AAMURUSKO
Ruskon seurakunnan tiedotuslehti
Maalis- ja huhtikuu 2021
www.ruskonseurakunta.fi
loppujen lopuksi se on hyvä asia. Tuntuu miltä
tuntuu, Hän pitää meistä huolen. Hän johdattaa
meidät oikealle, turvalliselle tielle.
Siunausta kevääseen, varjelusta elämääsi!

Veikko Sailola
Vahdon kappalainen

Kevättä odotellessa
Tänä Herran vuonna 2021 talvi tuli Turun
seudulle tammikuun puolessa välissä. Niin ei ole
ollut aikoihin. Saattaahan muistini pettää, mutta
2000-luvun talvet ovat olleet mielestäni mustia ja
vähälumisia. Sen verran lunta on piisannut, että
joka talvi on autolla saanut liukastella.
Ajellessani Littoisista Ruskon suuntaan mietin,
millainenkohan minä olen talviautoilijana?
Mieleeni tuli sana jäätävä.
Kertookohan se liiallisesta itsevarmuudesta vai
huonosta itsetunnosta? Urbaanin sanakirjan
mukaan: jäätävä = loistava, todella hyvä. Mutta
toisaalta: ehkä minun olisi talvella jäätävä kotiin
ja annettava muiden hoitaa autoilut?
On ajotaitomme, kuinka loistava tahansa, voimme
siitä huolimatta, eri syitten takia, menettää
ajoneuvomme hallinnan. Samoin voi käydä
elämässämme. Saamme huomata, että kaikki ei
olekaan
ihmisen
voimin
hallittavissa.
Korjausliikettä tarvitaan.
Elämän takkuillessa on hyvä kääntyä Jumalan
puoleen. Psalmi 139 on kirjoitettu tuhansia vuosia
sitten ja se muistuttaa meitä seuraavin sanoin:
Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele
minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla,
väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
Me tarvitsemme johdatusta elämäämme, Jumalan
kosketusta. Vaikka se joskus kirpaiseekin,

Seurakunnan kokoava toiminta, kuorot ja aikuisten pienryhmätoiminta on keskeytetty 31.3.2021
asti. Muutoksista ilmoitamme nettisivuilla
www.ruskonseurakunta.fi ja Ruskolaisessa.
Jumalanpalvelukset (klo 10) lähetetään suorana
lähetyksenä Ruskon seurakunnan Facebooksivujen kautta. Jumalanpalveluksiin voi
osallistua 10 henkilöä. Ilmoittautumiset
messuihin aina toimittavalle papille.
JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA
7.3. Konfirmaatiomessut klo 10, 11.30 ja 13,
Waltteri Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
21.3. Messu klo 10, Pasi Salminen, Sauli
Hannuksela ja Veera Lipasti laulu.
28.3. Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus
klo 10, Pasi Salminen ja Hanna Likitalo-Goesch.
1.4. Messu klo 13, seurakuntatalolla. Pasi
Salminen ja Sauli Hannuksela.
1.4. Kiirastorstain messut klo 18 ja 19, Pasi
Salminen ja Hanna Likitalo-Goesch.
2.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo
10, Pasi Salminen ja Hanna Likitalo-Goesch.
4.4. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo
10, Waltteri Hämäläinen, Sauli Hannuksela ja
Marjukka Kanervisto-Oksi laulu.
18.4. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.

JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA

14.3. Messu klo 10, Veikko Sailola, Hanna
Likitalo-Goesch ja Mikko Tuominen laulu.

Nuorten bändi
Pilttiksellä keskiviikkoisin parillisilla viikoilla
klo 19. Mukaan mahtuu eikä aikaisempaa
kokemusta tarvita!
Aikuisten musisointi

4.4. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 8,
Waltteri Hämäläinen ja Sauli Hannuksela

Striimattuihin jumalanpalveluksiin on erityisen
tervetullutta saada musiikkiavustajia. Musiikkiapua on tähän mennessä paljon löytynytkin ja siitä iso kiitos kaikille vapaaehtoisille. Kiitollisena
otamme vastaan yhteydenottoja ja varauksia mahdollisesta laulu/soittoavusta jumalanpalveluksiin
tai videohartauksiin (Hanna 040 5565 586,
Sauli 044 7203 705).

5.4. Messu klo 18, Veikko Sailola ja Sauli
Hannuksela.

”Säveliä elämän varrelta” -videokonsertti

11.4. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola, Hanna Likitalo-Goesch ja Johanna Kosk,
tanssi.

