AAMURUSKO
Ruskon seurakunnan tiedotuslehti
Maalis- ja huhtikuu 2019
www.ruskonseurakunta.fi
9. Iloitse liikunnasta – nauti yhdessäolosta.
10. Liikunta on jokaisen oikeus.
Teeseihin ja niiden selityksiin pääset halutessasi
tutustumaan tarkemmin liikkuvan seurakunnan
nettisivuilla, www.liikkuvaseurakunta.fi tai 30.3.
Ruskon seurakunnan Yhteisvastuukävelyn yhteydessä,
liikkuvan seurakunnan toimintarastilla Kirkkotuvalla.
Yhteisvastuutapahtumassa tapaat myös minut, Ruskon
seurakunnan ikioman liikunta-agentin ja voit tulla
keskustelemaan kanssani liikunnasta, liikkumisesta ja
siitä, miten sinä toivoisit, että liikkumisen ilo toteutuisi
seurakunnassamme.

Sinut on luotu liikkumaan
Sinut on luotu liikkumaan ja jokaisella ihmisellä on
oikeus liikkua. Näihin lauseisiin tiivistyy kirkon
Liikkuva seurakunta -hankkeen ajatus. Liikkuvan
seurakunnan tavoitteena on lisätä liikettä seurakuntien
jo olemassa oleviin toimintoihin ja työyhteisöihin sekä
tehdä näkyväksi seurakunnissa jo tehtävää liikuntatyötä. Liikuntapappi Eeva-Liisa Helle-Lahden sanoin,
liikkuvassa seurakunnassa ei ole kyse huippu-urheilusta
tai edes kuntoliikunnasta, vaan liikkumisen ilosta,
ihmisen kokonaisvaltaisesta läsnäolosta luomakunnassa.
Jokaisen ihmisen liikkumisen oikeutta ja liikunnasta
saadun hyvän olon merkitystä korostaakseen, kirkko on
laatinut kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta:
1. Olet ihminen, olet arvokas.
2. Huolehdi liikunnasta ja terveydestä – hoidat
Jumalan hyviä luomislahjoja.
3. Tue lapsen ja nuoren kasvua henkisesti,
hengellisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti.
4. Olet mallina lapsille ja nuorille – kanna
kasvatusvastuusi!
5. Tunnista oikea ja väärä.
6. Hyväksy epäonnistuminen – osoita arvostusta
myös katsomossa.
7. Tavoittele voittoa – iloitse menestyksestä.
8. Opi toisen ihmisen kunnioittamista liikunnan
ja urheilun kautta.

Ruskon seurakunta
on liikkuva seurakunta. Meillä rippikoulu- ja nuorisotyössä toimintaan
sisältyy monia liikuttavia elementtejä. Nuortenilloissa
on
mahdollisuus
pelata biljardia tai
pingistä, isoskoulutukseen sisältyy liikunnallisten leikkien ja pelien
ohjaamisen opettelua, teemme retkiä lähiluontoon ja
rippileireillä rakennetaan ryhmähenkeä sekä puretaan
ylimääräistä energiaa liikkumalla eri tavoin. Hyvä
esimerkki on tämän vuoden talviripari, joka järjestettiin
Marttisen nuorisokeskuksessa Virroilla. Tavallisten
leiripelien ja leikkien lisäksi pääsimme kokeilemaan
myös seinä- ja jääkiipeilyä sekä pelastuspukukelluntaa.
Leiriviikon kruunasi yhteinen potkukelkkaretki.
Rippikoulu- ja nuorisotyössä tavoitteena on mm.
kohdata nuoret kokonaisvaltaisesti, antaa heille
positiivinen kokemus yhteisestä tekemisestä sekä kertoa
heille rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta, jonka
silmissä jokainen meistä on ainutlaatuinen ja arvokas.
Sinut on luotu liikkumaan, liikunnan iloa elämääsi!
Marjo Hakamäki-Salo, nuorisotyönohjaaja, liikuntaagentti

JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA

3.3. Talvirippikoulun konfirmaatiomessu klo
10, Waltteri Hämäläinen ja Hanna LikitaloGoesch.

10.3. Sanajumalanpalvelus klo 12, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Hopeakuoro.

17.3. Messu klo 12, Veikko Sailola ja Hanna
Likitalo-Goesch.

13.3. klo 17 talvisodan päättymisen kunniakäynnit sankarihaudoilla. Kahvitilaisuus
kirkkotuvalla, jossa mukana Pasi Salminen ja
Reima Eskola.

