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Seurakuntasanomat
ilmestyy 5–6 kertaa vuodessa

		
		
		
		

Viikkoilmoitukset
• Salon Seudun Sanomissa
• Salonjokilaaksossa
• Perniönseudun Lehdessä

Seurakunta lukuina
• Yksi seurakunta, 10 aluetta, 39.000 jäsentä
• Lähes 130 työntekijää ja sadoittain vapaaehtoisia
• 14 kirkkoa, 5 leirikeskusta, 13 seurakuntataloa,
2 siunauskappelia, 21 hautausmaata

A

ELÄMÄN EVÄITÄ,

RMON
AINEKSIA

K

ristillinen usko on vaikuttanut Salon seudulla ainakin 1300-luvulta. Siitä saakka täällä
on ollut ihmisille merkityksellistä kuulla ja kertoa, lukea ja laulaa
Jumalasta, Jeesuksesta, armosta ja
anteeksiannosta. Siinä on uskon
ydin edelleen.
Seurakunta nimeltä Salo on ollut olemassa vuodesta 2009. Siitä
lähtien Halikon, Kiikalan, Kiskon,

Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven, Särkisalon ja
aiemman Salon kaupungin asukkaat ovat olleet yhden yhteisen
ison seurakunnan jäseniä.

S

alon seurakunta kutsuu ihmisiä
armollisen Jumalan yhteyteen,
tuo elämään kestävän perustan ja
rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

ELÄMÄN JUHLAHETKISSÄ ON

PYHÄN TUNTUA

M

onet elämän merkitykselliset hetket koetaan
kirkossa:

V
K

ietetään vauvan – tai isommankin ihmisen – kastejuhlaa.

eräännytään konfirmaatioon
lapsen tai kummilapsen rippikoulun päätteeksi.

A

stellaan kirkon käytävää vihille kahden tai kahdensadan todistajan silmien seuratessa.

Kodin
siunaaminen on
juhlava, lämmin ja
kodikas tapa aloittaa
elämä uudessa paikassa – eikä mikään
estä siunaamasta
kotia, vaikka se ei
uusi olisikaan.

Avioliiton voi solmia myös Vihkiyötapahtumassa, jollainen Salossa järjestetään vuosittain.

S

aatetaan rakas läheinen viimeiselle matkalle – jälleennäkemisen toivossa.

Tammikuisena sunnuntaina, jolloin jumalanpalvelusten aiheena on Kasteen lahja, tavataan järjestää
vauvakirkko, johon kutsutaan erityisesti edellisenä
vuonna kastetut lapset läheisineen.
Kastepuuhun kertyy nimiä pitkin vuotta, kunnes
puu vauvakirkkosunnuntaina taas tyhjenee odottamaan uusia kastettuja.

SANOIN, SÄVELIN
JA SANOITTA JUMALAN PUHUTTELUSSA

J

umalanpalvelus on yhtä
juhlaa: siellä kuulee ihmisiä
rakastavasta Jumalasta, joka
tahtoo meille hyvää ja opettaa meitä tahtomaan hyvää toinen
toisillemme.
Tätä viestiä välittävät ehtoollinen,
virret ja muu musiikki, Raamatun
tekstit ja saarna.

Saa ehtoollinen Jeesuksen
niin iloiseksi sydämen.
Hän elää ja hän lahjoillaan
käy tässä meitä siunaamaan.
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LÄSNÄ JA ETÄNÄ

Saarna laittaa miettimään
suhdetta Jumalaan ja
lähimmäisiin.

Koronaepidemia rajoituksineen
laittoi Salossakin etsimään uusia
toimintatapoja kokoontumisten
ja niihin kutsumisen tilalle. Niinpä
sometettiin ja striimattiin entistä
enemmän. Molemmille on tilausta
ihan tavallisissakin oloissa.

Kirkkomusiikilla on pitkä historia
ja elävä nykypäivä. Sanat ja sävelet
puhuttelevat, olipa mukana kuulijana, soittajana tai laulajana.
Lapsikuorolaisista kootun virtuaalikuoron Suvivirrestä tuli nettihitti
ensimmäisenä koronakeväänä.