30.3. klo 18. Konsertti on nähtävissä Ruskon
seurakunnan Facebook-sivuilla ja YouTubekanavalla. Kuva Sini Nurminen.

1.4. Kiirastorstain messut klo 18 ja 19, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Maarit Seitelä laulu.
2.4. Kuolinhetken hartaus klo 15, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

25.4. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Hanna Likitalo-Goesch
MUSIIKKI
Kuorot
Aikuisten kuorot aloittavat toimintansa
koronarajoitusten sen salliessa, ilmoitamme
aloituksesta nettisivuilla
www.ruskonseurakunta.fi ja Ruskolaisessa.
Rusahdus kuorokerho

Meillä jokaisella on oman elämän laulu. Ja se
rakentuu elettyjen päivien mukaan. Jokainen ilon
hetki tuo elämän nuottiviivastolle duurisävelen ja
kohtaamamme surut piirtyvät viivastolle mollisäveleinä. Siksi laulut ovat erilaisia. Toisilla laulu
on pitkä ja toisilla sävelten määrä laulussa jää
lyhyemmäksi. Toivotamme teidät jokaisen
tervetulleeksi konserttiin.
VAPAAEHTOISTYÖ

Rusahdus kesäleiri Vehmaan Myllyjärvellä
28. - 30.7.2021. 1. - 6 lk. tytöille ja pojille. Ilmoittautumiset maaliskuun lopussa nettisivujen kautta
www.ruskonseurakunta.fi.

Ruskon seurakunta on liittynyt mukaan
käyttämään vapaaehtoistyö.fi –palvelua.
Palvelusta löydät vapaaehtoistehtäviä, käy
tutustumassa www.vapaaehtoistyo.fi

DIAKONIATYÖ
Aikuisten kokoava toiminta aloittaa
toimintansa koronarajoitusten sen salliessa,
ilmoitamme aloituksesta nettisivuilla
www.ruskonseurakunta.fi ja Ruskolaisessa.
Miesten keskustelupiiri Lähimmäisen kammarissa parittomilla viikoilla tiistaisin klo 14.15.
Tule keskustelemaan miehille tärkeistä asioista ja
muistelemaan menneitä kahvikupin äärellä!
Yhteyshenkilö: Veikko Sailola.

Kirjapiiri Vahdon seurakuntatalon viraston
kahvihuoneessa parillisilla viikoilla maanantaisin
klo 13-14.30. Kaikki uudet ja vanhat kirjapiiriläiset ovat tervetulleita! Käymme läpi Saara Kinnusen kirjaa Sovintoon elämän kanssa. Tiedustelut
diakoni Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.

Seurakunta nuotiolla tule paistamaan makkaraa
ja vaihtamaan kuulumisia laavulle seurakunnan
työntekijöiden kanssa.

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!
Lisätietoja: Anne Jaatinen, p. 044 7203 706 tai
Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.

13.3. klo 11 - 13 Nissin laavulla Ruskolla
Pasi-pappi ja diakoniatyöntekijät Anne ja Maarit

Seurakunnan vapaaehtoisille suunnattu
Hygieniapassikoulutus siirtyy syksylle.

10.4. klo 11 - 13 Palmusen laavulla Vahdolla
(Sysimäentien ja Kautrannantien risteys)
Veikko-pappi ja Maarit-diakoni

Raision kaupungin sosiaalityöntekijä Elina
Lehto tavattavissa Ruskon diakoniatoimistossa.
Varaa aika diakoniatyöntekijöiltä:
Anne (Rusko) 044 7203 706 tai
Maarit (Vahto) 040 5325 225.
Hyvän mielen ryhmä
mielenterveyskuntoutujille
Ruskon seurakuntakeskuksen
kokoustilassa parillisilla viikoilla torstaisin klo 10 - 11
Maaliskuussa tapaamme ulkoilun merkeissä. Ryhmämme
iloitsee uusista jäsenistä!
Tied. diakoniatyöntekijä
Anne Jaatinen p. 044 7203
706.
Hopeakerho ja Kohtaamispaikka kokoavat
varttunutta väkeä iloiseen yhdessäoloon kahvittelun lomassa keskiviikkoisin klo 13 - 14.30 vuoroviikoin Ruskolla ja Vahdolla. Toivottavasti pian
pääsisimme taas tapaamaan toisiamme!

15.5. klo 11 - 13 Nissin laavulla Ruskolla
Papit Pasi ja Veikko
Huomioidaan turvavälit ja rajoitukset. Seurakunta
tarjoaa kahvit ja makkarat. Nähdään nuotiolla!