24.3. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.

17.3. Messu klo 10, Veikko Sailola ja Hanna
Likitalo-Goesch.
24.3. Messu klo 12, Waltteri Hämäläinen, Sauli
Hannuksela ja Luminos.

31.3 Ei jumalanpalvelusta.
7.4. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.
14.4. Palmusunnuntain perhemessu klo 12,
Waltteri Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

31.3. Messu klo 10, Pasi Salminen ja Hanna
Likitalo-Goesch. Siunataan tehtäviin uudet
luottamushenkilöt ja uusi toimistosihteeri.
7.4. Messu klo 12, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.
14.4. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja
Hanna Likitalo-Goesch.
18.4. Kiirastorstain messu klo 19, Pasi
Salminen, Hanna Likitalo-Goesch ja Suvi
Lehdonniitty.
19.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo
10, Pasi Salminen, Hanna Likitalo-Goesch ja
Monte Rusko.
21.4. Pääsiäisaamun messu klo 10, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Luminos

17.4. klo 18 Arietta-kuoron vieraana Hiljaisella
viikolla.
18.4. Kiirastorstain messu klo 19, Veikko
Sailola ja Sauli Hannuksela.
19.4. Kuolinhetken hartaus klo 15, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch ja Arietta.

22.4. Sanajumalanpalvelus klo 10, Pasi
Salminen ja Sauli Hannuksela.

21.4. Pääsiäisaamun messu klo 8, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Kappelin koraalikuoro.

23.4. Partiolaisten Yrjönpäivän kirkko klo 18,
Hanna Likitalo-Goesch ja Marjo Hakamäki-Salo.

28.4. Messu klo 12, Veikko Sailola ja Hanna
Likitalo-Goesch.

28.4. Messu klo 10, Veikko Sailola ja Hanna
Likitalo-Goesch.

Kirkkokahvit seurakuntatalolla joka
jumalanpalveluksen jälkeen. Tervetuloa!

Kirkkokahvit joka jumalanpalveluksen jälkeen.
Tervetuloa!
JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA

3.3. Taizémessu klo 16, Pasi Salminen, Hanna
Likitalo-Goesch ja Arietta.
10.3. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Kappelin koraalikuoro.
13.3. klo 17 Talvisodan päättymispäivän
kunniakäynnit ja seppeleenlasku sankarihaudoilla. Kahvitilaisuus seurakuntatalolla
mukana Veikko Sailola, Sauli Hannuksela ja
kappelin Koraalikuoro.

MUSIIKKI:
MARIAN KEHTOLAULU –
KONSERTTI YHTEISVASTUUN
HYVÄKSI KESKIVIIKKONA
20.3. KLO 19 VAHDON
KIRKOSSA

Kaarinan seurakunnasta Cantilena-naiskuoro,
johtajana Terttu Jussila ja oman seurakunnan
Arietta-kuoro, jota johtaa Hanna Likitalo-Goesch.
Ohjelmamaksu 5 € Yhteisvastuun hyväksi.
Luminos Ensemble 10 vuotta!
Sarjan ensimmäinen konsertti kesästä
rakkauteen!
Mukana Jouni Kuorikoski baritoni, sekä pianisti
Ilmo Ranta. Ohjelmalippu 15€
Ruskon kirkossa 28.4. 2019 klo 16. Tervetuloa!

YHTEISVASTUUKERÄYS

Koko Rusko kävelee Yhteisvastuulle 30.3.2019
Yhteisvastuutapahtuma Ruskon kirkkotuvalla 10€

