AAMURUSKO
Ruskon seurakunnan tiedotuslehti
Syys—lokakuu 2021
www.ruskonseurakunta.fi
Syksy on siis hehkun ja loiston aikaa.
Jokainen vuodenaika on kaunis. Niin on myös
jokainen elämämme päivä, kun sen oikein
ymmärrämme. Elämämme on lahjaa, joka
annetaan ylhäältä. Näin minua opetti kerran eräs
106-vuotias ruskolainen.
Raamattu kertoo, että onnellinen ihminen on se,
jolla on rauha sydämessään.
Jeesuksen antama rauha on kaikkein kauneinta.
Nicaragualainen pappi, Ernesto Cardenal,
oivalsi tämän ja puki sanoiksi: ”Ken maistaa
pisarankin Jumalaa, on ikuisesti suunniltaan.”
Lämpimästi tervetuloa kokomaan Jumalan
hyvyyttä seurakuntamme tilaisuuksiin. Tule
sellaisena kuin olet. Meihin seurakunnan
työntekijöihin saa myös ottaa yhteyttä. Olemme
Sinua varten. Tehdään yhdessä elämästämme
kaunis.
Kuva: Mikko Virtanen

Pasi-pappi Salminen
Ruskon kirkkoherra

Kohti syksyä
Varmin kesän merkki on se, kun otan Rättisitikan
käyttöön. Teen sen yleensä kesäkuun alussa. Ja
sitten yleensä syyskuussa laitan sen seisomaan.
Rättisitikka tuo kesän tunteen iholle. Sen pehmeä
jousitus antaa ajonautinnon, jollaista ei voi
millään muulla autolla saada. Kun Ranskassa
suunniteltiin tätä Citroën 2CV:tä 1930-luvulla,
niin tavoitteena oli saada tavallinen kansanauto:
“Tehkää kuljin, jossa on neljä pyörää ja
sateensuoja, kuljettamaan neljää aikuista ja heidän
viiden leiviskän eväitään niin maalla kuin
kaupungissa 50 km:n tuntinopeudella. Kynnöspeltoa ylitettäessä ei kulkimeen sijoitetussa
munakorissa tule yhdenkään munan rikkoutua.”
Tässä on kesäauton kriteerit. Ja tämän lisäksi
auton luonnollinen ilmastointi on mitä parhain.
Rättisitikka on nelivetoinen; joka ovesta vetää.
Kesän virkistävien nautintojen jälkeen me
suuntaamme syksyyn. Syksy on kaunista aikaa.
Ruskan värit tuovat syvyyttä elämään. Vanhassa
ranskalaisessa laulussa Kuolleet lehdet lauletaan:
”Kun saapuu syys, niin lehdet puiston, se
hehkumaan saa loistoaan…”

Koronatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia
toimintaamme. Mahdollisista toiminnan
muutoksista ilmoitamme ajantasaisesti
verkkosivuilla www.ruskonseurakunta.fi
ja paikallislehdissä.
Jumalanpalvelukset (klo 10) lähetetään suorana
lähetyksenä Ruskon seurakunnan Facebooksivujen kautta. Jumalanpalveluksiin voi
osallistua koronaohjeita noudattaen.

JUMALANPALVELUKSET
RUSKOLLA

12.9. Perhekirkko klo 10, Waltteri Hämäläinen,
Hanna Likitalo-Goesch.
26.9. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Sauli Hannuksela.

10.10. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Sauli Hannuksela.
Ruskon Eläkkeensaajat ry:n kirkkopyhä.
Jumalanpalveluksen jälkeen kahvitus srk-talolla.
24.10. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja
Hanna Likitalo-Goesch.

Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki
te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan
teille levon”. Tervetuloa takaisin kotiin.
Waltteri Hämäläinen
seurakuntapastori

JUMALANPALVELUKSET
VAHDOLLA

MUSIIKKI

5.9. Sanajumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen
ja Sauli Hannuksela.
19.9. Messu klo 10, Veikko Sailola,
Hanna Likitalo-Goesch ja jp-ryhmä.
3.10. Kaikenikäisten jumalanpalvelus klo 10,
Pasi Salminen, Hanna Likitalo-Goesch.
Eläkeliitto Vahto-Rusko yhdistyksen
kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja ohjelmaa srktalossa. Sytytetään kynttilät viimeisen vuoden
aikana poisnukkuneille yhdistyksen jäsenille.
VahRus-kuoro mukana.
17.10. Messu klo 10, Pasi Salminen, Sauli
Hannuksela ja Ari Norro SLEY:stä saarnaa.
31.10. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Hanna Likitalo-Goesch. 80-vuotiaiden
syntymäpäiväkahvit seurakuntatalolla
jumalanpalveluksen jälkeen.
Takaisin kirkkoon
Vanha kertomus kuvaa yksinkertaisesti ja
hienosti, mitä kokenut kulkija tekee, kun hän
eksyy matkallaan: Hän menee takaisin kotiin.
Niin yksinkertaista se saa olla. Mutta entä silloin,
kun kulkija ei eksy. Mitä hän silloin tekee?
Veikkaan, että siinäkin tapauksessa hän palaa
aikanaan takaisin kotiin.
Nyt on kotiinpaluun aika. Kotiseurakunta on
joutunut korona-pandemian vuoksi pitkään kokoontumaan rajoitetusti. Erilaisilla etäyhteyksillä
ja pienryhmien tapaamisilla olemme voineet
kokea yhteyttä, mutta yksinäisyys ja yhteisöllisyyden kaipuu ovat koko ajan voimistuneet. Se on
aivan selvä. Meidät ihmiset on luotu elämään
toistemme rinnalla ja yhdessä myös seurakuntana.
Korona-pandemian pitkittymisestä huolimatta
seurakunnan toimintaa voidaan jälleen toteuttaa
avoimemmin. Nyt on kotiin palaamisen aika. Ei
tarvitse olla eksynyt. Riittää, että on joutunut
pitkään olemaan poissa. On aika palata takaisin
kirkkoon. Tervetuloa mukaan seurakunnan
jumalanpalveluksiin Ruskon ja Vahdon kirkkoon.
Tervetuloa mukaan armonvälineiden äärelle.

Rusahdus kuorokerho (6 - 10 -vuotiaille)
aloittaa syyskauden:
25.8. klo 15 - 15.45 Merttelän koululla ja
26.8. klo 15.30 - 16.15 Hiidenvainion
musiikkiluokassa jatkuen siitä viikoittain.
Kerhoihin saa tulla myös muista eskareista ja
kouluista. Kuorokerho on seurakunnan
musiikkikasvatusta ja lapsityötä yhdessä Ruskon
kunnan kanssa, joka tarjoaa tilat ja soittimet
käyttöömme. Ilmoittaudu mukaan: Hanna kanttori
p. 050 556 5586, hanna.likitalo-goesch@evl.fi
Kuva: Rusahduksen kesäleiriltä 2021.
Nuorten bändi alkaen 25.8. klo 19 Pilttiksellä.
Tervetuloa uudet ja vanhat soittajat, aikaisempaa
bändikokemusta ei tarvita.
Vahto gospel bänd 8.9. klo 18 Vahdon kirkossa.
Kuorot
Tilanteen mukaan kokoontumiset, syyskausi:
Arietta 25.8. klo 17, Vahdon kirkossa.
Monte Rusko 2.9. klo 18.30 Ruskon srk-talossa.
Jumalanpalvelusmusiikkia ja kesän 2022 SuLasol
laulujuhlien ohjelmistoa harjoitellen molemmissa
kuoroissa. Uudet laulajat tervetuloa!
Sinulle ruskolainen, joka elät ikähaarukassa
n. 63 - 70 -vuotta, sinulle joka kaipaat elämääsi
toimintaa, osallistumista ja yhdessä oloa.
Täyttäisitkö paikkasi kuorossa, joka kokoontuu
keskiviikkoisin klo 11.15 - 12.30 Ruskon srktalossa. Alkaen 1.9. ja jatkuen keskiviikkoisin.
Lisätiedot: Sauli Hannuksela 0400 121 857.

DIAKONIATYÖ

Hyvän mielen ryhmä mielenterveyskuntoutujille
Ruskon seurakuntakeskuksen kokoustilassa
parillisilla viikoilla torstaisin klo 10 - 11.
Tiedustelut diakoniatyöntekijä Anne Jaatinen
044 720 3706. Ryhmämme iloitsee uusista
jäsenistä, joten tervetuloa tutustumaan!

