljetaan Jeesuksen elämänkaari syntymästä kuolemaan
ja ylösnousemukseen. Teoksessa
ei ole roolihahmoja, vaan suuri
kertomus etenee osuvasti valittujen raamatunkohtien kautta, pääosin Vanhan testamentin
profetioihin tukeutuen. Vapaa
pääsy. Ohjelma ja teoksen suomennos 20 E.
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MARTTI SANTAKARI

KUNNIAKÄYNNIT JA
SEPPELEENLASKUT
Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.
seppeleiden lasku veteraanikiville tai
sankarihaudoille klo 11 Angelniemellä, Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa,
Muurlassa, Salossa ja Suomusjärvellä veteraani- ja reserviläisyhdistysten toimesta. Salon keskustassa seppeleenlasku klo 11 Vapauden liekki
-muistomerkillä Sibeliuspuistossa ja
kahvitilaisuus Veteraanipajalla. Kuusjoella seppeleenlasku sankarihaudalla
klo 11, Perniössä seppelepartio veteraanikivellä klo 12, Perttelissä seppeleenlasku veteraanikivellä klo 12 ja
Särkisalossa kunniakäynti veteraanimuistomerkillä klo 12.
Kaatuneitten muistopäivänä 15.5.
kunniakäynnit sankarihaudoilla jumalanpalvelusten jälkeen, paitsi Kuusjoella klo 9 ja Muurlassa klo 12.

Tervetuloa kirkkoon!
Jumalanpalveluksen voi kuunnella joka sunnuntai klo 10
Järviradiosta taajuudella 102,9 MHz. Radiointi tulee koko kevään ajan joko Halikon tai Uskelan kirkosta. Se on
mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka löytyy

Halikon kirkossa
• 24.4. Gospel Junior -messu klo 18.
• 1.5. Messu klo 10.
• 8.5. Iltamessu klo 18.
• 19.5. Lasten kevätkirkko klo 10.
• 22.5. Messu klo 10.
Kiikalan kirkossa
• 15.5. Sanajumalanpalvelus klo 10.
• 22.5. Messu klo 10.
Kiskon kirkossa
• 15.5. Messu klo 10.
Kuusjoen kirkossa
• 8.5. Messu klo 10.
• 29.5. Messu klo 10.
Muurlan kirkossa
• 8.5. Messu klo 10.
• 15.5. Messu klo 17.
• 22.5. Messu klo 10.
Perniön kirkossa
• 8.5. Messu klo 10.
• 15.5. klo 10.
Perttelin kirkossa
• 8.5. Iltahartaus klo 17.
• 15.5. Messu klo 10.

seurakunnan verkkosivujen etusivulta. Myös striimauksia
jatketaan, mutta ei enää viikoittain. Striimattavat jumalanpalvelukset ovat nähtävänä suoratoistona Salon seurakunnan YouTube-kanavalla.

Salon kirkossa
• 24.4. Messu klo 17.
• 1.5. Messu klo 17.
• 8.5. Messu klo 17.
• 15.5. Messu klo 17.
• 22.5. Messu klo 17.
• 29.5. Messu klo 17.
Suomusjärven kirkossa
• 24.4. Messu klo 10. Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
• 8.5. Messu klo 10.
• 15.5. Sanajumalanpalvelus klo 12.
Särkisalon kirkossa
• 24.4. Messu klo 10. Kirkkokahvit Yhteisvastuulle seurakuntakodissa.
• 15.5. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Teijon kirkossa
• 29.5. Messu klo 10.
Uskelan kirkossa
• 23.4. Morsiusmessu klo 13. Katso s. 5.
• 24.4. Messu klo 10.
• 8.5. Messu klo 10.
• 15.5. Sanajumalanpalvelus klo 10.
• 29.5. Messu klo 10.

Vaskion kirkossa
• 8.5. Messu klo 13.
Yliskylän kirkossa
• 24.4. Messu klo 13. Avoimet ovet klo
14–18 Arpalahdessa. Katso s. 12.
Pienoisretriitti Bergvikin kappelissa
Keväinen hartaus ke 11.5. klo 18 Bergvikin kappelissa ja rannalla, Bergvikintie
43. Mukana Tero Vaarna ja Elina Joutsiniemi.
Ostergottesdienst auf Deutsch
Sonntag 17.4. in der Kapelle des Gemeindezentrums Salo um 12 Uhr. Kirchkaffee
um 11 Uhr.
SALON KIRKOSSA TAPAHTUU
Kirkkokatu 7:
• Avoimet ovet tiistaisin klo 12–13.30.
Tule lounastauolla tai ohikulkumatkalla
hiljentymään hetkeksi.
• Päiväehtoollinen parittomilla viikoilla
torstaisin klo 13.
• Veisuut kanttorin johdolla parillisilla viikoilla torstaisin klo 13. Ei vaadi sitoutumista.

Gospel Junior -messu
Lapsille ja nuorille suunnattu messu su
24.4. klo 18 Halikon kirkossa, Kirkkorinne
1. Laulut on sanoittanut Anna-Mari Kaskinen ja säveltänyt Tommi Kalenius ja
Mikko Nikula. Koskettavat, kauniit ja mukaansatempaavat laulut kertovat uskosta,
toivosta ja yhdessä elämisestä.
Messun musiikista vastaavat lapsikuorot Allegro, Crescendo ja Laurin lapset se-
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kä Gospel Junior -messua varten koottu
bändi: Vesa-Matti Tastula, piano; Vilma
Hulden, huilu; Tuuli Jaarinen, viulu; Matti Mikkola, kitara; Hanna-Leena Keinänen,
basso ja Matti Rantatalo, lyömäsoittimet.
Musiikin johtaa Lauriina Hurtig ja messun toimittaa Suvi Laaksonen. Kaikenikäiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan
messuun!

TORIMESSU
Helatorstaina 26.5. järjestetään jumalanpalvelus klo 13 Salon torilla keskikaupungilla. Torimessussa on mukana
seurakunnan pappeja, kanttoreita ja
muita työntekijöitä sekä nuorisokuoro Diskantti ja nuorten Miimillä maailmalle -ryhmä. Messussa siunataan
nimikkolähetit Peter ja Päivi Griffin
tehtäväänsä. Rankkasateella messua
vietetään Uskelan kirkossa. Messun
jälkeen torilla on puuhapisteitä: leikkejä, katutaiteilua, kasvomaalausta ja
temppurata. Lettuja myynnissä. Lastenkirjakippis. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
HERÄTTÄJÄN SUNNUNTAI
Uskelan kirkossa on 8.5. klo 10 messu,
jossa saarnaa Jukka Hautala Turun kristilliseltä opistolta. Messu on kuultavissa Järviradion taajuudella 102,9 MHz.
Messun jälkeen pidetään siioninvirsiseurat Paunalan seurakuntakodissa,
Sillanpäänkatu 5.
Herättäjä-Yhdistys täyttää tänä
vuonna 110 vuotta. Se perustettiin
helmikuussa 1912 Ylivieskan Jaakolan
talossa pidetyssä kokouksessa, jossa
nähtiin Yhdistyksen tärkeinä tehtävinä lasten ja nuorten kasvatus sekä
sisä- ja ulkolähetys. Herättäjä-Yhdistyksen päämääränä on tukea ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä.
Yhdistys toimii yhteistyössä kotien,
kirkon ja järjestöjen kanssa. Herännäisyyden päätapahtuma on herättäjäjuhlat, joille kokoontuu vuosittain
20 000–30 000 kävijää.
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120-vuotias Halikon kirkkokuoro
JARI J. LAIHO, HALIKON KIRKKOKUORON
PUHEENJOHTAJA

MARJA ROIKO

H

alikon kirkkokuoron historian
katsotaan alkaneeksi adventista 1901, jolloin kuoro ensi kerran lauloi Hoosianna-hymnin
jumalanpalveluksessa. Kuoroa johti sen perustaja Karl Waldemar Rosenborg, myöhemmin Runolinna. Kuoron ohjelmisto oli
hänen kymmenen vuoden toimiaikanaan
varsin suppea. Vuodesta 1910 vuoteen
1921 kuoron johtajana toimi Toivo Nieminen, josta tuli myöhemmin oopperalaulaja
Toivo Louko. Hänen ansiostaan kuoron ohjelmisto laajeni ja esiintymiset lisääntyivät.
Kuoro toimi eräässä vaiheessa naiskuorona, koska mieslaulajia ei ollut riittävästi.
Toivo Loukon siirryttyä oopperaan valittiin kanttoriksi Volter Ajoniemi. Hänen 46
vuoden mittainen johtaja-aikansa oli vireän ja monipuolisen toiminnan aikaa. Hänen aikanaan kuoro sai nimen kirkkokuoro,
vaikka satunnaisesti vielä käytettiinkin nimitystä sekakuoro. Kuoron historian suurin laulajamäärä löytyy vuodelta 1930, jolloin Halikon kirkko vietti 600-vuotisjuhlaa.
Sodan vuodet olivat raskasta aikaa, mikä heijastui myös kuoron toimintaan. Kuoro saatteli monia sankarivainajia kotoseudun multiin. Kuoron rinnalla toimivat
1950-luvulla tyttö- ja poikakuoro. Kuoron
harjoitukset olivat ennen uuden seurakuntatalon valmistumista (1968) keväisin ja
kesäisin. Uusi talo mahdollisti ympärivuotisen harjoittelun.
1967–71 kuoroa johti Aulis Pennanen.
Kuoro rekisteröitiin hänen aikanaan. Eero Huttunen jatkoi kuoron johtamista
vuoteen 1986 asti. Hänen aikanaan alkoi
(1976) kuoron perinteeseen vakiintunut
osallistuminen Kauneimmat joululaulut
-tapahtumaan. Kuoroa luotsasi uudelle 100-vuotiskaudelle Olli-Pekka Laak-

Halikon kirkkokuoron 120-vuotiskonsertti
Su 29.5. klo 18 Halikon kirkossa. Juhlakonsertissa mukana
myös lapsikuoro Allegro sekä kuoron edellinen johtaja Samuli
Takkula. Konsertin ohjelma koostuu kuorolaisille merkittävistä teoksista vuosikymmenten ajoilta ja uudesta ohjelmistosta.