Toivon säveliä…
Ruskon kirkossa ti 16.4 klo 18
Suru saapuu… tuntuu, ettei ole uskoa mihinkään, ei
muiden ihmisten tukea -ei mitään. Kaikki peittyy
mustaan ja toivo katoaa! Elän muistoissani ja
kyseenalaistan valintojani joita teen -aivan kaikesta.
Kuuntelen musiikkia ja lauluja. Yhdistän laulun sanat
musiikkeineen omaan rakkaaseen ja yhteiseen
aikaamme. Yhteisiin muistoihimme. Se lohduttaa.
Välillä vaivun musertavan surun alle. Välillä annan
varovasti tilaa jollekin uudelle. Katson surun tumman
harson alta valoa kohti ja huomaan toivoa.
Mutta mitä toivo on?
Se on jokaiselle henkilökohtaista ja erilaista.
Minulle toivo on kuin vihreä verso. Se on uskoa
johonkin. Uskallusta katsoa eteenpäin, päivä ja hetki
kerrallaan.
Mitä toivon?
Toivon, että rakkaalla on kaikki hyvin. Toivon, että
sairauden kohdatessa, minulla olisi rakkaita rinnallani
ja etten kadottaisi toivoa kokonaan.
Toivon, että jaksan kohdata maailman pystypäin.
Maailman, jota katson uusin silmin. Uuden elämän
rakentaminen täytyy aloittaa pohjalta, kuin tyhjästä.
Toivon, että ajatus menneisyydestä vaihtuisi
tulevaisuuteen. Toivon, etten pelkäisi yhtä paljon kuin
nyt ja että uusi parempi päivä koittaa ja suru helpottaa.
Että osaisin päästää irti surusta.
Toivon surun jälkeen voimia opetella elämään
uudestaan ja uskallusta rakastaa läheisiäni täysin
sydämin.
Mistä saan toivoa?
Musiikista, joka on kanava uusien tunteiden tutkailuun.
Huomaan, ettei musiikki olekaan enää niin haikeaa.
Löydän sanoista jotain uutta... toivoa! Musiikki antaa
voimaa kohdata uutta. Ja jossain vaiheessa huomaan:
“En surua toivo, en kyyneleitä, nyt vain on aika kulkea
näitä teitä. Ja kun olen käynyt tämän murheen lävitse
ihan, jää kaunis ja lempeä muisto keskelle elämän
pihan.”
Kirsi ja Anne

Ruskon seurakunta haastaa kaikki ruskolaiset
liikkumaan lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi!
11.00 Rimattomat ja Apinalauma esiintyvät ja
pitävät koko porukan yhteisen alkulämmittelyn
11.30 Pasi-papin ja Liikunta-agentti Marjon
lähtölaukaus
Eripituisia lenkkejä kunnon mukaan ja matkan
varrella mehupiste.
Yhteisvastuumakkaraa myynnissä ja
Nokipannukahvit Kirkkotuvalla.
Lapsille toimintarata.
Haasta harrasteporukkasi, ystäväsi, naapurisi,
työtoverisi mukaan tekemään hyvää – yhdessä
olemme enemmän!
HAASTEITA:
Diakonian tukitiimi haastaa Vanhus- ja
vammaisneuvoston
Anne ja Veikko haastavat Ruskaretkeläiset
Ruskon seurakunnan työntekijät haastavat Ruskon
kunnan työntekijät
Pasi-pappi haastaa Ruskon kunnanjohtajan
DIAKONIATYÖ:
Hengellinen runopiiri Lähimmäisen kammarissa
parillisilla viikoilla tiistaisin klo 14. Runoista
kiinnostuneet tervetuloa!
Miesten keskustelupiiri Lähimmäisen kammarissa
parittomilla viikoilla tiistaisin klo 14.
Tule keskustelemaan miehille tärkeistä asioista ja
muistelemaan menneitä kahvikupin äärellä!
Ystäväpalveluryhmä ulkoiluttaa palvelutalon
asukkaita parittomilla viikoilla keskiviikkoisin kello
14.30. Kokoontuminen Maununtuvalla. Parillisilla
viikoilla ulkoiluystävät tuovat asukkaita Hopeakerhoon tai ulkoiluttavat asukkaita alkaen klo 12.30.
Vahdolla ulkoilutus maanantaisin Jokituvalla klo 10
ja perjantaisin lauluhetki klo 10. Uusia ystäviä
kaivataan lisää ulkoilutukseen tai kotona asuvien
yksinäisten vanhusten luokse. Lisätietoja: Anne
Jaatinen, p. 044 7203 706 tai Maarit Hiltunen, p.
040 5325 225.

