AAMURUSKO
Ruskon seurakunnan tiedotuslehti
Tammi- ja helmikuu 2021
www.ruskonseurakunta.fi
Ajatusteni kulku alkoi mennä epämukavuusalueille. Uskollisuus, rehellisyys, ja ihmisenä
oleminen; miten olisi, jos en olisi tässä, mitä
muuta olisin?
Jaksaisinko rakastaa, jos en olisi tässä?
Kun nytkin on vaikeata rakastaa, melkeinpä
mahdotonta rakastaa, vaikka mestarin kanssa
yritän kulkea.
Ketä ihmisiä minulta jäisi tapaamatta, mitä
kirjoja lukematta, mitä rukouksia rukoilematta,
jos en olisi tässä. Mitä lauluja laulamatta?
Mitä jos...
Olen joskus joutunut ulkomailla sairaalaan.
Muistan tilanteen, kun sain lomakkeen
täyttäväksi ja ruutuja rastitettavaksi. Minulta
kysyttiin: nimi, syntymäaika, osoite, uskonto,
perussairaudet, lähiomainen.
Uskonto? Mitäpä tuohon nyt laittaisin?
Luterilainen vaiko kristitty? Maassa, jossa olin
on luterilaisuuden yleisyys alle 1 % ja luterilaisuuteen liittyy tietty lahkolaisuuden leima,
päätin kirjoittaa henkilötietoihin neutraalisti
vain kristitty.
Mitä jos?
Ryhdyin ajatusleikkiin. Mitä jos olisinkin
uskonnoton tai ateisti? Minkälainen elämäni
olisi silloin?
Ajattelin, että mahtavaa; saisin 51 sunnuntaiaamua vuodessa takaisin itselleni ”omaa aikaa”
ja samalla rysäyksellä vapautuisi joulunpyhät ja
pitkäperjantait. Kokonaisen pitkän viikonlopun; pääsiäisen ylle voisin vetää henkselit
kalenterissani parhaimpaan kevätaikaan ja
käyttää aikani puutarhatöihin ja reippailuun. Ei
tarvitsisi sisällä kirkossa istuskella!
Mitä jos en olisikaan kristitty? Ei tarvitsisi
korvaani kallistaa, mitä joku ihmemies on
joskus 2000 vuotta sitten puuhastellut. Eipä
myöskään tarvitsisi päätäni vaivata Jeesusta
ennen eläneiden pyhien kirjoitusten suurmiesten ajatuksilla ja elämänvaiheilla.
Ihan sama onko joku koriin piilotettu vauva
päätynyt ihmeellisten vaiheiden kautta Faaraon
hoviin ja pelastanut Israelin kansan orjuudesta.

Entä sitten, kun minua ei enää ole,
jos en olisi tässä, missä
olisin silloin?
Taivaselämää ja
taivasvoimaa teille kaikki
ruskolaiset armon vuonna
2021!
Kanttori
Hanna Likitalo-Goesch

Mikäli kokoontumisrajoitukset jatkuvat
klo 10 jumalanpalvelukset striimataan Ruskon
seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA
1.1. Jumalanpalvelus klo 10, Veikko Sailola ja
Sauli Hannuksela.

6.1. Jumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen ja
Sauli Hannuksela.
10.1. Jumalanpalvelus klo 12, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.
17.1. Jumalanpalvelus klo 10, Veikko Sailola,
Sauli Hannuksela ja saarnaajana Ari Malmi.
24.1. Konfirmaatiomessu klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.
31.1. Jumalanpalvelus klo 12, Pasi Salminen ja
Sauli Hannuksela.

7.2. YV jumalanpalvelus klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

14.2. Perhekirkko klo 12, Pasi Salminen ja
Hanna Likitalo-Goesch.
21.2. Jumalanpalvelus klo 10, Veikko Sailola ja
Sauli Hannuksela.

Rusahdus kuorokerho
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme kaikki
6 –10 -vuotiaat tytöt ja pojat. Kerhot alkavat
Merttelässä 13.1. ja Hiidenvainiolla 14.1.
Tiedustelut Hanna p. 040 556 5586.