Halikon kirkkokuoron johtaja Lauriina Hurtig lähettää terveisiä: ”Uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kuoroon!
Jos elämäntilanne ei salli säännöllistä sitoutumista, kuorossa on silti mahdollista olla mukana, jos on valmis myös itsenäiseen
harjoitteluun. Olen äänittänyt ja ladannut stemmoja ja nuotteja nettiin, joten itsenäinen harjoittelu on mahdollista. Halikon
seurakuntatalon alakertaan on järjestetty myös lastenhoito kuoroharjoitusten ajaksi.”
konen, jonka aikana kuorolaulua kuultiin
niin Prahan silloilla kuin Halikon torillakin.
Olli-Pekan jälkeen kuoro harjoitteli parin
vuoden ajan vailla vakituista johtajaa.
Kuoron 2000-lukua on varjostanut kanttoreiden ja sijaisten vaihtuvuus. Adventtina
2000 virkaan astui Riina Matikainen, jonka
kahta viimeistä virkavuotta sijaisti Pirjo Rajalin-Tymura. Hänen jälkeensä johtajaksi ja

virkaan tuli Jukka Saarinen. Vuosina 2013–
2021 kanttorin virassa oli Samuli Takkula,
jonka virkavapautta sijaistivat Sanna Mansikkaniemi ja Jari Jakoleff. Samulin virkavapauden aikana Salo-Uskelan kirkkokuoro
ja Halikon kirkkokuoro harjoittelivat yhdessä myös Jari Parviaisen johdolla.
Kuoron nykyisenä vakituisena johtajana on toiminut vuodesta 2021 Halikon

alueen kanttori Lauriina Hurtig. Kuoromme laulajamäärä on uuden johtajan ja asetettujen tavoitteiden myötä kasvanut jo
yli 30:een laulajaan.
Tulevaisuuden haasteisiin heittäydymme luottavaisesti. Kuoron ovi on avoin ja
kynnys matala kaikille laulunlahjan saaneille tulla laulamaan lahjanantajan kunniaksi ja olla Hänen hoidettavanaan.

Keväisiä konsertteja ja musiikkitilaisuuksia
Yhteislaulutilaisuus
Ke 4.5. klo 14 Perttelin seurakuntatalossa.
Georg Malmstenin lauluja yhdessä Perttelin iltapäiväkuoron ja Kirsi Laakkosen
kanssa.
Iltamusiikkia Bachin sarjojen parissa
To 5.5. Kiskon kirkossa ja 9.6. Perttelin
kirkossa klo 18. Musisoimassa pertteliläiset sellotaiteilijat Anna-Maaria ja Olli
Varonen. Vapaa pääsy.

laisuuden juontaa Jari J. Laiho. Kahvitarjoilu klo 12.30. Järjestetään yhteistyössä
Halikon karjalaisten ja Halikon eläkeliiton kanssa.

Halikon kirkkokuoron juhlakonsertti
Su 29.5. klo 18 Halikon kirkossa.
Katso yllä oleva juttu.

Kevätlaulajaiset
Ke 11.5. klo 18 Kiikalan seurakuntatalossa.
Kevätlauluja laulamassa ja laulattamassa
KiVeT ja Suomusjärven kirkkokuoro Maria Sirénin johdolla. Vapaa pääsy. Kolehti
Yhteisvastuulle.
ARI OINAS

Ehtookellojen aikaan -konsertti
La 7.5. klo 18 Perniön kirkossa.
Kirkonkellot soivat pyhän alkamiseksi ja
sen jälkeen Frida Backmanin esittämänä
Bachin ja Telemannin musiikkia sooloviululle. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
Virsi-iltapäivä
Ke 11.5. klo 13 Halikon seurakuntatalossa.
Laulattamassa Kaisa Suutela-Kuisma. Ti-
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Kevätlaulelot
To 19.5. klo 13 Vaskion seurakuntakodissa. Lauletaan Viisikielistä Lauriina Hurtigin
johdolla. Laulujen jälkeen kahvit, kahviraha Kirkon Ulkomaanavun Ukraina-keräykseen.
Musiikkiopiston laulajien kevätkonsertti
To 19.5. klo 18 Halikon kirkossa.
Salon musiikkiopiston laulajat esiintyvät,
opettajana Maarita Luojus.

Barokkia toukokuuhun
Su 15.5. klo 18 Uskelan kirkossa.
Salo Chamber -kamariorkesteri esittää
kaksi G. Fr. Händelin urkukonserttoa sekä
J. S. Bachin 5. Brandenburgilaisen konserton. Händelin konserttojen urkusolisteina
Kaisa Suutela-Kuisma ja Matti Rantatalo.
Bachin solisteina Anu-Kaisa Hulmi, huilu, Marjatta Ilomäki, viulu, ja Kaisa Suutela-Kuisma, cembalo. Vapaa pääsy, ohjelma 20 e.

Uskelan kirkkoon on tullut tänä keväänä
tietokoneurku, joka mahdollistaa ihan
uudenlaisen konserttitoiminnan kirkossa. Niiden myötä urut voivat tulla osaksi
orkesteria. Ensiesiintymisensä tietokoneurut saavat Händelin Messias-oratoriossa, ja nyt ne pääsevät solistina esille
Händelin urkukonsertoissa.
Kaikille avoimia lauluhetkiä
• KiVeT – Kiikalan VeisuTiimi ke 13.4. ja
4.5. klo 17 Kiikalan seurakuntatalossa.
Yhteislaulua; kanttori Maria Sirén laulattaa ääniharjoituksia ja ajankohtaan
sopivia virsiä ja lauluja.
• Valopilkun veisuut to 28.4. ja 12.5. klo
13 Kiskon Valopilkussa. Kaikille avoimet lauluhetket kanttorin johdolla.
• Salon kirkon veisuut to 21.4., 5.5. ja
19.5. klo 13 Salon kirkossa. Virsiä ja
muita ajankohtaan sopivia hengellisiä
lauluja sekä ääniharjoituksia kanttorin johdolla.
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Tapahtumia Yhteisvastuun hyväksi
MUNKKIMARKKINAT
• Halikon seurakuntatalossa Vappulystin
yhteydessä la 30.4. klo 13–16, os. Vaskiontie 31.
• Kitulan seurakuntakeskuksessa pe 29.4.
klo 12–14, os. Kitulantie 7.
• Kuusjoen seurakuntatalossa la 30.4. klo
12–14.30, os. Ylikulmantie 235. Puoliltapäivin Aki laulattaa kevätlauluja.
• Perniön seurakuntatalossa pe 29.4. klo
14–17, os. Lupajantie 9.
• Salon keskustassa diakoniatalolla la
30.4. klo 14–16, os. Kirkkokatu 5.
• Munkit 1 €/kpl ja 5 €/6 kpl, sima 5 €/
litra. Munkkeja syötäväksi myös pai-

kanpäällä siman, kahvin tai teen kera.
• Ennakkotilaukset 19.–25.4. arkisin klo
13–15 p. 044 774 5216 (myös tekstiviestillä) tai sähköpostilla diakoniatoimisto.salo@evl.fi. Siman tilaus 19.-22.4.
YHTEISVASTUUTAPAHTUMA su 24.4.
klo 12 alkaen Kuusjoen seurakuntatalossa ja sen ympäristössä, Ylikulmantie 235.
Keittolounas, kaffetta, poniajelua, askartelua ym. ohjelmaa.
VAPPULYSTI kaikenikäisten vapputapahtuma la 30.4. klo 13 alkaen Halikon
seurakuntatalossa, Vaskiontie 31. On-

PETTERI SOPANEN/YLE

Voiko Venäjää
ymmärtää?
Kielitieteilijä ja tietokirjailija Janne Saarikivi vierailee la 23.4.
klo 18 Perniön kirkossa, Lupajantie 6. Luennon aiheena on ”Voiko
Venäjää ymmärtää?”.
Tilaisuudessa kerätään
kolehti Ukrainaan.