Kirjapiiri Vahdon seurakuntatalolla viraston
kokoushuoneessa maanantaisin seuraavasti: 18.3.
klo 10 ja 8.4. klo 13 sekä 27.5. klo 13. Tied.
diakoniatyöntekijä Maarit Hiltunen, p. 040 5325
225.
Hyvän mielen ryhmä mielenterveyskuntoutujille
Ruskon seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa
parillisilla viikoilla torstaisin klo 10. 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
Ruskon ja Vahdon seurakuntatalolla.
Liikunta-agentti
Marjo mukana
Kohtaamispaikassa
27.2. ja
Hopeakerhossa 3.4.
Ella ja Anna tuovat
terveisiä Intiasta
kummitytöltä
Hopeakerhossa 20.3.

Hopeakerhon, Kohtaamispaikan ja muun
varttuneen väen kevätkirkko 10.4. Vahdon
kirkossa klo 11. Raisiolaiset vierailevat ja kirkon
jälkeen srk-talolla kaikille keittolounas, ohjelmaa
ja kahvit. Ruskolta lähtö srk-keskuksen pihalta klo
10.30 kimppakyydein. Tervetuloa!
Omaishoitajien ja –hoidettavien lounas Ruskon
srk-talolla 26.3. Klo 11-13.30. Mukana omaishoidonkoordinaattori Minna Salonen. llmoittautumiset 19.3. mennessä Annelle, p. 044 7203 706 tai
Maaritille, p. 040 5325 225.
Sururyhmä kevät 2019
Sururyhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneille.
Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa.
Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 19.3.2019
kello 18.00 Ruskolla Lähimmäisenkammarissa.
Kokoonnumme yhdessä keskustelemaan asioista,
joita kulunut suruaika on nostanut esiin.
Kokemuksia jakamalla voimme olla auttamassa
toinen toisiamme. Ryhmän toimintaan kuuluu
ehdoton luottamuksellisuus.
Toivotamme teidät lämpimästä tervetulleiksi
mukaan ryhmään!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.3. mennessä:
Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.
Toivon Lounas Vahdon srk-talolla to 14.3. klo
11-13. Tervetuloa mukaan kaikki diakonian asiak-

kaat, yhteisestä lounaasta iloitsevat ja uudet tuttavuudet! Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.
Diakonialeiri 13.-15.8.2019
Leiri pidetään Säkylän Pihlavassa. Leirillä
mukavaa yhdessäoloa, askartelua, saunomista ja
uimista sekä yhdessä hiljentymistä.
Leirin hinta 60 €. Ilmoittautuneille lähetämme
leirikirjeen, jossa tarkempi ohjelma.
Ilmoittautumiset 11.6. mennessä Annelle, p. 044
7203 706 tai Maaritille, p. 040 5325 225.
LÄHETYSTYÖ
Lähetys-Kirppis ja Lähimmäisen kammari
toimivat Ruskon seurakuntakeskuksessa,
Vanhatie 7. Ruskon seurakunnan kirpputori on
avoinna tiistaisin klo 10-14 ja keskiviikkoisin klo
10-14 ja torstaisin klo 13-17. Meillä on myynnissä
vaatteita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä
astioita, liinavaatteita, kenkiä, leluja ja kirjoja.
Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita. Ei
huonekaluja eikä elektroniikkaa. Tervetuloa
ostoksille! Tuottomme ohjataan lähetystyöhön
oman seurakunnan nimikkoläheteille. Tuemme
myös oman seurakunnan diakoniatyötä. Diakonian
asiakkailla on mahdollisuus saada LähetysKirppikseltä aineellista apua seurakunnan
diakoniatoimistosta saatavalla tavaranhakulomakkeella. Saadulla lomakkeella voi asioida
kirppiksen aukioloaikoina. Kirppiksellä
työskentelevät vapaaehtoiset auttavat mielellään
löytämään sopivat tavarat.
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 ja Vahdolla
peittopiiri on parittoman viikon tiistaina klo 13.00
Vahdon seurakuntatalolla. Peittopiireissä teemme
tällä hetkellä vauvan nuttuja Etiopiaan, junasukkia
Ruskolla ja Vahdolla kastetuille vauvoille ja
torkkupeittoja 90-vuotta täyttäville vanhuksille
seurakunnan lahjana. Kudomme myös villasukkia
yms. diakoniatyön tarpeisiin.
Lankalahjoituksia otetaan vastaan
Lähetys-Bingoa pelataan Ruskolla parittoman
viikon tiistaisin klo 12.00 seurakunnan
kokoustilassa ja Vahdolla parillisen viikon
tiistaisin klo 12.00 seurakuntatalolla. Vetäjänä
Marjatta.