28.2. Iltakirkko klo 16, Pasi Salminen ja Sauli
Hannuksela.

JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA

3.1. Jumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen ja
Sauli Hannuksela.
10.1. Jumalanpalvelus klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.
17.1. Jumalanpalvelus klo 12, Veikko Sailola,
Sauli Hannuksela ja saarnaajana Ari Malmi.
24.1. Iltakirkko klo 16, Waltteri Hämäläinen ja
Hanna Likitalo-Goesch.

Nuorten bändi

31.1. Jumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen ja
Sauli Hannuksela.

Nuorten bändi Pilttiksellä keskiviikkoisin parillisilla viikoilla 13.1. alkaen klo 19.30. Mukaan
mahtuu eikä aikaisempaa kokemusta tarvita!

7.2. YV jumalanpalvelus klo 12, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.
14.2. Jumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen ja
Hanna Likitalo-Goesch.
21.2. Jumalanpalvelus klo 12, Veikko Sailola ja
Sauli Hannuksela.
28.2. Jumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen ja
Hanna Likitalo-Goesch.

MUSIIKKI
Kuorot
Aloittavat toimintansa viikolla 2, mikäli tilanne
sen sallii, muutoin ilmoitamme aloituksesta nettisivuilla www.ruskonseurakunta.fi ja Ruskolaisessa.
Arietta naiskuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo
17.30 Vahdon kirkossa, Monte Rusko sekakuoro
torstaisin klo 18.30 Ruskon srk-talossa. Tiedustelut:
Hanna Likitalo-Goesch p. 040 556 5586.

YHTEISVASTUU

Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon.
Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri
tavoin eri puolilla maata ja sen taustalla on
monenlaisia syitä. Myös puuttumiskeinot ilmiöön
ovat monimuotoisia.
Yhteisvastuukeräyksen kotimaisina valtakunnallisina kumppaneina ovat Kirkon diakoniarahasto
sekä Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkko. Diakoniarahasto kohdentaa yhteisvastuu–
varat
kokonaisvaltaiseen
avustustoimintaan
yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
Heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä
autetaan taloudellisen ahdingon korjaamisessa ja
elämänlaadun kohentamisessa. Seurakuntaopisto
kokoaa valtakunnallisen kansanopistoverkon,
joka tulee toteuttamaan ikäihmisille maksuttomia
taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen
valmennusta vuodesta 2022 alkaen.
Ruskon seurakunta käyttää
oman tuottoosuutensa paikallisten tarpeiden mukaisesti
ikäihmisten ahdingon helpottamiseen.
Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotoilla tuetaan arvokkaan vanhuuden
mahdollistamista monialaisesti Yhteisvastuun
kansainvälisen kumppanin,
Kirkon Ulkomaan-avun katastrofirahaston työllä.
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa
tulee olemaan Uganda.
Vuoden 2021 keräys alkaa 7.2.2021. Keräyksen
suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden
2021 keräyksen esimiehenä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Voit ilmoittautua YV-kerääjäksi seurakunnan
diakoniatyöntekijöille Anne p. 044 720 3706 tai
Maarit p. 040 532 5225.
La 13.3. YV-ulkoilutapahtuma, lisätiedot seuraavassa Aamuruskossa ja www.ruskonseurakunta.fi
Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.
YV-jumalanpalveluksella: Ruskon kirkossa klo
10 ja Vahdon kirkossa klo 12.