MIKA OKKO

Pyhä Perttelissä
Yhteistä pyhäpäivää
vietetään
Perttelin
seurakuntatalossa lounaan ja ohjelman merkeissä su 22.5. klo 12.
Vieraana on Joel Hallikainen. Ilmoittautumiset ja allergiat viim. ti
17.5. Raisa Saarelle p.
044 774 5331.

gintaa, kasvomaalausta, vappukampauksia, vappuaskartelua, lelukirppis. Nukketeatteri Pikku Saaran esitys ”Miksi?” klo
13.30 ja klo 15. Myynnissä makkaraa ja
munkkeja siman, kahvin tai teen kanssa.
Munkkeja ja simaa myös ennakkomyynnissä, katso Munkkimarkkinat Yhteisvastuun hyväksi.
REIPPAILE YHTEISVASTUUN HYVÄKSI
su 22.5. klo 10–14 Perniön leirikeskus
Reilassa, Kuivastontie 351. Tarjolla makkaraa, vohvelikahvila, yhteisvastuukävely, Kaisa Vainion ohjaama gospeljumppa,
rastipolku. Klo 13.30 hartaus leirikirkossa.

Apua, iloa ja
toivoa lentäen!
Kiikalan, Salo-Uskelan
ja Suomusjärven uudet
nimikkolähetit Peter ja
Päivi Griffin valmistautuvat lähetyslentotyöhön
Tansaniassa. Tervetuloa
saattelemaan heidät uuteen elämänvaiheeseen
su 24.4. klo 15 Kiikalan
seurakuntatalossa. Kahviraha menee lähetyslentotyöhön Tansaniassa.

Ke 20.4. klo 18.30 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Vieraana Jukka
Repo Kansanlähetyksestä aiheenaan ”Jeesus tulee, oletko valmis”. Illassa mukana
myös seurakunnasta
pappi ja kanttori. Laulukirjana Viisikielinen,
iltaan voi tuoda esirukouspyyntöjä.

Maaret Kallio luennoi aiheesta ”Lujasti lempeä”
to 5.5. klo 18 Salon kansalaisopiston auditoriossa. Järj. yhteistyössä Salon kansalaisopisto ja
Salon seurakunta. Luennosta tarkempaa tietoa
lähempänä mm. viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla.

PHILIPPE GUEISSAZ

www.salonseurakunta.fi

Mielen hyvinvointia 60+ ti
10.5. klo 13–16 VPK-talolla, Asemakatu 3. Luennoimassa Tohtori Kiminkinen,
henkilöhaastatteluja, musiikkia, esittelypöytiä ja
kahvio. Järj. yhteistyössä:
Salon seurakunta, Salon
kaupunki, Salon Omaishoitajat ry, SALVA ry, Salon
Syty ry, Salon Muistiyhdistys ry, Salon Punainen
Risti, Avustajakeskus.

Seuroja ja kinkereitä
• Kaffemukin Siionin Kannel -seurat ma
25.4. klo 14 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Kinkerit to 28.4. 18 Särkisalon seurakuntakodissa.
• Siioninvirsiseurat su 8.5. klo 11.30 Paunalan seurakuntakodissa.
• Siionin Kannel -seurat la 28.5. klo 16 Ulla Virtaperkon mökillä, Somerontie 715.
Kanttorina Pentti Virtaperko. Kyytitarpeet: Hilkka p. 040 765 8749.
• Rauhanyhdistyksen seurat su 10.4. klo 14
Halikon seurakuntatalossa ja su 15.5. klo
13 Paunalan seurakuntakodissa.

• Haravointitalkoot to 21.4. klo 10 alkaen
Perttelin hautausmaalla. Mukaan omat
haravat.
• Kevättalkoot ke 4.5. klo 10 alkaen Juvankosken kesäkodilla, Juvankoskentie 212.
Haravointia, harvennusta ja saunan maalausta. Keittolounas ja kaffet, omat työvälineet.

Maaret Kallion
luento tulossa

Sisältöä elämään
-iltapäivä

GOSPEL-LATTARIT tanssia latinalaisen hengellisen musiikin tahtiin tiistaisin klo 18 Salo-Uskelan
seurakuntatalossa, Torikatu 6. Tanssitaitoa ei tarvita. Mukaan vesipullo. Hinta 5 € työssäkäyviltä
ja 3 € opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä.

Kevättalkoita Perttelissä

Kevätkarkelot Naarilassa

MIKKO RASILA/WSOY

Usko arjessa -ilta

PUUHAPISTEITÄ TORIMESSUN JÄLKEEN helatorstaina 26.5. Salon torilla, katso s. 7.

MAGNUMLIVE

Ma 16.5. klo 14 alkaen Naarilan leirikeskuksessa, Naarilantie 369. Ulkoilua, saunomista ja uimaankin pääsee. Päärakennuksessa
ohjelmaa klo 14–15 ja kahvio lähetystyön
hyväksi niin kauan kuin pullia riittää. Omat
grillattavat mukaan! Bussi: 13.00 Vaskion
Sale - 13.10 Halikon kirkon parkkipaikka –
Ruuhikoskenkatu – Ristinkedonkatu – Sepänkatu - Turuntie - 13.30 Kirkkokadun seurakuntatalo - 14.00 Naarila. Paluukuljetus
Naarilasta 17.00. Meno-paluu 5 €/hlö. Kuljetukseen ei ole ilmoittautumista. Tiedustelut: Henna Seppälä puh. 044 774 5214.

Kreikan matka lokakuussa
Apostoli Paavalin jalanjäljille Kreikkaan järjestetään matka 14.–21.10.2022. Vastuullinen matkanjärjestäjä Toiviomatkat. Matkalle on viimeisiä paikkoja jäljellä. Matkan
tiedot, paikkatilanne ja ilmoittautuminen
www.salonseurakunta.fi > Tule mukaan >
Matkat ja retket.
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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.

Nuorten messu
pe 22.4. ja 20.5. klo 18 Salon kirkossa,
Kirkkokatu 7. Jatkot Telakan puolella.

Yhteissyntymäpäiväjuhlia
Tauon jälkeen yhteisiä syntymäpäiväjuhlia voidaan jälleen järjestää. Juhlista ilmoitetaan seurakunnan viikkoilmoituksissa ja
verkkosivuilla, kun ne varmistuvat. Tällä hetkellä on keväälle tiedossa seuraavat
juhlat. Juhlakutsu on kahdelle.
Halikon ja Salo-Uskelan alueen juhlat
vuosien 2020 ja 2021 aikana 70, 75, 80,
85 ja 90 vuotta täyttäneille
• Ma 25.4. klo 14 ja klo 17 Uskelan kirkossa, Sairaalantie 5.
• Pe 29.4. klo 14 ja klo 17 Halikon kirkossa, Kirkkorinne 1.

Juhlista voi valita itselle
sopivan. Musiikissa mukana Henni Isojunno,
Saara Rauvala ja Jussi Vänttinen. Juhlassa
ei ole tarjoilua, mutta
tämä huomioidaan sankareiden osalta muilla tavoin.
Juhlaan ei tarvitse ilmoittautua.
Salo-Uskelan alueen juhlat tänä vuonna
70, 75 ja 80 vuotta täyttäville
Mahlakankareen seurakuntakodissa, Koivulankuja 2.

70 ja 75 vuotta tänä
vuonna täyttävien juhla su
22.5. klo 13 ja klo 16, juhlista voi valita itselleen sopivan.
Ilmoittautuminen 17.5. mennessä.
80 vuotta tänä vuonna täyttävien juhla su 15.5. klo 12. Ilmoittautuminen 10.5. mennessä.
Ruokailun vuoksi juhliin ilmoittautuminen 2.5. alkaen osoitteessa www.salonseurakunta.fi tai puhelimitse seurakuntatoimistoon 02 774 5206 (myös
ruoka-aineallergiat).

Nuorisokuorot
Diskantti ja Perniön nuorisokuoro, katso www.salonseurakunta.fi/musiikki.

Jumpataan tytöt kouluun!

Yhteisessä pöydässä

www.salonseurakunta.fi/nuorille

Kesäjumppa gospelmusiikin tahtiin
18.5. alkaen keskiviikkoisin klo 18–19
Särkisalon kirkkopuistossa, Kirkkopolku 4. Mukaan jumppamatto ja juomapullo. Ohjaajana Kaisa Vainio. Kerta-

Diakonian lounaat:
• Pe 13.5. klo 12 Perttelin seurakuntatalossa.
Erityisruokavaliot Sarille p. 040 849 6720. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.
• To 19.5. klo 12 Perniön seurakuntatalossa.
Vapaaehtoinen maksu. Lounasvieraana Juha-Heikki Myllylä.
• To 21.4. klo 12 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Vapaaehtoinen ruokamaksu Yhteisvastuulle. Yhteiskuljetus diakoniatalon edestä klo
11.30.

maksu 5 € käteisellä tai MobilePaylla
numeroon 27237. Jumppamaksut lyhentämättömänä Verena Wells -oppilaskodin toiminnan tukemiseen Boliviassa Suomen Lähetysseuran kautta.

Lapsille, perheille
ja koululaisille
Toiminnalliset pääsiäisrastit
Valtakunnallisen leikkiviikon kunniaksi 17.–24.4. Halikon Pikkupappilan pihassa, Kalliokuja 2. Leikkisää pääsiäisulkoilua lapsille ja aikuisille!

Perhekerhot, vauvakerho,
äitien kerho Mariat
Katso: www. salonseurakunta.fi > Tule mukaan > Lapsille ja lapsiperheille

Pyhäkoulut
• Angelniemen seurojentalossa su
10.4. ja 15.5. klo 10.
• Muurlan seurakuntakodissa su 10.4.
ja 15.5. klo 15.
• Ollikan seurakuntakodissa su 10.4.
ja 24.4. klo 15.30.
• SuuriLeikki-pyhis kesäkuussa Halikossa, katso s. 12.