Kohtaamispaikka ja Hopeakerho
Käy kanssamme lauluun, liity juttuun. Nautitaan
kahvit yhdessä, pysähdytään hetkeksi. Jaetaan kokemuksia, opitaan lisää toisistamme ja itsestämme.
Kaikenikäisille aikuisille seuraavina keskiviikkoina seurakuntatalolla klo 13.00 - 14.30.
8.9. Rusko:
15.9. Vahto:
22.9. Rusko:
29.9. Vahto:
6.10. Rusko:
13.10. Vahto:
20.10. Rusko:
27.10. Vahto:

Vihdoin taas koolla, Pasi ja Anu
Salminen
Vihdoin taas koolla
Toivevirsihetki YV:n hyväksi
Toivevirsihetki YV:n hyväksi
Vanhustenviikon teema: Luonto antaa
voimaa, Kirsti ja Reima Tuominen.
Vanhustenviikon teema: Luonto antaa
voimaa
Kummityttö Piu
Kummityttö Piu

Kahvittelupiiri Parittoman viikon torstaisin
klo 10 - 11 Vahdon seurakuntatalon viraston
kokoustilassa 2.9. alkaen.
Kaipaatko juttu ja kahviseuraa? Tule mukaan!
Tied: Diakoni Maarit Hiltunen 040 532 5225
Mielenterveyskuntoutujien leiri 2. - 3.12.2021
Viherlahden leirikeskuksessa.
Leirimaksu 20€. Ilmoittautumiset 18.11. mennessä
Anne Jaatinen 044 720 3706
HUOMIO KAIKKI 60 - 69 -VUOTIAAT!

Ystäväpalvelu on seurakunnan
vapaaehtoistyötä lähimmäisen hyväksi.
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset ovat innokas ja
iloinen joukko. Tule sinäkin mukaan!
Yhdessä olemme enemmän!
Seuraava yhteinen kokoontuminen on to 23.9.
klo 13 Ruskon srk-talolla, palaverin jälkeen
juomme yhdessä seurakunnan tarjoamat torikahvit.

Kutsumme Teidät Ruskon seurakunnan
järjestämään seurakuntaan tutustumisiltaan:

Ulkoilutukset Ruskolla: Maunun palvelutaloissa
syyskuun loppuun asti torstaisin klo 14.30 - 15.30,
lokakuun alusta parillisilla viikoilla keskiviikkoisin
osallistutaan Hopeakerhoon klo 13 ja parittomilla
viikoilla keskiviikkoisin klo 14.30 kävelylenkki.
Ulkoilutukset Vahdolla:
Keskiviikkoisin klo 13 kävelylenkki ja parittomilla
viikoilla osallistumme kohtaamispaikkaan
Lisätietoja: Anne Jaatinen 044 720 3706 tai ´
Maarit Hiltunen 040 532 5225.

Tarjoilun järjestämiseksi olisi kiva, että ilmoitatte
osallistumisestanne 12.10. mennessä (ilman
ilmoittautumista olet myös tervetullut)
diakoniatyöntekijöille: Anne Jaatinen 044 720
3706 tai Maarit Hiltunen 040 532 5225.

Miesten keskustelupiiri Ruskon seurakuntakeskuksen kokoustilassa parittomilla viikoilla tiistaisin
klo 14.15. Syyskauden aloitus 14.9. Veikko Sailola
toimii piirin yhdyshenkilönä. Tervetuloa
juttelemaan miesten asioista kahvikupin äärellä!

Diakonian ja perhekerhojen yhteinen
~Toivon lounas~
pe 1.10.2021 klo 11 - 12 Ruskon srk-talossa ja
pe 5.11.2021 klo 11 - 12 Vahdon srk-talossa.

ti 12.10.2021 klo 17.00 Ruskon kirkkotuvalle.
Tilaisuudessa tarjoilua, ohjelmaa ja leppoisaa
yhdessäoloa. Mukana seurakunnan työntekijöitä ja
Maunun Helmen palveluohjaaja Niina Alapeltola.
Myös puoliso tai ystävä on tervetullut mukaan.

Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa!