DIAKONIATYÖ

Vuoden 2021 syntymäpäivämuistamiset
Ruskon seurakunta siirtyy muistamaan 80vuotta täyttäviä seurakuntalaisia kutsumalla
heidät yhteiseen juhlajumalanpalvelukseen
14.3.2021 jonka jälkeen kahvitilaisuus. Jokainen saa henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen.
Syksyllä juhlimme vuoden aikana 70- ja 75 vuotta täyttäviä yhteisellä juhlalla, jonne
myöskin kutsutaan henkilökohtaisesti.
Henkilökohtaisella onnittelukäynnillä
muistetaan kaikkia 85-vuotta täyttäviä,
samoin 90-vuodesta eteen päin vuosittain.
Miesten keskustelupiiri Ruskon seurakuntakeskuksen kokoustilassa parittomilla viikoilla
tiistaisin klo 14.15 alkaen 19.1.2021
Yhteyshenkilö: Veikko Sailola.
Tule keskustelemaan miehille tärkeistä asioista
ja muistelemaan menneitä kahvikupin äärellä!
Ystäväpalvelu on seurakunnan
vapaaehtoistyötä lähimmäisen hyväksi.
Epidemian aikana palvelutalojen ulkoilutukset
on peruttu, mutta muu toiminta jatkuu rajoitukset huomioiden. Ystäväpalvelun vapaaehtoiset ovat innokas ja iloinen joukko. Tule
sinäkin mukaan! Yhdessä olemme enemmän!
Seuraava yhteinen kokoontuminen on
8.2.2021 klo 10 Ruskon srk-talolla.
Lisätietoja: Anne Jaatinen, p. 044 7203 706 tai
Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.
Seurakunnan vapaaehtoisille järjestetään
Hygieniapassikoulutus ja -tentti
to 4.3. klo 13 - 15 Ruskon seurakuntatalolla
koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen. 25.2. mennessä:
Annelle 044 7203 704.
Raision kaupungin sosiaalityöntekijä Elina
Lehto tavattavissa Ruskon diakoniatoimistoissa.
Varaa aika diakoniatyöntekijöiltä:
Anne (Rusko) 044 720 3706 tai
Maarit (Vahto) 040 532 5225.
Vuoden ensimmäinen vastaanotto 11.1.2021
klo 13-15.

Hyvän mielen ryhmä
mielenterveyskuntoutujille
Ruskon seurakuntakeskuksen
kokoustilassa parillisilla
viikoilla torstaisin klo 10 - 11
alkaen 14.1.2021.
Tied. diakoniatyöntekijä
Anne Jaatinen p. 044 7203 706.
Kahvittelupiiri Vahdon seurakuntatalon viraston
kahvihuoneessa parittomilla viikoilla torstaisin
klo 10-11 alkaen 7.1.2021.
Tied. Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.
Kirjapiiri Vahdon seurakuntatalon viraston
kahvihuoneessa parillisilla viikoilla maanantaisin
klo 13-14.30 alkaen 11.1.2021. (ei viikolla 8).
Kaikki uudet ja vanhat kirjapiiriläiset ovat
tervetulleita! Käymme läpi Saara Kinnusen kirjaa
Sovintoon elämän kanssa. Tied. Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.
Hopeakerho ja Kohtaamispaikka kokoavat
myös vuonna 2021 varttunutta väkeä iloiseen
yhdessäoloon keskiviikkoisin klo 13-14.30
vuoroviikoin Ruskon ja Vahdon seurakuntatalolla
Toivomme mukaan myös uusia kerholaisia.
Hopeakerho alkaa 13.1.2021
Kohtaamispaikka alkaa 20.1.2021
Käy kanssamme lauluun, liity juttuun.
Nautitaan kahvit yhdessä, pysähdytään hetkeksi.
Jaetaan kokemuksia, opitaan lisää toisistamme ja
itsestämme. Lämpimästi tervetuloa!
Teetä ja sympatiaa -ilta
to 28.1.2021 klo 18,
Ruskon seurakuntatalolla.
Lämpimästi tervetuloa
viettämään yhteyden iltaa.
Teen ja sympatian lisäksi
elämän biisejä tarinoineen. Ilta on tarkoitettu
kaikenikäisille. Tule ja tuo ystäväsikin.
Diakoniatyön tukitiimin kokous 25.1. klo 10
Vahdon seurakuntatalolla. Tervetuloa mukaan
kaikki diakoniasta, yhteisvastuusta ja ikäihmisistä
kiinnostuneet. Tehdään yhdessä hyvää!

Sururyhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneille. Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa.
Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 2.3.2021
klo 18.00 Ruskon seurakuntakeskuksen Lähimmäisen kammarissa. Kokoonnumme yhdessä
keskustelemaan asioista, joita kulunut suruaika
on nostanut esiin. Kokemuksia jakamalla voimme olla auttamassa toinen toisiamme. Ryhmän
toimintaan kuuluu ehdoton luottamuksellisuus.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi
mukaan ryhmään!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.2. mennessä:
Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225 tai Anne
Jaatinen p.0447203706.
LÄHETYSTYÖ

Lähetys-Kirppis ja Lähimmäisten kammari
toimivat Ruskon seurakuntakeskuksessa
(Vanhatie 7). Ruskon seurakunnan kirpputori on
avoinna ti klo 10 – 14, ke ja to klo 13 – 17.
Meillä on myynnissä vaatteita lapsille, nuorille ja
aikuisille sekä astioita, liinavaatteita, kenkiä,
leluja ja kirjoja. Otamme vastaan puhtaita ja
ehjiä vaatteita. 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.
Koronatilanteen huonontuessa aukioloajat
voivat muuttua. Toiminta alkaa ti 12.1.2021
Lähetys-Bingoa pelataan Ruskolla parittoman
viikon tiistaina klo 12, srk:n kokoustilassa
Vahdolla parillisen viikon tiistaina klo 12.00
srk-talolla. Bingot alkavat Vahdolla 12.1.
klo 12, vetäjänä Ulla ja Ruskolla 19.1. klo 12,
vetäjänä Marjatta. Tervetuloa pelailemaan!

Peittopiirit Ruskolla
peittopiiri on parillisen
viikon torstaina klo 13.00
seurakunnan kokoustilassa.
Vahdolla peittopiiri on
parittoman viikon tiistaina
klo 13.00 Vahdon
seurakuntatalolla.
Ensimmäinen kerta Ruskolla 14.1. klo 13 ja
Vahdolla 19.1. klo 13. Tervetuloa mukaan!

LAPSET

VARHAISNUORET

Route 67 seurakunnan avointa toimintaa 6.- 7.
-luokkalaisille lauantaisin nuortentila Pilttipubissa klo 15 - 17. Ensimmäinen kerta on 16.1.
NUORET
Nuortenillat lauantaisin klo 18 - 21
Pilttipubissa. Kevätkauden ensimmäinen kerta
on 2.1.

Päiväkerhot alkavat Ruskolla 11.1. ja
Vahdolla 12.1.

Gospel Café kerran kuussa lauantaisin klo 18-22
6.2. Samuli Luomaranta ja Kotiinpalaajat
Illoissa aina musiikkia, pelailua, bilis-cup, pientä
purtavaa ja hyvää seuraa!

Perhemuskarit alkavat Vahdolla 11.1. klo.9.30,
Ruskolla 14.1. klo 9.30, ennakkoilmoittautuminen.

Isoskoulutuksen kevään ensimmäinen
koulutuskerta on 20.1. klo 18 - 20 Pilttipubissa.

Puistotoiminta alkaa Päällistömäen puistossa
12.1. klo 9 - 11, ennakkoilmoittautuminen.

Nuorisotyö SOMEssa:
Instagram/ruskonsrknuoret; WhatsApp;
www.ruskonseurakunta.fi/nuorille.

Perhekerhot alkavat Ruskolla ja Vahdolla
15.1. klo.9.30 - 11, ennakkoilmoittautuminen.
Perheiden puuhakerho alkaa Ruskolla 13.1. klo
9.30 - 11, ennakkoilmoittautuminen.
19.2. Hiihtokeskusretki Ruskolla klo 9.30 - 11.
Vko 8, ei toimintaa, hiihtoloma!

Varhaisnuoriso– ja nuorisotyöstä vastaa
nuorisotyönohjaaja Marjo Hakamäki-Salo p 044
720 3709. Kysymyksiin vastaa myös nuorisopastori Waltteri Hämäläinen 044 720 3704.
RIPPIKOULU
Rippikoulut kokoontuvat ryhmien aikataulujen
mukaisesti. Ryhmän ensimmäisen tapaamisen
jälkeen aikataulu on nähtävillä seurakunnan
kotisivuilla www.ruskonseurakunta.fi/tulemukaan/rippikoulu. Lisätietoja antavat oman
rippikouluryhmän ohjaajat.
Purjehdusrippikoulu: Ensimmäinen tapaaminen
nuorille ja huoltajille tiistaina 19.1.2021
klo 18.00 – 19.15 seurakunnan nuortentilassa
Pilttipubilla (Vanhatie 7, Rusko).
Saaristorippikoulu: Ensimmäinen tapaaminen
nuorille ja huoltajille tiistaina 12.1.2021
klo 18.00 – 19.15 Ruskon seurakuntatalossa
(Vanhatie 3, Rusko).
Kesärippikoulu Marttinen: Ensimmäinen
tapaaminen nuorille ja huoltajille torstaina
14.1.2021 klo 18.00 – 19.15 Ruskon seurakuntatalossa (Vanhatie 3, Rusko).