Leirejä äideille ja tytöille
Naarilan leirikeskuksessa: Äidit ja
7–10-v tytöt 20.–21.5. sekä äidit ja
11–14-v tytöt 21.–22.5. Hinta 10 €/
nenä. Ilmoittautuminen alkoi 4.4., tilanne: ensimmäiselle leirille voi ilmoittautua varalle ja toiselle leirille
mahtuu vielä. Tiedot: www.salonseurakunta.fi/koululaisille.

Perheretki
Yhteistyössä Paraisten ja Kaarinan
seurakuntien kanssa la 28.5. Vivamon raamattukylään Martta ja Maria -näytelmään. Esitys ulkona, yleisö siirtyy esityspaikalta toiselle tietä
pitkin. Näytelmän jälkeen ajellaan
Somerniemelle Hiidenlinnaan Sisumetsän seikkailupuistoon. Hinta 30
€/hlö sis. bussikyydit, näytelmän,
sisäänpääsyn ja keittolounaan Hiidenlinnassa. Ilmoittautuminen alkaa ma 11.4. klo 18 www.salonseurakunta.fi/koululaisille > Retket ja
perheleirit.
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LOTTA LAUSTI

Aikuisille kerhoja, piirejä ja muita kokoontumisia
Käsityöpiirejä ja -kerhoja
• Kerhotila Valopilkussa, Toijassa parillisilla
viikoilla tiistaisin klo 13.
• 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 11–14.
Raamattu- ja rukouspiirejä
• Etänä Teamsissa torstaisin klo 18: pekka.
airaksinen@evl.fi.
• Halikon seurakuntatalossa torstaisin
klo 18.
• Kiikalan seurakuntatalossa parittomilla
viikoilla torstaisin klo 13.
• Kuusjoen seurakuntatalossa ke 18.5. klo 18.
• Muurlan seurakuntakodissa maanantaisin
klo 18.30.
• Rekijoella Koivusilla parittomilla viikoilla
tiistaisin klo 18.30, Reväntie 181.
• Salo-Uskelan seurakuntatalossa (naisten)
maanantaisin klo 18.30.
• Ollikan seurakuntakodissa parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 13.
• Toivoa naisille -piiri kuukauden ensimmäisenä to klo 15 WhatsAppissa: Marjut Peltoniemi-Hannila p. 040 847 1998.
Kerhoja ja piirejä varttuneelle väelle
• Arvon kammari ma 2.5. ja 16.5. klo 13 Ollikan seurakuntakodissa. * 30.5. Kevätretki
Juvankoskelle.
• Eläkeläisten iltapäiväkerho ti 12.4. ja 10.5.
klo 13 Kiskon seurakuntatalossa.
• Iltarusko ma 25.4. ja 16.5. klo 13 Särkisalon seurakuntakodissa.
• Seurakuntapiiri to 5.5. klo 10 Kiikalan seurakuntatalossa.
• Ikäihmisten kerho to 28.4. klo 13–15 Pau-

•
•

•

•
•
•

nalan seurakuntakodissa. * 19.4. mukana
Toimintatiistaissa Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
Toivon kammari to 5.5. klo 14 Kitulan seurakuntakeskuksessa.
Varttuneen väen kerho ke 27.4. klo 14
Angelniemen seurojentalossa, Kokkilantie
775.
Varttuneen väen kerho ma 25.4. klo 13
Vaskion seurakuntakodissa, Puutaivaantie 23.
Varttuneen väen kerho ke 27.4. klo 13
Muurlan seurakuntakodissa.
Ystävänkammari ma 2.5. klo 14 Kuusjoen
seurakuntatalossa.
Ystäväpiiri tiistaisin klo 11.30 Perttelin
seurakuntatalossa. Kuljetuksissa yhteys
Sari Rämöön p. 040 849 6720.

Muita piirejä ja kokoontumisia
• Aamulenkki Kitulan seurakuntakeskukselta parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 9.
Säävaraus. Aamupala ja aamun sana.
• Aamulenkki Perniön seurakuntatalolta parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 8.30.
• Anjala-Haukkalan piiri to 12.5. klo 14 Armi
Halkilahdella.
• Inkeriläisten suomen kielen lukupiiri tiistaisin klo 10 Salo-Uskelan seurakuntatalossa.
• Jeesus-ilta ke 4.5. klo 18 Salon kirkossa.
Aihe: Profetian lahja.
• Jumpparyhmiä: Miehet pe klo 9 ja naiset
ma klo 10 Salon työväentalolla sekä tuolijumppa ti klo 10 Ollikan seurakuntakodissa.
• Juttukammari keskiviikkoisin klo 15–17
Diakoniakeskuksessa. Avoin vertaisryhmä
mielenterveyskuntoutujille.
• Kaiken kansan aamukahvit pe 20.5. klo 10
Kuusjoen seurakuntatalossa. Ruoka-allergiat Sarille p. 040 849 6720.
• Kontaktipiiri näkövammaisille ja heidän
läheisilleen ke 20.4. ja 18.5. klo 13.30 Halikon seurakuntatalossa.
• Lähetyspiiri parittomilla viikoilla torstaisin
klo 13 Perniön seurakuntatalossa.

• Lähetyspiiri to 19.5. klo 13 Vaskion seurakuntakodissa.
• Naisten ilta ma 11.4. ja 9.5. klo 18 Perttelin seurakuntatalon Yhteiskammarissa.
• Omaishoitajien (Kuusjoki & Pertteli) tapaaminen ma 16.5. klo 13 Kuusjoen seurakuntatalossa.
• Porinapiiri ma 25.4. ja 23.5. klo 10 Diakoniakeskuksessa.
• Toimintatiistai 19.4. ja 17.5. klo 13 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Keskustelua, kädentaitoja, laulua ja virkistystä.
• Valopilkkuilta parittomilla viikoilla maanantaisin klo 18 Toijan kerhotila Valopilkussa. Sanaa ja sumppia.
• Yhteiskristillinen ilta tiistaisin klo 18.30
Ollikan seurakuntakodissa.
Kevätjuhlia ja yhteiskokoontumisia
• Halikon miestenpiirien saunailta ke 11.5.
klo 18 alkaen Kesä-Angelassa.
• Kiikalan ja Suomusjärven piirien kevätjuhla to 19.5. klo 13 Kitulan seurakuntakeskuksessa. Kyytitarpeet Laura Masihille p.
050 381 1717.
• Kiskon ja Muurlan käsityöpiirien ja Siskon
Kamarin kevätjuhla ti 17.5. klo 13 Kiskon
seurakuntatalossa.
• Perttelin seurakuntaväen kevätjuhla ke
11.5. klo 12 Perttelin seurakuntatalossa.
Ruoka-allergiat Sarille p. 040 849 6720.
• Porinapiirin ja Paunalan kerhon kevätjuhla
ma 9.5. klo 10 Juvankoskella.
Kohtaamispaikkoja
• Lähetyskahvio Kaffemuki maanantaisin
klo 13–15 Salo-Uskelan seurakuntatalon
keskisalissa. Kahvia klo 13, ohjelmaa klo
14.
• Lähetyskirppis Rysä avoinna arkilauantaisin klo 11–14, Kirkkorinne 5. Arpoja, kahvia ja pullaa lähetystyön hyväksi. Hartaus
kuukauden ensimmäisenä aukiolokertana
klo 12.
• Olohuone ja kahvila Onnela maanantaisin
klo 12–15 Kiikalan seurakuntatalossa.

2/2022

Katsaus taaksepäin ennakoi tulevaa
RIITTA KOIVISTO
Kolme pitkän uran tehnyttä seurakunnan työnte-

kijää valmistautuu siirtymään eläkkeelle. Viimeiset lomat ovat jo menossa, eikä niiden jälkeen palata enää töihin.

He ovat kasvatuksen esimies Maritta Järveläinen, jota kaikki kutsuvat Markaksi, seurakuntamestari Jarmo
Halkilahti ja nuorisotyönohjaaja Martti Rouhiainen.

Markka arvostaa sitoutumista ja luovaa vaihtelua
Kun turkulainen partiolainen pääsi edustajaksi
Nuorten kirkkopäiville Järvenpään seurakuntaopistoon, tuli opiskelupaikka valittua kertaheitolla.
– Ihastuin paikkaan, selittää Maritta Järveläinen, ja työ nimenomaan seurakunnassa alkoi
houkutella.
Salossa työ alkoi vuonna 1987. Varhaisnuorten leirejä, kerhoja, retkiä ja matkoja. Lasten ja
vanhempien kohtaamista ja turvallisen läsnäolon luomista. Esimiehenä ideoiden antamista ja taustalla oloa. Lisävaihtelua toivat Radio
88,2:n Isä Camillo -ohjelmat, järjestötyö, käsikirjojen tekeminen ja nukketeatteri.
– Luova työ rönsyilee, mutta vastapainoksi
kaappini ovat siistit!
– Arvostan sitä, että ottaa jonkin asian omakseen ja tekee töitä sen eteen. Kolme kertaa pitää uutta juttua kokeilla!
Sitoutumisen lisäksi joskus on hyödyllistä ko-

keilla toisten työtehtäviä, se tuli koettua kerran
kesälomalla partioleirin keittiön aputöissä:
– Niin rankkaa! Sen jälkeen menin varovaisemmin omilla leireilläni keittiöön hengaamaan
ja kyselemään ”onks kahvia”.
Työssä ollessaan Markka löysi retriitit paitsi
lomaksi ihmispaljoudesta, myös tukemaan hiljaista hengellisyyttä, samoin kuin Herättäjäjuhlat ja ikonimaalauksen. Partioharrastus jatkuu ja
myös koripallotoiminta on sydäntä lähellä. Kun
ei ole ”kulkenut sammutetuin lyhdyin”, monissa tilanteissa on syntynyt mielenkiintoisia keskusteluja.
– Leirielämää jään kaipaamaan. Isosia, emäntiä ja sitä ihanaa ruokaa, mutta nyt mummona
voin leireillä lastenlasten kanssa!
”Testamentti” työhön jääville?
– Tämä kuulostaa ihan Adolf Ehrnroothilta:
teillä on hyvä seurakunta.