~Iloa perheestä~

LÄHETYSTYÖ

Lähetys-Kirppis ja Lähimmäisen kammari
toimivat Ruskon seurakuntakeskuksessa,
Vanhatie 7. Ruskon seurakunnan kirpputori on
avoinna 1.9.2021 alkaen tiistaisin klo 10 - 14,
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13 - 17.
Ruskon seurakunta järjestää perheleirin
Viherlahden leirikeskuksessa 24.9. - 26.9.2021
Leirin hinta 90€ / perhe.
Lisätiedot: diakoni Maarit Hiltunen 040 532 5225
Ilmoittautumiset: kirkkoherranvirastoon
3.9. klo 9.00 alkaen 044 720 3700.
Toivoa surun keskelle
Hanna Ekola vieraana
SANO SURUASI RAKKAUDEKSI

-illassa Ruskon seurakuntatalolla
to 28.10.2021 klo 18

Koronatilanteen huonontuessa aukioloajat
saattavat muuttua.
Meillä on myynnissä paljon vaatteita lapsille,
nuorille ja aikuisille sekä astioita, liinavaatteita,
kenkiä, leluja ja kirjoja. Emme ota vastaan
elektroniikkaa, huonekaluja, kypäriä ja lasten
turvaistuimia. Tuottomme ohjataan lähetystyöhön oman seurakunnan nimikkoläheteille.
Tuemme myös oman seurakunnan diakoniatyötä.
Lähimmäisen kammari on ruskolaisten yhteinen
olohuone Lähetys-Kirppiksen yhteydessä.
Poikkea kahville ja tule juttelemaan.
Peittopiirit

Läheisen kuolema on yksi elämän syvimpiä
kokemuksia. Kun menetämme viereltämme
rakastamamme ihmisen, elämä muuttuu kertaheitolla toisenlaiseksi kuin ennen. Surun voima
yllättää ja surun läpikäymiseen tarvitaan paljon
aikaa. Mielessä on monia kysymyksiä. Miten tästä
eteenpäin? Mistä löytyisi toivoa surun keskelle?
Miten kohdata surua niin, että se voisi jonain
päivänä muuttua elämän voimavaraksi?
Muuan muassa näistä aiheista kuullaan ajatuksia,
runoja ja lauluja Ruskon seurakuntatalolla
28.10.2021 klo 18 alkaen järjestettävässä
SANO SURUASI RAKKAUDEKSI -illassa,
joka on tarkoitettu kaikille, joita suru on
kohdannut omakohtaisesti, jotka elävät läheisensä
menettäneen rinnalla tai joita muuten ajatukset
surusta ja toivosta kiinnostavat.
Vierailijaksi tilaisuuteen saapuu laulaja-kirjailija,
TM Hanna Ekola, joka on itsekin menettänyt viisi
läheistään ja kirjoittanut aiheesta useita surua,
selviytymistä ja toivoa käsittelevää kirjaa,
mm. Sano suruasi rakkaudeksi, Otan osaa suruusi
ja Sanoja surusta ja toivosta.
Näitä kirjoja on myös mahdollista tilaisuudessa
hankkia itselleen.
Tilaisuuden järjestää Ruskon seurakunta.

Ruskolla peittopiiri alkaa to 9.9.2021 klo 13
Ruskon seurakunnan kokoustilassa ja Vahdolla
ti 21.9.2021 klo 13 Vahdon seurakuntatalolla.
Lähetys-Bingo alkaa Ruskolla ti 7.9.2021 klo 13
Ruskon seurakunnan kokoustilassa, vetäjänä
Marjatta. Vahdolla ti 14.9.2021 klo 13 Vahdon
seurakuntatalolla, vetäjänä Ulla.
Huom. kelloaika muuttunut.
Olemme mukana Porkkanamarkkinoilla Turun
Tuomiokirkkotorilla 18.9.2021 klo 11 – 14
Porkkanamarkkinoilla on tarjolla lähikunnissa
kasvatettuja juureksia ja vihanneksia, taitavien
käsien leipomaa leipää, leivonnaisia, hilloja,
mehuja sekä erilaisia käsitöitä. Myynnissä on
myös lettuja, vohveleita ja makkaraa. Tuotto
menee Suomen Lähetysseuran Tasauskeräyksen
hyväksi.
Lahjoituksia porkkanamarkkinoille ottavat vastaan
Ruskolla: Marja 040 507 0839 ja
Liisa 0400 743 066. Vahdolla: Anneli
02 536 7236 ja Riitta 0400 661 450.
Tule rohkeasti mukaan toimintaamme.
Toimimme lähimmäisen hyväksi.
Olemme mukana facebookissa:
Lähetys-Kirppis Rusko.