KAPPELISEURAKUNTA

VAHTOLAISUUTTA seminaarisarja
torstaina 25.2. klo 18.30 srk-talossa teemalla
”Vahtolaisia Turussa ja ulkomailla 1500– ja
1600-luvulla”. Aiheesta alustaa tuttuun tapaan
historioitsija Turkka Myllykylä—musiikkia sekä
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MUUTA:
Sydämellinen kiitos
kaikille Lahja lapselle
–tempauksessa mukana
olleille.
Yli 60 lasta/nuorta
saivat jouluilon.
21.1. Kasvatuksen tukiryhmä Ruskolla
Pilttipubissa klo 17 - 19, Tervetuloa mukaan
kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat.
Tervetuloa Hiljaisuuden joogaan®!
Hiljaisuuden jooga® jatkuu myös keväällä.
Tapaamme tiistai-iltaisin klo 18 - 19.30 Ruskon
seurakuntatalolla. Kevään ensimmäinen
harjoituskerta on ti 2.2. ja sen jälkeen kerran
viikossa, viimeisen tapaamisen ollessa 27.4.
Hiljaisuuden jooga® sopii kaiken kuntoisille
ihmisille, aiempaa kokemusta joogasta ei tarvita.
Kurssille voivat ilmoittautua kaiken ikäiset 15vuotiaasta ylöspäin. Ilmoittautumiset nuorisotyöohjaaja Marjolle 12.1. alkaen p. 044 720 3709.
Marjo vastaa myös mielellään Hiljaisuuden
joogaan® liittyviin kysymyksiin.
Rukouksen talo
Tiistaisin klo
16.30 - 18.00
12.1. alkaen
Raision kirkossa,
jonne ruskolaiset ovat tervetulleita. Koronatilanne
saattaa aiheuttaa muutoksia iltoihin.
Olet tervetullut kirkkoon hiljentymään ja
halutessasi koulutetut vapaaehtoiset rukoilevat
kanssasi luottamuksellisesti. Rukouksen talo on
taukopaikka Jumalan kanssa keskellä arkea.
Kerran kuussa vietämme myös ehtoollista.

Raamattu– ja rukouspiiri

Mutta Pyhää Henkeä
täynnä Stefanos nosti
katseensa taivasta kohti
ja näki Jumalan
kirkkauden ja
Jeesuksen, joka seisoi
Jumalan oikealla
puolella! (Apt. 7:55)
Olet sydämellisesti tervetullut rakentumaan
Jumalan sanasta. Mukaan voi tulla satunnaisestikin sillä jokainen ilta on oma kokonaisuutensa. Käsittelemme apostolien tekoja.

Kokoonnumme Ruskon srk-keskuksen
kokoustilassa (os. Vanhatie 7) koronaturvaohjeiden ja -rajoitusten puitteissa klo 18
seuraavina keskiviikkoiltoina: 20.1., 3.2.,
24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5.

Koronatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia
toimintaamme. Mahdollisista toiminnan
muutoksista ilmoitamme ajantasaisesti
verkkosivuilla www.ruskonseurakunta.fi
ja paikallislehdissä.
Vahdon papin kaffepaussi torstaisin
klo 11 - 17 Vahdon virastolla. Tervetuloa!

Yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto palvelee maanantaisin
klo 9 - 16 ja muina arkipäivinä klo 9 - 12
p. 02 432 2102 s-posti: virasto.rusko@evl.fi
Vahdon virastossa pappi paikalla torstaisin
klo 11-17.

Kirkkoherra: Pasi Salminen p. 044 533 5376
Muut papit:
Waltteri Hämäläinen p. 044 720 3704
Veikko Sailola p. 044 720 3703
Diakoniatyöntekijät:
Maarit Hiltunen p. 040 532 5225
Anne Jaatinen p. 044 720 3706
Muiden työntekijöiden yhteystiedot löytyvät
www.ruskonseurakunta.fi/yhteystiedot