Jarmon käden jälki näkyy maassa ja puussa
Jarmo Halkilahden värikkäät jutut alkavat lapsuudesta Mamman talossa Salon Sirkkulassa, koirakaveri Tessusta ja kiinnostuksesta kaikenlaisiin koneisiin. Jutun edetessä tutustutaan
maahommiin sukulaisten tiloilla, harjoitellaan
hautaustoimistossa ja mennään kesäksi puutarhatöihin kodin lähellä olevalle Helisnummen
taimistolle.
Vakityö hautausmaalla alkoi sujuvasti kesätyön jälkeen vuonna 1977. Ensin erityisammattimiehen nimikkeellä hautoja kaivamassa ja puutarhalla, sittemmin myös esimiehen tehtävissä.
– Selviän kyllä, mutta toimistotöissä jännityn,
kun taas puuta leikkaamassa nautin auringonpaisteesta ja siitä, että näen käteni jäljen.
– Pidän töitten vuotuisesta kierrosta.
Samalla hautauksiin liittyen on pitänyt olla
tarkkana, että kaikki tulee hoidettua oikein ja
pieteetillä.
Helisnummi on laajentunut pariin otteeseen,
ja työ koneistunut.

– On ollut mielenkiintoista olla kehityksessä mukana.
– Nykyään on vaikea kuvitella, millaista oli
ennen kaivaa hautoja – lapiolla – tai saada Uskelan kirkonmäki puhtaaksi lumesta ja hiekoitettua.
Peruspositiivisena esimiehenä Jarmo on halunnut antaa työntekijöille tilaa toimia oman järjen
mukaan ja vaalinut mutkatonta työilmapiiriä.
Esimiestyöt ovat jäämässä hyviin käsiin, mutta Helisnummen ”kahvekoppi” kutsuu varmasti
eläkeaikanakin ”jauhamaan juttua”. Myös keikkaa voi vielä tehdä vaikka hautaustoimiston
töissä.
Kotona viimeisestä remontista alkaa olla jo
aikaa, ja puutarhassa riittää työmaata. Pyöräilyharrastuksen elvyttäminen on mielessä, samoin
ehkä sähköpyörän osto.
Siirtyminen eläkkeelle jännittää Jarmoa vähän.
– Mutta joku kutina on, että se voi olla kivaakin!

Martin elämässä musiikilla on vahva sija
– Olen niin kiitollinen, että sain nuorena kitaran, Martti Rouhiainen aloittaa. Opettelin
soittoa itsekseni ja soitin bändissä, jolla oli
aluksi rumpuina jotain pahvilaatikoita ja henkareita!
Oman seurakunnan nuorisonohjaaja innosti
hakemaan samaan koulutukseen, ja heti valmistumisen jälkeen vuonna 1984 avautui virka ensin Halikossa, sitten Perniön alueella.
– Joka työvaiheessa minulla on ollut jokin
bändi tai musiikkiryhmä. Innostus musiikkiin on
ollut valtava, ja olen saanut olla innostamassa
muita. Lisäksi tunnettuja bändejä oli paljon ja
ne vetivät suuret massat erimerkiksi Maata Näkyvissä -festareille.
– Nyt yhdessä soittaminen on harvinaista,
vaikka soittimia ja koulutusta olisi. Muutenkin
tehdään vähemmän asioita yhdessä. Ja viestit
kulkevat joskus puhelimissa silloinkin, kun istutaan ryhmässä kasvokkain.

www.salonseurakunta.fi

– Nuorisotyössä monet asiat näyttävät kulkevan aaltoina, joita ei voi ennustaa. On tärkeää olla tuntuma siihen, mitä nuorten maailmassa tapahtuu. Perniössä yhteistyö kunnan ja
koulun kanssa tuotti esimerkiksi suosittuja 6.ja 7.-luokkalaisten yhteisiä leiripäiviä.
Työntekijän vaihtumisessa on Martin mukaan
hienoa se, että uusi työntekijä tuo työhön omat
vahvuutensa median ja somen jne. alalla. Seurakunnan CD-levytkin on suunniteltu digitoitavaksi.
Eläkkeellä ei voisi kuvitellakaan olevan tylsää! Marttia kiinnostaisi olla mukana esimerkiksi kehittämässä ”entisten nuorten” toimintaa. Niin arvokasta tukea ja apua hän itse on
saanut vapaaehtoisilta vanhemmilta nuorilta. Ja
voisi tehdä vaikka Reilan saunanlämmitysvuoroja ja kitarasäestyskeikkoja – silloin kun ei ole
katsomassa Kalevan kisoja, juoksemassa, pelaamassa lentopalloa tai puuhailemassa lastenlasten kanssa.
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Pääsiäisherkkuja ja simaa
ennakkotilauksena
Seurakunnan emäntien johdolla valmistetaan pääsiäisherkkuja.
Tuotteet laktoosittomia. Mämmiä
ja pashaa rajallinen määrä. Tuotto
nimikkolähettien Arja Koskisen, Sari-Johanna Kuittilon ja Kirsi Salmelan työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Tilattavat tuotteet: * Mämmirove 5 € * Kulitsa, pääsiäispulla 6 €
* Pasha 8 € * Toscapiirakka 8 €
* Pääsiäisboston omenahillorahkatäytteellä 12 € * Marjapiirakka
(mustikka-puolukka-vadelma, kookosmuru) 7 € * Rahkapulla 6 kpl 10 €
* Pasteija (muna-riisi tai liha) 8 kpl
10 €.
• Tilaukset viimeistään ma 11.4. ensisijaisesti nettilomakkeella www.
salonseurakunta.fi (linkki etusivulla) tai Henna Seppälälle 044 774
5214, henna.seppala@evl.fi.
• Nouto kiirastorstaina 14.4. klo
14–17 Salo-Uskelan seurakuntatalosta, Torikatu 6. Käteinen,
pankkikortti ja MobilePay. Samanaikaisesti minimarkkinat.
Hunajalla höystettyä lähetyssimaa
5 €/pullo. Sima pullotetaan ehtoollisviinipulloihin (0,75 l) ja on valmista vappuna.
• Tilaukset viimeistään to 21.4. mieluiten tekstiviestillä p. 044 774
5214.
• Nouto Salo-Uskelan seurakuntatalosta (Torikatu 6) ma 25.4. klo 15–
17. Käteinen, pankkikortti, MobilePay. Tuotto lähetyslentotyöhön
Tansaniassa.

SuuriLeikki-pyhis kesäkuussa
Tervetuloa mukaan puuhailemaan kesäkuussa SuuriLeikki-pyhikseen Halikkoon! Seikkailemme Raamatunkertomusten maailmassa
kolmen eri teeman ympärillä. Miten paimen
hoitaa lammastaan? Millaisen sadon kylväjä saa? Löytyykö kaivosta vettä? Leikimme,
tutkimme ja taiteilemme monin eri tavoin.
Pyhistä pidetään yhteensä yhdeksän kertaa 6.6., 7.6., 13.6., 14.6., 20.6. ja 21.6. eri
kellonaikoina. Ulkona ollaan mahdollisimman paljon, sateen sattuessa Halikon Pikkupappilan kerhotiloissa. Maksuton toiminta
on tarkoitettu vuosina 2014–2018 syntyneille lapsille ja yhteen ryhmään mahtuu 12.
Tarkemmat tiedot ja Ilmoittautuminen: www.salonseurakuntafi > Tule mukaan > Lapsille ja lapsiperheille. Ilmoittautuminen alkaa 10.4. ja päättyy 3.6.
Lisätietoja: Johanna Routasalo p. 044 774
5544, johanna.routasalo@evl.fi.

KATJA NURMIO

Mukavia kesäpäiviä SuuriLeikki-pyhiksen parissa odottelevat Tarja Linden ja Johanna
Routasalo. Tervetuloa mukaan!

Keväisiä retkiä ja virkistyspäivä
KEVÄTRETKI SAUVOON ma 2.5. Kohteina Sauvon ja Karunan kirkot. Iltapäiväkahvit Elämys Ämmissä. Vierailu Salmensuun
luomutilalla. Lähtö klo 12.30 Salon kirkko,
klo 12.40 Halikon seurakuntatalo. Oppaana historianharrastaja Arimo Lähdeniitty.
Hinta 20 €. Ilmoittautumiset + ruoka-allergiat viimeistään 25.4. henna.seppala@
evl.fi, p. 044 774 5214.
YKSINÄISTEN, TYÖTTÖMIEN JA VÄHÄVARAISTEN VIRKISTYSPÄIVÄ to
12.5. klo 10–15 Juvankosken kesäkodissa, Juvankoskentie 212. Järj. Perttelin seurakunta-alue. Hinta 10 €.
Ilmoittautuminen 2.5. mennessä sähköpostilla sari.ramo@evl.fi tai viestillä
p. 040 849 6720.