PÄÄSIÄISEN RUOKAKASSIJAKO
Ruskolaisille vähävaraisille perheille
pe 26.3. klo 14 - 15 Ruskon diakoniatoimistolta
(Vanhatie 7)
pe 26.3. klo 14 - 15 Vahdon srk-talolta
(Kanttorilantie 1)

Varaa kassisi Annelta (Rusko) p. 044 720 3706
tai Maaritilta (Vahto) p. 040 532 5225
25.3. mennessä.

Yhteisvastuukeräys on kerännyt apua lähimmäisille jo 70 vuoden ajan. Voit olla mukana
keräyksessä tekemällä lahjoituksen oman
seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen.
Vuonna 2021 voi olla Yhteisvastuukeräyksellä
auttamassa vähävaraisia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden katastrofialueilla.

RUSKAMATKA VUOKATTIIN 5.-11.9.2021

SUOMESSA
yhteisvastuuvarat
ohjataan
heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten
auttamiseen Kirkon diakoniarahaston kautta.
Osalla tuotosta järjestetään vähävaraisille
ikäihmisille suunnattuja digitaalisten taitojen
maksuttomia koulutuksia. Joka viides kerätty
yhteisvastuueuro käytetään oman seurakunnan
alueen ikäihmisten auttamiseen.

Ruokailut viereisessä ravintolassa ja retkieväät
mukaan patikoinneille.

KEHITTYVISSÄ MAISSA yhteisvastuuvaroin
autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa
hätätilanteissa pahiten kärsineitä yhteisöjä,
vanhuksia ja perheitä. Konkreettisen avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu.

LÄMMIN KIITOS AVUSTASI!
Valitse sopiva lahjoitustapa ja anna iäkkäälle
lähimmäiselle parempi elämä:
1. Lahjoita Mobilepaylla numeroon: 54366
2. Lahjoita srk nettilahjoitussivulle:
yhteisvastuu.fi/rusko
3. Lahjoita tilisiirrolla. Lisäämällä lahjoitukseen
seurakuntamme viitenumeron kartutat omaan
seurakuntaamme jäävää Yhteisvastuu-tuottoa:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Seurakunnan viite: 301754
Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639.

Majoitus Vuokatti Sport Resort Oy:ssä kahden
hengen huoneissa. Mahdollisuus majoittautua
myös kolmen hengen huoneissa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 25€/vrk.

Vuokatissa on polkuverkosto, joka lähtee
hotellilta.
Matkakirje aikatauluineen lähetetään hyvissä ajoin
ennen matkaa. Matkan hinta 615 € maksetaan
kokonaisuudessaan kirjeessä mainituin ohjein.
Matkalla mukana Kaija ja Ari Koskinen sekä
Veikko Sailola ja Anne Jaatinen.
Ilmoittautumiset 2.3. lähtien
kirkkoherranvirastoon p. 02 4322 102 tai
sähköpostitse virasto.rusko@evl.fi tai netissä
www.ruskonseurakunta.fi viim. 23.6. mennessä.
Tiedustelut Anne Jaatinen, p. 040 7203 706 ja
Veikko Sailola, p.044 7203 703

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. Emme ota vastaan huonekaluja,
elektroniikkaa emmekä lastenistuimia. Tervetuloa
ostoksille! 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.
Olemme Facebookissa: Lähetys-Kirppis Rusko

Peittopiirit Ruskolla
peittopiiri on parillisen
viikon torstaina klo 13.00
seurakunnan kokoustilassa.
Vahdolla peittopiiri on
parittoman viikon tiistaina
klo 13.00 Vahdon
seurakuntatalolla.
Lähetys-bingoa pelataan Ruskolla parittoman
viikon tiistaisin klo 12 seurakunnan kokoustilassa
ja Vahdolla parillisen viikon tiistaisin klo 12
seurakuntatalolla.
Vallitsevan koronatilanteen takia on
toimintamme tauolla toistaiseksi, mikäli
koronatilanne sallii aloituksen, ilmoitamme
siitä seurakunnan nettisivuilla,
omilla fb-sivuilla ja Ruskolaisessa.