SALLIKAA LAS

L

R

apsille ja lapsiperheille on
tarjolla mm. päiväkerhoja,
perhekerhoja, vauvakerho,
pyhäkoulu, muskari, retkiä
ja leirejä.

ippikoulu tavoittaa Salossa
suurimman osan ikäluokasta.
Leireillä, päivärippikouluissa ja
teemaripareilla hankitaan yhdessä elämän eväitä ja opitaan paljon
siitä uskosta, johon kirkon jäsenet
on kastettu.

K

oululaisten kerhoissa, leireillä ja retkillä ovat ykkössijalla
yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen.

P

artiossa oppii kädentaitoja solmuista nuotiontekoon, luonnossa liikkumista, ensiaputaitoja,
vastuuta tekemisistään ja kansainvälisyyttä.

JA NUORTEN

TEN

N
Salon seurakunnan tukemana toimii kahdeksan partiolippukuntaa.
Parissa niistä on myös perhepartiotoimintaa.

uorten toimintaa ovat avoimet ovet, nuortenillat, iltamessut, leirit ja retket. Voi myös
kouluttautua isoseksi tai kerhonohjaajaksi, ja ihmissuhdetaitojaan
voi vahvistaa Nuisku-kurssilla.

TUL

LA

”Rippikoulussa
on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin
ihmisiin, ja tottakai
tulee myös opittua
kristinuskosta.
Paljon antaa se,
kun saa uusia
kavereita.”
Riparilainen
2019

TUKEA ELÄMÄÄN
E

lämässä tulee välillä
vastaan ahdistavia aikoja: surua
ja sairautta, pulmia parisuhteessa, työpaineita
ja turhauttavaa
työttömyyttä,
rahahuolia, yksinolon apeutta
tai karikoita lasten kasvatuksessa.
Tiukoissa paikoissa ei tarvitse jaksaa yksin. Kotiseurakunta työntekijöineen ja vapaaehtoisineen tarjoaa tukea vaikeuksien keskelle.

A

uttamiseen erikoistuneita
työaloja ja työntekijöitä ovat
seurakunnassa mm. diakonia, per-

P

erheasiain neuvottelukeskus palvelee
kaikkia salolaisia parisuhdepulmissa
ja elämän kriisitilanteissa. Siellä tehdään
myös lakisääteistä perheasioiden sovittelua, kun vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen asioista sopimiseen eron jälkeen.

heneuvojat, sairaalapappi ja
työelämäpalvelut. Kaikille on
yhteistä keskustelujen luottamuksellisuus ja
palvelujen maksuttomuus. Yhteydenotto ei
edellytä kirkon
jäsenyyttä.
Tapaamisissa etsitään yhdessä
ymmärrystä tilanteeseen ja avataan uusia näkökulmia. Samalla
tuetaan sitä, että ihmiset saisivat
arjen sujumaan silloinkin, kun parisuhde, sairaus tai jokin muu asia
hiertää. Myös ryhmämuotoista tukea on tarjolla mm. ero- ja sururyhmissä.

S

airaalapappi on käytettävissä potilaita,
omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa
varten.

T

yöelämäpalveluissa tuetaan Salon alueen työntekijöiden työhyvinvointia,
jaksamista ja työyhteisöjen kehittymistä. Yhdessä etsitään ratkaisuja sekä oman
että työelämän kysymyksiin.

D

iakonia tulee apuun siellä, missä hätä on suurinta eivätkä yhteiskunnan auttamisväylät avaudu.
”Minulla ei oikein ollut ketään kenelle puhua. Löysin diakonian yhteystiedot netistä, ja pääsin keskustelemaan
työntekijän kanssa. Minua on autettu myös sosiaalitukiin liittyvissä paperitöissä.” Mies, 48 v

”Olen saanut hyviä neuvoja, apua asioiden hoidossa, taloudellista avustusta sekä hengellistä ja henkistä tukea.” Nainen, 58 v
”Meillä on monta lasta, ja vaatteiden ostaminen kaikille samanaikaisesti
on kallista. Neuvolasta suositeltiin ottamaan yhteyttä diakoniatyöhön.
Saimmekin sieltä vaateapua niin lapsille kuin aikuisille.” Nainen, 41 v

HYVÄ KIERTOON
VAPAAEHTOISISSA ON VOIMAA!