VARTTUNEEN VÄEN RETKI Perniöön ti
24.5. Järj. Halikon seurakunta-alue. Hartaus Yliskylän kirkossa klo 10, ruokailu ja
tutustuminen Kalliolaakson linnaan. Kahvit Teijon Masuunissa. Mahdollisuus tutustua kävellen Masuunin ympäristöön ja Teijon kirkkoon. Hinta varmistuu myöhemmin.
Lähtö klo 9 Halikon kirkko, kyydit Angelniemeltä ja Vaskiolta. Ilmoittautuminen +
ruoka-allergiat 16.5. mennessä diakoniatoimistoon ma-to klo 10–12 p. 044 7745216.
KEVÄTRETKI PAIMIOON ma 30.5. Tutustutaan Paimion parantolaan ja Paimion
kirkkoon. Hinta 35 €. Bussi kulkee Kiskon ja
Muurlan kautta Paimioon. Ilmoittautumiset
2.–20.5. p. 044 735 8624, hanna.hannula@
evl.fi tai p. 044 774 5386, anne.kossi@evl.fi.

RETKI SÖDERLÅNGVIKIIN ti 7.6. Kohteena Söderlångvikin kartano ja Dragsvikin kirkko. Bussi kulkee Perniön seurakuntatalon kautta Särkisaloon. Aikataulu
tarkentuu lähempänä. Hinta 25 €. Järj.
Salon seurakunta ja Yhres-toiminta. Ilmoittautumiset 24.5. mennessä Päivi Engblomille p. 040 132 6385.
RETKI LIEDON KIRKKOON ti 24.5. Kirkon
remontista ja toimintakulttuurin muutoksesta kertomassa kirkkoherra Risto Leppänen. Päätteeksi iltahartaus. Bussi: Salon kirkko klo 17 - Halikon seurakuntatalo klo 17.05
- moottoritie. Matkan varrelta voi tulla kyytiin. Bussimatka 5 € kerätään bussissa. Maksu käteisellä/pankkikortilla. Ilmoittautuminen henna.seppala@evl.fi, p. 044 774 5214.
SEPPO JJ SIRKKA/EASTPRESS

Lahjoja ja lahjakkuutta Zairesta
TARJA LAURILA
Perniön entinen nimikkolähetti Terttu Poutanen on mukana Yliskylän kirkon
messussa su 24.4. klo 13. Hän keskustelee
saarnan aikana pastori Tarja Laurilan kanssa lähetystyöstä ja pyhän aiheesta Ylösnousseen todistajia.
Messun jälkeen on avoimet ovet klo
14–18 Arpalahdessa, Yliskyläntie 71. Paikan päällä on mahdollisuus tutustua Lahjoja ja lahjakkuutta -valokuvanäyttelyyn.
Vieraanvaraisuuden ja kiitollisuuden osoituksena Terttu Poutanen sai Zairessa ollessaan lahjaksi monia paikallisen kädentaidon tuotteita, jotka Seppo JJ Sirkka on
kuvannut näyttelytauluiksi.
– Valokuvanäyttely on zairelaisten kiitos
suomalaisille siitä, että he ovat lähettäneet
meitä lähettejä Afrikkaan, kertoo Terttu.
Arpalahdessa on tarjolla kahvia, simaa ja
leivonnaisia, arpajaiset, ja mahdollisuus tutustua kotimuseoon ja ehkäpä pieniin karitsoihinkin. Päivän tuotolla tuetaan Suomen
Lähetysseuraa, joka auttaa ihmisiä sopeutumaan ilmastomuutokseen ja hillitse-
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mään sitä Tansaniassa. Keinoina ovat muun
muassa puiden istuttaminen ja kuivuutta
kestävien viljelylajikkeiden käyttöönotto.
Terttu Poutasen nimikirjoituksella varustettuna voi myös hankkia viime syksynä julkaistun uutuuskirjan Zaire, keskellä Afrikkaa
keskellä sydäntä. Lähetystyötä ja maatalousneuvontaa Zairessa. Kirja kertoo vuosista Zairessa. Nykyisin Kotkassa asuva Poutanen on
koulutukseltaan agrologi ja hän toimi aikoinaan Suomessa elintarviketeollisuuden palveluksessa. Työ Afrikassa alkoi vuonna 1979
Swazimaassa ”kuninkaan karjakkona”. Agapejärjestön työntekijänä hän koulutti kuninkaan
omistaman suuren maitotilan työntekijöitä
huolehtimaan yli sadan lehmän terveydestä
ja turvallisuudesta.
Vuosina 1983–1999 Terttu Poutanen
työskenteli Suomen Lähetysseuran lähettinä Zairessa eli nykyisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Senegalissa.
Nuoret kirkot kaipasivat apua maatalouden
kehittämiseen tavoitteena ihmisten ruokaturvan parantaminen. Eläkkeellä ollessaan
hän on kirjoittanut muun muassa Sahelin
olosuhteisiin soveltuvan ”Maanviljelijän

Perniön entinen nimikkolähetti Terttu Poutanen vierailee Salossa su 24.4.
kirjan” vähän lukutaitoa omaavan viljelijän
käyttöön. Se on käännetty piirroksin varustettuna useille heimokielille Länsi-Afrikassa.

Lahjoja ja lahjakkuutta -valokuvanäyttely on esillä myös Perniön kirjastossa 25.–
29.4. (ma–ti klo 14–19, ke–pe klo 11–16).

2/2022

Hautojen hallintaoikeuksia kuulutetaan taas
Salon seurakunnan hautausmailla on jälleen
hautoja, joiden määräaikainen hallinta-aika
on päättynyt, ja joille etsitään kuulutusmenettelyllä hautaoikeuden jatkajaa. Tänä vuonna kuulutetaan Halikon, Kiikalan ja Särkisalon
alueiden hautausmailla. Haudoille laitetaan
toukokuun aikana hallinta-ajan päättymisestä kertova kyltti. Päättymisestä ilmoitetaan
myös kirjeellä, jos hautatoimella on tiedossa haudan yhteyshenkilö. Lisäksi kuulutus julkaistaan Salon Seudun Sanomissa.
Jos nyt kuulutetun haudan hallinta-aikaa halutaan jatkaa, siitä pitää sopia
31.12.2022 mennessä. Asian voi hoitaa
täyttämällä lomakkeen seurakunnan verkkosivuilla tai soittamalla seurakunnan taloustoimistoon p. 02 774 5209 (ma-to klo
9–13). Hallinta-ajan jatkaminen edellyttää,
että haudan hoidosta huolehditaan.
Nykyään hallinta-aikasopimus tehdään
25 vuodeksi kerrallaan tai lyhyemmäksi aikaa. Hallintaoikeuden uusiminen 25 vuodeksi maksaa 100 €/arkkuhautasija tai
50 €/uurnahauta. Ulkopaikkakuntalaisille
maksut ovat korkeammat. Hallinta-aikaa
jatkettaessa maksu määräytyy viimeksi
haudatun vainajan kotikunnan mukaan. Ainaiseksi myönnetty hallintaoikeus on edelleen ainainen ilman lisäkustannuksia. Oikeuden säilyttäminen edellyttää tällöinkin,
että hautaa hoidetaan.
Jos hautaoikeudelle ei määräaikaan mennessä ilmaannu jatkajaa, hauta palautuu

Seurakuntavaalit
marraskuussa

SEURAKUNNAN VIESTINTÄ

Hautainhoidon kausi hautausmailla
• Hautausmaiden kausityöntekijät aloittavat työnsä 19.4.

• Noin viikolla 18 laitetaan vedet päälle hautausmaille, mikäli yöhallatilanne sen sallii.

• Pääsiäisen jälkeen alkaa hautojen ja
hautausmaiden siistiminen talven jäljiltä. Haudoista siistitään ensin seurakunnalta tilatut orvokkihoitohaudat.

• Kesäkukkien istutus alkaa noin 10.6. tienoilla. Ne on istutettu juhannukseen
mennessä.