LAPSET

UUTUUTENA! Kerhoja 3.-6.-luokkalaisille:
Soittohommat kutsuvat
Haluaisitko oppia soittamaan kitaraa,
bassoa, ukulelea tai rytmisoittimia?
Tai kokeilla kosketinsoittimella säestämistä?
Seurakunnan nuortentila Pilttipubilla mahdollisuus soitinkokeiluun Hanna-Kanttorin ohjauksella
torstaisin 4.3. alkaen klo 14.15 - 14-45.
Mukaan mahtuu kuusi osallistujaa, joten varaa
paikka viestillä tai soittamalla p. 040 556 5586
Hanna Likitalo-Goesch.
Teatterikerho
Tule tekemään teatteria
torstaisin 4.3. - 29.4.
klo 15.15 - 16.30!
Kerhossa opetellaan teatterin tekemisen perusteita.
Kokeilemme erilaisia ilmaisumuotoja, esim.
puheteatteria, mimiikkaa ja nukketeatteria.
Valmistamme myös piennäytelmän, jonka
esitämme kerhokauden päätteeksi kotiväelle.
Kerhoa ohjaa nuorisotyönohjaaja Marjo ja seurakunnan isoset. Kerhoon mahtuu 10 osallistujaa,
varaa paikkasi soittamalla p. 044 720 3709
Marjo Hakamäki-Salo
Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyöohjaaja
Marjo Hakamäki-Salo p. 044 720 3709.
NUORET
Nuortenillat lauantaisin klo 18 - 21
Pilttipubissa.
Gospel Café kerran kuussa lauantaisin klo 18-22
13.3. taikuri Miika Korkatti
10.4. Juhani Tikkanen
Illoissa aina musiikkia, pelailua, bilis-cup, pientä
purtavaa ja hyvää seuraa!

Isoskoulutus parittomien viikkojen
keskiviikkoina klo 18 - 20 Pilttipubissa.

VARHAISNUORET
Route 67 seurakunnan avointa toimintaa 6.- 7.
-luokkalaisille lauantaisin nuortentila
Pilttipubissa klo 15 - 17.

Nuorisotyö SOMEssa:
Instagram/ruskonsrknuoret; WhatsApp;
www.ruskonseurakunta.fi/nuorille.
Nuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Marjo
Hakamäki-Salo p 044 720 3709. Kysymyksiin
vastaa myös nuorisopastori
Waltteri Hämäläinen 044 720 3704.

KAPPELISEURAKUNTA

VAHTOLAISUUTTA seminaarisarja
torstaina 22.4. klo 18.30 srk-talossa teemalla
”Metsästä, pelloilta ja kasvihuoneista—
vahtolaista torikauppaa”. Aiheesta alustaa
tuttuun tapaan historioitsija Turkka Myllykylä—
musiikkia sekä kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MUUTA:
Hiljaisuuden joogaa® etänä!
Hiljaisuuden jooga® kokoontuu ainakin maaliskuun ajan
etänä TEAMS– ohjelman
kautta tiistaisin klo 18 - 19.
Ota yhteyttä Marjoon, niin
saat tarkemmat ohjeet siitä,
Miten pääset mukaan etätapaamisiin. Marjon tavoittaa
p. 044 720 3709. Marjo vastaa myös mielellään
Hiljaisuuden joogaan® liittyviin kysymyksiin.
Hiljaisuuden jooga® on meditatiivinen kokonaisuus, miniretriitti. Siinä avaudutaan hengelliselle
yhteydelle, itsensä kuuntelemiselle ja Jumalan
läsnäololle elämässämme. Hiljaisuuden joogaharjoituksissa yhdistyvät lempeät, kehoa hoitavat
liikkeet ja hiljentyminen sekä keholliset rukoukset, joiden sanat nousevat kristillisestä traditiostamme. Hiljaisuuden joogan on kehittänyt
sairaalapastori ja joogaopettaja Heli Harjunpää.
Ruskon seurakunnassa Hiljaisuuden joogaa® ohjaa
nuorisotyönohjaaja Marjo Hakamäki-Salo.
Rukouksen talo
Tiistaisin klo
16.30 - 18.00
Raision kirkossa,
jonne ruskolaiset
ovat tervetulleita. Tällä hetkellä Rukouksen talo
on tauolla koronarajoitusten takia ja rukousryhmä
rukoilee virtuaalisesti. Voit lähettää rukousaiheita
ryhmälle s-postilla: vesa.siltala@evl.fi.
Rukouksen talo on sielun taukopaikka. Olet
tervetullut kirkkoon hiljentymään ja halutessasi
koulutetut vapaaehtoiset rukoilevat kanssasi
luottamuksellisesti. Voit turvallisessa ilmapiirissä luottamuksella kertoa rukousaiheesi.

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:
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!
(ei 25.3.)
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