LAPSET
Tutustu lapsille ja perheille suunnattuun
toimintaamme: www.ruskonseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille.
Pyhäkoulu kokoontuu Ruskolla joka toinen
lauantai klo 10 - 11 Päiväkerhon tiloissa
(Vanhatie 7, Rusko). Syksyn 2021 pyhäkoulupäivät ovat 18.9., 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja
4.12. Pyhäkoulua pitävät seurakunnan vapaaehtoiset pyhäkoulun-ohjaajat ja seurakunnan
työntekijät. Lisätietoja antaa seurakuntapastori
Waltteri Hämäläinen 044 720 3704.

Isä-Lapsi toiminta
Isien ja lasten yhteistä
aikaa ja tekemistä
keskiviikkoisin 15.9.,
29.9., 27.10., 10.11.,
24.11. ja 8.12. klo 17 - 18 Pilttipubissa tai
erikseen ilmoitettavassa paikassa.
Lisätiedot seurakuntapastori Waltteri Hämäläiseltä
044 720 3704, waltteri.hamalainen@evl.fi.
Sieniretki
Perheiden sieniretki Ruskon hiihtokeskukseen
ti 7.9. klo 9.30 - 11.30 yhteistyössä LounaisSuomen Maa– ja kotitalousnaisten kanssa. Lopuksi
syödään eväitä. Seurakunta tarjoaa kahvit, mehut
ja makkarat. Ilmoittautumiset: 6.9. mennessä:
maarit.t.hiltunen@evl.fi , 040 532 5225 tai
mari.nissi@evl.fi, 044 720 3707.

NUORET
Nuortenillat lauantaisin klo 18 - 22 Pilttipubissa.
Ensimmäinen kerta 28.8.
Gospel Café kerran kuussa lauantaisin klo 18 - 22.
30.10. Park 7. Illoissa aina musiikkia, pelailua,
bilis-cup, pientä purtavaa ja hyvää seuraa!
Isoskoulutus parillisten viikkojen keskiviikkoina
klo 18 - 20 Pilttipubilla. Ensimmäinen kerta 25.8.
Ilmoittautuminen tapahtuu tulemalla mukaan
isoskoulutusiltaan. Aloittaa voi myös myöhemmin.
Lisätietoja saa Suskilta 044 720 3709.
PopUp tapahtumia syksyn aikana, ajankohta ja
paikka ilmoitetaan somekanavien kautta.
Nuorisotyö SOMEssa:
Instagram/ruskonsrknuoret; WhatsApp;
www.ruskonseurakunta.fi/nuorille.
Nuorisotyönohjaaja Marjo Hakamäki-Salo on
opinto-vapaalla ja nuorisotyöstä vastaa Marjon
sijainen nuorisotyönohjaaja Susanna Hulkko
044 720 3709. Kysymyksiin vastaa myös
Waltteri Hämäläinen 044 720 3704.

RIPPIKOULU

Viisvuotis-synttärit vuonna 2021 5-vuotta
täyttäville 23.10. klo 10 - 11.30. Viisivuotiaille
lähtee kutsu kotiin, jossa tarkemmat ohjeet.
VARHAISNUORET
Route 67 seurakunnan avointa toimintaa 6.- 7.
-luokkalaisille lauantaisin nuortentila Pilttipubissa
klo 14 - 16. Ensimmäinen kerta on 4.9.
Kymppisynttärit vuonna 2021 10-vuotta täyttäville
23.10. klo 13 - 14.30. Kymppivuotiaille lähtee kutsu
kotiin, jossa tarkemmat ohjeet. Lisätietoja antaa
nuorisotyönohjaaja Suski 044 720 3709.
Marjo Hakamäki-Salo on opintovapaalla ja
varhaisnuorisotyöstä vastaa Susanna Hulkko.