• Jos haudalle haluaa seurakunnan istuttamat orvokit, on tilaus tehtävä viimeistään pari viikkoa ennen äitienpäivää.
• Seurakunnalta tilattujen orvokkien istutus alkaa noin viikolla 17. Ne on istutettu äitienpäivään mennessä.
seurakunnan hallintaan ja myöhemmin
mahdollisesti uusiokäyttöön. Haudalla olevan muistomerkin omaiset voivat halutes-

Seurakunta siirtyy luomuun

• Myös omaisten tuomien orvokkien hoito
päättyy juhannukseen. Orvokit ovat kevätkukkia.
• Viimeiset hoitosopimukset kuluvalle kaudelle tulee tehdä viimeistään 30.6.2022.
Samaan päivään mennessä pitää tilata
myös syksyn havutukset ja kanervat.
saan hakea pois. Joskus muistomerkkikin
voidaan ottaa uusiokäyttöön yhdessä kyseisen hautapaikan kanssa.
PIXABAY

MARJA ROIKO
Salon seurakunnan keittiöpalveluissa on liitytty Portaat luomuun -ohjelmaan. Ohjelmassa on
kuusi tasoa, joita etenemällä keittiöt vähitellen
lisäävät luomutuotteiden käyttöä. Salon seurakunta on nyt tasolla 3.
Tällä hetkellä keittiöpalveluissa luomutuotteina
käytetään maitoa, piimää, jauhoja, suurimoita ja hiutaleita. Tuotteita lisätään sitä mukaa, kun tietoa ja
saatavuutta saadaan. Lisäksi ensi kesästä lähtien käytetään vain kotimaista lihaa. Seurakunnan emännät
ovat saaneet koulutuksen luomutuotteisiin.

todentaminen tulee olla merkittynä
omavalvontakansioihin.
– Nyt, kun olemme mukana tässä
ohjelmassa, olisi hienoa saada myös
lähituottajia mukaan, sanoo Jaana.

Uusi reseptiohjelma käyttöön
Seurakunnan emännät ovat myös siirtymässä käyttämään PoweResta-re-

septiohjelmaa. Sieltä he voivat etsiä
reseptejä ja myös lisätä omia reseptejään.
– Ohjelmasta löytyvät tarkat ohjeet
ja aineiden määrät esimerkiksi keiton
tekoon kolmellekymmenelle hengelle.
Enää ei tarvitse laskea itse paljonko ainesosia tarvitaan, vaan ohjelma antaa
määrät valmiiksi, toteaa Jaana.

Kiinnostaako Sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden
kirkkoa tehdään nyt.
Seurakuntavaaleissa 20.11.2022
valitaan Salon seurakuntaan 33-jäseninen kirkkovaltuusto seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakunnan
luottamushenkilöt päättävät mm.
siitä, keitä valitaan seurakunnan
työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja
mihin seurakunnan rahoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat
myös maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon
korkein päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat ennen
kaikkea paikalliset vaalit, joissa
pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy
15.9.2022.

Valitsijayhdistyksen
perustaminen
Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10
oman seurakunnan äänioikeutettua
jäsentä. Yhdistys kerää listalleen
ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys seurakunnan tehtävästä ja
toiminnasta.
Valtakunnallinen vaalisivusto
www.seurakuntavaalit.fi sisältää
monenlaista tietoa ehdokasasettelusta, valitsijayhdistyksistä ja äänestämisestä. Valitsijayhdistyksen
perustamiseen ja ehdokkuuteen
liittyvät lomakkeet ovat tulostettavissa vaalisivustolta.
Tulevien seurakuntavaalien valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi
15.9.2022.

Ympäristöasioiden tärkeys

Ehdokkuuden ehdot

Ympäristötyön vaikuttavuus seurakunnassa syntyy arkipäivän teoista, joita tehdään koko ajan
lisää kaikilla työaloilla.
– Luomuun siirtyminen on keittiöpalveluiden
askel kohti ympäristöasioiden huomioon ottamista. Ruoka tehdään pitkälle itse, joten on helpompi siirtyä luomun käyttöön. Teollisuusvalmisruoasta luomun löytäminen on vaikeampaa,
kertoo seurakunnan ruokapalvelu- ja siivousesimies Jaana Koli.
Luomu-sanaa voidaan käyttää, kun tuotteen
kaikki ainesosat ovat luomua. Jos vain osa tuotteesta on luomua, se on kerrottava erikseen. Esimerkiksi luomusämpylä-sanaa voidaan käyttää,
jos sämpylässä on kaikki luomua hiivasta lähtien.
– Luomu ei ole oleellisesti kalliimpaa, mutta
muutamat yksittäiset ainesosat voivat vielä olla, Jaana toteaa.
Portaat luomuun -ohjelmassa mukana oleminen tarkoittaa, että omavalvontatarkastajat seuraavat luomun käyttöä. Kun elintarvikkeet tulevat keittiölle, tulee ne tarkistaa. Periaatteet ja

Ehdokkaaksi voi ryhtyä konfirmoitu ja kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu kirkon jäsen, joka täyttää
18 vuotta viimeistään vaalipäivänä
20.11. ja kuuluu 15.9. siihen seurakuntaan, jossa on ehdokkaana, eikä
ole vajaavaltainen. Ehdokkuuteen
tarvitaan lisäksi kirjallinen suostumus.

www.salonseurakunta.fi

Vaalilautakunta valittuna
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan maaliskuun kokouksessaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa eivät voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran ennen
kesää.
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Meiltä ja maailmalta
Koskettavia kohtaamisia Pyhällä maalla
Diakoni,
työnohjaaja
Sari-Johanna Kuittilo on työskennellyt vuodesta 2015 lähtien Israelissa ja Palestiinalaisalueilla ja sitä ennen kahdeksan
vuotta Tel Avivissa. Hän on kohdannut
työssään useita apua tarvitsevia. Seuraavassa hän kertoo kolmesta koskettavasta kohtaamisesta.

Äiti halusi lapsensa turvaan
Vierailin säännöllisesti naisten turvakodissa tapaamassa äitejä ja lapsia. Tunsin äidin, joka oli palannut turvakodista lastensa kanssa takaisin väkivaltaisen miehensä
luokse. Eräänä iltana hän soitti peloissaan
ja pyysi, voisinko hakea lapset turvaan,
koska lasten isä oli poissa tolaltaan.
Lähdin heidän luokseen. Äiti toi lapset
ulos, mutta ei halunnut itse lähteä mukaan. Hän ei antanut soittaa poliisia paikalle, koska pelkäsi, että lapset otettaisiin
huostaan. Lapset olivat alle kouluikäisiä,
ja perheessä oli väkivallan lisäksi muitakin
vaikeita ongelmia.
Entuudestaan tutut lapset turvautuivat minuun ja toin heidät kotiini. Oli hyvin koskettavaa kuulla, miten he kertoivat
kokemastaan pelottavasta tilanteesta. He
eivät puhuneet väkivallasta suoraan vaan
mielikuvien kautta. Seuraavana päivänä
tapasimme äidin kanssa puistossa. Hänet
oli pahoinpidelty, mutta hän ei edelleenkään halunnut, että otan yhteyttä viranomaisiin.
Aloimme käydä äidin kanssa säännöllisesti tilannetta läpi. Teimme yhdessä pitkää ja kipeää matkaa, ennen kuin hän sai
riittävästi turvaa voidakseen lähteä väkivaltaisesta parisuhteesta.
Äidillä oli tapana tuoda lapset jumalanpalveluksen yhteydessä pyhäkouluun.
Seurakunnan rukouspiirissä muistettiin perhettä, ja pappi Tarja Säynetvirran
kanssa toimimme äidin henkisenä tukena.
Äiti halusi, että Tarja kastaisi lapset ja minusta tuli heidän kumminsa.
Lapset ovat jo yli 18-vuotiaita. Vuosi
sitten palasin takaisin kotimaan jaksolta, ja oli hyvin liikuttavaa, kun äiti otti
minuun yhteyttä ja sanoi: ”Muistathan,

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

Sari-Johanna Kuittilo on kohdannut työssään Israelissa ja Palestiinalaisalueilla useita apua ja tukea tarvitsevia perheitä, lapsia ja nuoria.

että nämä lapset ovat myös sinun lapsiasi.”

Juoksijapoika sai elämänsä
hallintaan
Olin puhumassa Lähetysseuran yhteistyökumppanille työnohjauksesta. Eräs
työntekijä halusi puhua kanssani kahden kesken. Hänellä oli huoli oireilevasta
nuoresta pojasta, johon kukaan ei saanut
otetta. Työntekijä pyysi minua keskustelemaan pojan kanssa.
Poika oli luokseni tullessaan hyvin varauksellinen. Jutellessamme hän alkoi
avautua ja kertoi tykkäävänsä juoksemisesta. Löysin yhteyden poikaan, koska minulla on ammatillinen urheilutausta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia elementtejä
ja treenejä juoksuharjoittelussa tarvitaan,
ja että välillä pitää voida myös hellittää.
Puhuimme, kuinka myös omassa elämässä pitää olla erilaisia elementtejä, että
pystymme tekemään matkaa kohti omaa
päämääräämme.
Seuraavalla viikolla koulun rehtori kertoi, että pojan käyttäytymisessä oli ta-

Kodin kunnostusta ja saattohoitoa
Palestiinalaisalueella erään seurakunnan
vastuuhenkilö kertoi, että hänen sisaren-

SEURAKUNTATOIMISTO

TALOUSTOIMISTO

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

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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pahtunut täyskäännös. Häiritsevä ja väkivaltainen käytös oli poissa. Tämä oli
osoitus siitä, kuinka kosketuspinnan löytyminen pojalle ennestään tuttuun aiheeseen avasi keskinäistä ymmärrystä.
Koululla käydessäni vaihdamme pojan kanssa aina muutaman sanan. Hän
on myös musikaalisesti lahjakas ja lähtenyt mukaan koulun orkesteriin. Hän on sitoutunut ja innostunut, iloinen ja valoisa
nuori.
Nuoren ongelmat heijastavat usein perheen ongelmia ja apua tarvitaan myös sinne ruohonjuuritasolle. Palestiinalaisalueilla
koulujen sosiaalityöntekijöillä ei ole mahdollista mennä perheisiin ja heidän työnsä
pyörii oppilaiden ympärillä. Jo tuolloin heräsi ajatus, että tarvitsemme toimintamuodon, jolla voimme tukea apua tarvitsevia
perheitä erityisesti Palestiinan puolella. Diakoniatyö päästiin aloittamaan vuosi sitten.