Tulossa: Kevätaskartelua 21.3. klo 13 Ruskon
seurakuntakeskuksen kokoustilassa, Vanhatie 7.
Vetäjänä on Mirja.

GospelCafé kerran kuussa lauantaisin klo 18-22:
Esiintyjinä 9.3. Ossi ja Eve, 6.4. Juhani Tikkanen.
Illoissa live-musiikkia, pelailua, bilis-cup, pientä
purtavaa ja hyvää seuraa!

LAPSI- JA NUORISOTYÖ:
Iloa perheestä
Ruskon seurakunta järjestää perheleirin
Viherlahden leirikeskuksessa 15.3-17.3.2019.
Leirin hinta 90€/perhe

Lisätiedot: diakoni Maarit Hiltunen p. 040 5325
225. Ilmoittautumiset: Kirkkoherranvirasto 8.2.
klo 8.00 alkaen p. 044 7203 713.

VARHAISNUORET
Poikakuoro Rusahdus harjoittelee Hiidenvainion
koulun musiikkiluokassa torstaisin klo 15.30 16.15 kanttori Hanna Likitalo-Goeschin johdolla.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme kaikki
eskarit sekä 1-2 -luokkalaiset pojat.
Seurakunnan lapsikuoro Laulavat Tähdet
kokoontuu Teresa Luovulan johdolla
seurakuntakeskuksen päiväkerhojen tiloissa
maanantaisin klo 18-19.15.
Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja
Marjo Hakamäki-Salo 044 7203 709.

Isoskoulutus parittomien viikkojen keskiviikkona
klo 18-20 Pilttipubilla.
Nuorisotyö SOMEssa:
Instagram/ruskonsrknuoret; WhatsApp;
www.ruskonseurakunta.fi/toiminta/nuorisotyö.
Nuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Marjo
Hakamäki-Salo 044 7203 709. Kysymyksiin
vastaa myös nuorisopastori Waltteri Hämäläinen
044 7203 704.
RIPPIKOULU
Talvirippikoulun konfirmaatio su 3.3. klo 10
Ruskon kirkossa.
Saaristorippikoulun kokoontuu aikataulunsa
mukaisesti.
Pihlavan rippikoulun kokoontuu aikataulunsa
mukaisesti.
Purjehdusrippikoulu kokoontuu aikataulunsa
mukaisesti.
Iltarippikoulu II ensimmäinen kokoontuminen
torstaina 7.3. klo 15.30-17.30 Pilttipubilla, jonka
jälkeen kokoontuminen joka torstai samaan aikaan
lukuun ottamatta kiirastorstaita 18.4.
Muualla rippikoulun käyvien ryhmä kokoontuu
aikataulunsa mukaisesti
Rippikoulujen aikataulut ovat aloituskerran
jälkeen nähtävissä seurakunnan kotisivuilla
www.ruskonseurakunta.fi/toiminta/rippikoulu.
Lisätietoja rippikoulusta antaa seurakuntapastori
Waltteri Hämäläinen p. 044 7203 704,
waltteri.hamalainen@evl.fi.
KINKERIT:
24.3. klo 15 Koko Vahdon kappelin alueen
kinkerit Heikki Kujalan luona Jokelassa,
Uutelantie 16. Mukana Veikko Sailola ja Sauli
Hannuksela.
25.3. klo 18 Liukolan-Hujalan kinkerit MäkiHeikkilässä,Mäki-Heikkiläntie 43.

NUORET

26.3. klo 18 Kirkonkylän kinkerit Helena ja
Pekka Aholla, Vahdontie 600.
23.4. klo 18 Merttelän kinkerit Jussilan tilan
konehallissa, Nummisvuorentie 43.

Nuortenillat lauantaisin klo 18-21 Pilttipubilla.
20.4. ei nuorteniltaa.