Ilmoittautuminen Ruskon seurakunnan vuoden
2022 rippikouluihin: Rippikouluihin ilmoittaudutaan palauttamalla täytetty ilmoittautumislomake torstaina 23.9. klo 14 - 18 välisenä aikana
seurakunnan nuortentilaan Pilttipubiin (Vanhatie 7
Rusko). Ilmoittautumislomake ja tarkempi ilmoittautumisohje julkaistaan seurakunnan kotisivuilla
elokuun lopussa. Kaikille Ruskon seurakunnan
vuonna 2007 syntyneille jäsenille lähetetään
syyskuun alussa kirjeitse kutsu rippikouluun sekä
ilmoittautumisohje. Lisätietoja rippikoulusta voi
kysyä seurakuntapastori Waltteri Hämäläiseltä
044 720 3704, waltteri.hamalainen@evl.fi.

Raamattu– ja rukouspiiri

He ottivat kiinni apostolit
ja panivat heidät
vankilaan. Mutta yöllä
Herran enkeli avasi
vankilan ovet, vei heidät
ulos ja sanoi: "Lähtekää
täältä. Menkää temppeliin
ja julistakaa kansalle
kaikki tämän uuden elämän sanat." Apostolit
tekivät niin. Kun päivä koitti, he menivät
temppeliin ja alkoivat opettaa. (Ap.t. 5:18-21)
Olet sydämellisesti tervetullut rakentumaan
Jumalan sanasta. Mukaan voi tulla
satunnaisestikin, sillä jokainen ilta on oma
kokonaisuutensa. Käsittelemme Apostolien
tekoja.

KAPPELISEURAKUNTA
Vahtolaisuutta -seminaarisarja 23.9. klo 18.30
Aiheena ”Metsästä, pelloilta ja kasvihuoneista
–vahtolaista torikauppaa” Aiheesta alustaa
historioitsija Turkka Myllykylä ja musiikista
Kaisa Salonen ja Mirja Ahonen –kahvitarjoilu.
Kappelin sunnuntai-iltapäivä Vahdolla srktalossa 26.9. klo 12. Pientä ohjelmaa mm. Vahto–
seuran entisöimän Tiimalasin luovutus takaisin
kappelille, Sisterssien musavisa. Keittolounas ja
kahvit. Mukana Veikko kappalainen. Tervetuloa!
Vahtolaisuutta -seminaarisarja 21.10. klo 18.30
”Tutustutaan Paattisten hautausmaahan”
Tarkemmat tiedot myöhemmin, seuraa ilmoittelua!
Vahdon kirkko ja hautausmaat -historiakirja,
koonnut ja kirjoittanut Turkka Myllykylä.
Saatavana vielä muutama kappale, torstaisin
kappelivirastosta klo 11 - 17 ja
srk:n tilaisuuksista. Hinta 30 €, käteismaksu.
MUUTA
Rukouksen talo jatkuu tiistaisin klo 16.30 - 18.00
Raision kirkossa, mihin myös ruskolaiset ovat
tervetulleita. Rukouksen talo on sielun taukopaikka, joka rohkaisee sinua rukoilemaan ja tarjoaa
paikan hiljentyä keskellä arkea kauniissa kirkossa.

Kokoonnumme Ruskon srk-keskuksen
kokoustilassa, koronaturvaohjeiden (maski ja
etäisyydet) puitteissa osoitteessa Vanhatie 7
kello 18 seuraavina keskiviikkoiltoina alkaen:
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 1.12. ja
15.12.
Mikäli koronaohjeistus muuta edellyttää,
toimimme ko. ohjeiden mukaisesti.
Vahdon papin kaffepaussi torstaisin
klo 11 - 17. Vahdon virastolla.

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto palvelee maanantaisin
klo 9 - 16 ja muina arkipäivinä klo 9 - 12
044 720 3700, s-posti: virasto.rusko@evl.fi
Kirkkoherra: Pasi Salminen 044 533 5376
Muut papit:
Waltteri Hämäläinen 044 720 3704
Veikko Sailola 044 720 3703
Diakoniatyöntekijät:
Maarit Hiltunen 040 532 5225
Anne Jaatinen 044 720 3706
Muiden työntekijöiden yhteystiedot löytyvät
www.ruskonseurakunta.fi/yhteystiedot