Toimistopäällikkö
Leena-Maija Rantala
044 774 5301
leena-maija.k.rantala@evl.fi
Kiinteistöpäällikkö
Kai Fagerström
044 774 5333
kai.fagerstrom@evl.fi

sa tarvitsi apua. Sisar ja hänen miehensä
olivat työttömiä, perheen talo oli kurjassa kunnossa, sadevedet tulivat makuuhuoneeseen eikä perhe saanut mistään
apua.
Heidän kodissaan tilanne oli järkyttävä.
Talossa oli kaksi pientä huonetta, ja neljä 7–15-vuotiasta lasta jakoi pienen makuuhuoneen. Astuessani makuuhuoneeseen valtava homeen haju iski vastaan.
Seinät olivat homeen peitossa ja katossa oli reikiä, joista sadevesi valui huoneeseen. Hetken huoneessa oltuani elimistöni reagoi homeeseen. Ja lapset nukkuivat
siellä joka yö!
Ryhdyimme kartoittamaan yhteisöä ja
löysimme ammattiin valmistuneen työttömän nuoren. Hän puhdisti seinät homeesta ja paikkasi vuotavan katon. Perheen koti saatiin asuttavaan kuntoon, ja
nuori sai alansa töitä ensimmäisen kerran
valmistumisensa jälkeen.
Samalla selvisi, että perheen isä sairasti loppuvaiheen syöpää. Hänellä oli
enää muutamia viikkoja elinaikaa ja hänet oli viety sairaalaan. Sain perheeltä luvan käydä isän luona sairaalassa. Yhtäkkiä olin saattohoitotilanteessa tukemassa
isää, jonka elämän matka oli päättymässä.
Isällä oli suuri huoli perheen tulevaisuudesta ilman häntä. Kerroin hänelle, että
Lähetysseurassa olemme perheen tukena
ja apuna ja luomme heille tukiverkoston.
Voimme luottaa siihen, että Jumala kantaa ja lupaukset pidetään.
Mieleeni jäivät isän katse ja hiljainen
nyökkäys ennen kuin hän poistui tästä
maailmasta. Vastuunkantaminen huokui
isästä viimeiseen hetkeen saakka, mikä
on hyvin ominaista palestiinalaisperheille. Perheen koti saatiin kuntoon. Oli hyvin
koskettavaa nähdä heidän katseensa, kun
menin tapaamaan heitä. Toivottomuus
oli väistynyt ja heidän kasvoiltaan loistivat valo ja toivo.
Teksti: Vuokko Pentzin, joka toimii vapaaehtoisena Suomen Lähetysseuran Lähi-idän
työalueella.
Kuva: Sari Lehtelä/Suomen Lähetysseura

Seurakuntapuutarhuri
Markku Johansson
044 774 5285
markku.johansson@evl.fi

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

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

Miksi pappi
kääntyy
poispäin?
TIMO VIITANEN
Nimimerkki Epätietoinen kyselee, että
minkä takia pappi aina välillä kääntyy selin kirkkokansaan?
Ei käänny. Tai paremminkin: ei ensisijaisesti. Pappi ei käänny ollakseen selin yhtään keneenkään. Pappi kääntyy, jotta nenä osoittaisi samaan suuntaan kuin kaikilla
muillakin. Penkissä istujatkin kun ovat ihan
jokainen taempana istuviin nähden selin, eikä
se yleensä ketään haittaa. Mutta miksi näin?
Jumalanpalveluksessa papilla on asiaa kahteen suuntaan. Yhtäältä on sanottavaa seurakunnalle: on raamatunlukua ja saarnaa, on
synninpäästön sanaa, mutta on myös käytännön ohjeita – ”tämänpäiväisessä messussa toimimme näin”. Nämä sanat lausutaan
seurakuntaan päin.
Mutta sitten on myös sitä toisenlaista sanottavaa. Sitä, jossa pappi pukee sanoiksi seurakunnan yhteisen rukouksen. Ne sanat osoitetaan Jumalalle, ei seurakunnalle. Ne sanat
pappi lausuu seurakunnan nimissä ja siten
siis yhtenä seurakuntalaisten joukossa.
Maailmalla on kirkkoja, joissa esirukous on
juuri tästä syystä tapana lukea kirkon takaosasta, silloinkin aina alttariin päin. Rukouksen suunta ilmentää seurakunnan keskinäistä
yhteyttä: ollaan yhtenä joukkona pyytämässä
jotain Jumalalta, kaikki yhtä ja samaa.
Viime vuosikymmenten kirkkoarkkitehtuurin
trendinä on ollut rakentaa alttarit irti kirkon
seinästä. On haluttu, hyvää tarkoittaen, antaa papille mahdollisuus olla seurakuntansa
kanssa kasvokkain. Ja toki messua voi niinkin viettää.
Vieläkö silti muistamme, että kirkkoon tullaan ensisijaisesti, kuten vanha raamattukieli
asian sanoo, ”Jumalan kasvojen eteen”?

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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Toimitus
Päätoimittaja Timo Hukka
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Toimitussihteeri
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Toivon tarinat

Oodi ystävälleni Kaisalle
SANNA SARAMO

S

irkku kertoo:
”Se oli lokakuussa, vanhusten
kirkkopyhänä, kun tulit minun
elämääni.
Olimme saapuneet juuri taksikuljetuksella kirkon eteen ja poistuin autosta miettien, miten pärjään portaissa ja
matkan kirkon penkin turvaan. Silloin sinä olit siinä tarjoamassa apuasi minulle.
Sain ottaa turvallisesti kiinni sinusta ja
pääsimme perille kirkkoon. Minä istuin
penkkiin ja sinä hävisit johonkin, mistä
en sinua nähnyt.
Sitten tuli ehtoollisen aika ja taas
sinä olit auttamassa minua. Se oli
ensimmäisestä hetkestä alkaen niin
hyvää ystävyyttä, jota ei voi selittää. Kun keskustelimme, tuli ilmi, että olemme olleet samoilla kursseilla
ja muutenkin tavanneet, mutta minä
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en vaan muistanut, vaikka äänesi olikin tuttu.
Kirkonmenojen päätyttyä talutit minut autoon ja pääsin turvallisesti Mahlakankareen seurakuntakotiin. Siellä
selvisi, kuka sinä olet ja minunkin historiani. Tänä aikana, jonka olemme tunteneet, olemme viettäneet ratkiriemukkaita hetkiä sekä matkoja konsertteihin,
kirpputoreille, kauppaan ynnä muihin
paikkoihin.
Pelkkä äänesi kuuleminen saa minut
iloiseksi. Ymmärrämme toisiamme etkä
ikinä tuomitse, vaan kannustat. Olet aina valmis, jos tarvitsen apua. Sinua parempaa ystävää ei ole, olet helmi. Kiitos
on vaatimaton ilmaisu siitä, miten haluaisin sinua muistaa.”

Lähimmäisapua ja ystävyyttä
Näin alkoi hyvä ystävyys sattumalta Uskelan kirkossa. Kaisa oli vapaaehtoisteh-

tävässä avustamassa liikuntarajoitteisia
kirkkohetkessä ja avusti myös Sirkkua.
– Meitä yhdistää asiakasystäväni
kanssa samanlainen huumorintaju ja yhteiset kiinnostuksen kohteet. Meillä on
hauskaa yhdessä, kertoo Kaisa. – Seuraavaksi meillä on suunnitelmissa mennä taidenäyttelyyn Kulttuuritalo Villiin
ja mahdollisesti Uskelan kirkkoon Messias-oratorioon. Tapaamisten aikataulut
sovitaan ja suunnitellaan yhdessä.
Kaisa on toiminut Salon seurakunnan diakoniatyössä lähimmäispalvelun
vapaaehtoisena ja avustajana erilaisissa tilaisuuksissa. Vapaaehtoistehtävät
ovat tuoneet hänelle sisältöä elämään
ja mielenkiintoisia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa.
– Myös vapaaehtoinen voi löytää todellisen ystävän lähimmäispalvelutoiminnan kautta, hän toteaa.
Seurakunnan lähimmäispalvelun vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi yksinäisten, iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten ystävinä. Diakoniatyöntekijät
ohjaavat ja perehdyttävät vapaaehtoisia lähimmäispalvelun tehtäviin ja menevät vapaaehtoisen mukaan ensimmäiselle tapaamiselle asiakkaan luokse.
Koronapandemia on tuonut esteitä näihinkin kohtaamisiin, mutta lähimmäispalvelun vapaaehtoistoimintaa pyritään
taas lisäämään. Uudet vapaaehtoiset
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan
toimintaan.

• 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.
• 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.

Vapaaehtoistyö
Haluaisitko antaa aikaasi ulkoilukaveria
tai seuraa kaipaavalle esimerkiksi
kahden viikon välein?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan
asiasta lisää:
diakoni Sanna Saramo
sanna.saramo@evl.fi
p. 044 774 5296
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