Maakunnalliset kehitysvammaisten kinkerit
20.3.klo 17, Raision seurakuntatalolla

Kirkkoherrankuja 2. Aloitamme ruokailulla klo
17. Kinkeriohjelma alkaa klo 18. Ilmoita tulostasi
sähköpostilla pertti.arola@evl.fi tai puhelimella
050 570 2656. Ilmoittaudu 13.3. mennessä!
Ilmoita samalla mahdollisista ruoka-allergioista!
Tiedustelut myös erja.andersson@evl.fi tai 044716 0326. Ruokamaksu 5 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
MUUTA:
Tule juttelemaan papin kanssa torstaisin kello
11-17.00 Vahdon seurakuntatalolle virastopäätyyn. Toki saat olla lyhyemmänkin aikaa,
kahvia tarjolla. Torstaina 4.4.19 konttori kiinni.
Jos ei torstai passaa, niin soita 044-7203 703 ja
sovitaan toinen aika.
Vahtolaisuutta seminaarisarja jatkuu Vahdon
srk.talossa klo 18.30 – alustajana aiheista
historioitsija Turkka Myllykylä, musiikkia ja
kahvitarjoilu.
28.3. ”Pappi, lukkari, talonpoika, kraatari ym.ammattien kirjoa Vahdolla”
suutari, räätäli, niitynvartija, paimen, unilukkari,
suntio, seppä, maalari, haitarintekijä, ompelija,
lapsenpäästäjä ym. kiertävät ammatinharjoittajat
25.4. ”Soraa Vahdolta”
RUSKAMATKA
HOSSAN
KASALLISPUISTOON
15.-21.9.2019

Raamattu - ja rukouspiiri
Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia
niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat
toteutuneet, sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne,
jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli
sanan palvelijoita. Niin olen nyt minäkin, otettuani
alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa
yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu
Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle
annettu opetus on. (Luuk. 1:1-4).
Olet sydämellisesti tervetullut rakentumaan Jumalan
sanasta. Mukaan voi tulla satunnaisestikin, sillä
jokainen ilta on oma kokonaisuutensa.
Kokoonnumme Ruskon SRK-keskuksen tiloissa
Lähimmäisen kammarissa osoitteessa Vanhatie 7
parittomien viikkojen torstai-iltoina klo 18.00.
Maalis- ja huhtikuun käyntikerrat: 14.3., 28.3.; 11.4. ja
25.4.

Rukouksen talo tiistaisin
klo 16.30-18.00 Raision
kirkossa, minne myös
ruskolaiset ovat
tervetulleita. Rukouksen
taloa ei ole 16.4. eikä
30.4. Kevätkausi päättyy 7.5.
Olet tervetullut kirkkoon hiljentymään ja
halutessasi koulutetut vapaaehtoiset rukoilevat
kanssasi luottamuksellisesti. Rukouksen talo on
taukopaikka Jumalan kanssa keskellä arkea.
Kerran kuussa vietämme myös ehtoollista illan
lopuksi.
Yhteydenottoja varten:

-majoitus Hossan
Lomakeskuksessa
rivitaloissa kahden hengen huoneissa järven
rannalla
-ruokailut viereisessä ravintolassa
-matkalla mukana Kaija ja Ari Koskinen sekä
Veikko Sailola ja Anne Jaatinen
-Hossassa risteilee polkuverkosto, joka kulkee
tasaista maastoa pitkin ja taukopaikat ovat
helposti saavutettavissa
-matkan hinta 585 €
-ilmoittautumiset 4.3. lähtien kirkkoherranvirastoon tai sähköpostitse veikko.sailola@evl.fi
viim. 28.6. mennessä
-ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 150 €:n
varausmaksu, joka jää palauttamatta, mikäli
matka perutaan 12.7. jälkeen.
Tiedustelut Anne Jaatinen, p. 040 7203 706 ja
Veikko Sailola, p.044 7203 703

Kirkkoherranvirastojen aukioloajat:
Rusko: p. 02 432 2102
Avoinna maanantaisin 9-16 ja ti-pe klo 9-12.
Vahto: Vahdon pappi päivystää Vahdon
virastossa torstaisin klo 12-15.
Työntekijät:
Kirkkoherra Pasi Salminen 044 5335 376
Kappalainen Veikko Sailola 044 7203703
Seurakuntapastori Waltteri Hämäläinen 044 7203
704
Diakoniatyöntekijät: Maarit Hiltunen 040 5325
225 ja Anne Jaatinen 044 7203 706
Kanttori Hanna Likitalo-Goesch 040 5565 586
Kirkkomuusikko Sauli Hannuksela 044 7203 705
Lastenohjaaja: Mari Nissi 044 7203 707
Nuorisotyöntekijä: Marjo Hakamäki-Salo 044
7203 709
Muiden työntekijöiden puhelinnumerot sekä
sähköpostit löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