Markkinat ja myyjäiset eivät onnistuisi ilman talkoolaisia, joille on monenlaisia tehtäviä. Salon
syysmarkkinoilla ja Perniön Laurin markkinoilla myydään hernesoppaa lähetystyön hyväksi.
Vapun tienoon munkkimarkkinat
ovat perinteinen tempaus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Diakoni-nuorisotyönohjaaja Kirsi Salmela on yksi
Salon seurakunnan nimikkoläheteistä. Hän toimii
Thaimaan luterilaisen kirkon palveluksessa
asemapaikkanaan Bangkok.

Haravointitalkoot ovat perinne
monella Salon seurakunnan alueella.
Kauppojen lahjoittaman ylijäämäruoan kuljetus kaupasta jakopisteisiin hoituu vapaaehtoisten voimin.
Matkalaukullinen käsityöpiiriläisten ahkeroimia neuleita lähti lämmittämään Bolivian lapsia.

Löydä oma vapaaehtoistyösi
Aikaansa ja osaamistaan antamalla voi helpottaa ja ilahduttaa jonkun toisen elämää. Tehtäviä
on kahvinkeittäjistä ikäihmisten ulkoiluttajiin,
kerhonohjaajista kuorolaisiin, tekstinlukijoista
talkoolaisiin ja leipojista saunanlämmittäjiin.

KAIKELLE KANSALLE,

KAIKILLE KANSOILLE

I

loisen sanoman Jumalasta,
Jeesuksesta ja armosta ei pidä
jäädä pelkästään salolaisten ja
suomalaisten saataville. Siksi
tehdään ja tuetaan lähetystyötä.

S

eurakunnan kahdeksan nimikkolähettiä työskentelevät
Thaimaassa, Japanissa, Israelissa,
Etelä-Amerikassa, Virossa ja Bal-

kanilla sekä lähetyslentotyössä
Afrikassa. Lisäksi tuetaan nimikkokohteita muun muassa Afrikassa, Intiassa, Venäjällä ja Virossa.

Kainsainvälisyyttä
tämäkin: Salon seurakunnalla on neljä ystävyysseurakuntaa Virossa, yksi
Unkarissa ja yksi Venäjällä.

Y

L Ä H D E TÄ Ä N

HDESSÄ

LIIKKEELLE!

L

ähdetään aamulenkille.
Innostutaan gospellattareista.
Jumpataan kirkkopuistossa.

H

aravoidaan hautausmaalla.
Päästään päiväretkelle.
Uidaan ja saunotaan
leirikeskuksissa.

V

aelletaan hiljaisuuden polkua.
Katkaistaan kiireinen arki retriitissä.
Kokoonnutaan kesäkirkkoon
luonnon helmaan.

I

haillaan yhdessä Lapin ruskaa.
Hiihdellään keväthangilla.
Opintomatkaillaan
Raamatun mailla.

Ihmismieltä liikuttavat elämän
isot ilot ja mustat murheet,
sykähdyttävät kokemukset ja
arjen pienet ihmeet.
Mikä sinua liikuttaa?

Salon seurakunnalla on
neljätoista kirkkoa. Viidestä
kivikirkosta kolme on keskiaikaisia,
yksi vähän nuorempi ja yksi lajissaan
Suomen pienin. Loput ovat puukirkkoja,
ja kaikki neljätoista ovat kauniita!

SALON SEURAKUNTAπ
Kuvat: Seurakunnan kuva-arkisto, Kirkon kuvapankki, Annika Määttänen, Pixabay,
Kai Fagerström, Ari Oinas, Martti Santakari ja muut seurakunnan työntekijät. Taitto: Ari Oinas.

