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Pyhässä ehtoollisessa Kristus kohtaa meidät ja
antaa meille siunauksensa. Kirkossa vietämme
myös muita hartaushetkiä, joissa saamme olla
Taivaanisän hoidettavina.
Musiikki kuuluu kirkon elämään olennaisena
osana. Martti Luther sanoi, että musiikki on
murheellisen ihmisen paras virkistäjä. Se
rauhoittaa, virkistää ja elvyttää sydämen. Kirkkoon
voi tulla kuuntelemaan musiikkia tai laulamaan
itse. Virsikirjamme on saanut juuri uuden lisäosan,
jossa on paljon uusia kivoja virsiä.
Tule kirkkoon
Ruskopäivillä sai mennä kuvauttamaan itsensä
maalatun kuvataulun kanssa. Naamojen paikalle
sai työntää omansa, ja näin oli valmis keskiaikainen kuva Ruskon kirkon edustalla. Takana
seisoo vuonna 1447 valmistunut komea kirkko.
Tämä kirkko on olemassa edelleen tuolla ”Monte
Ruscon vuorella”. Ja se ei ole mikään museo vaan
seurakunnan toiminnan ydinkeskus. Vastaava kirkko löytyy Vahdon keskustasta vuodelta 1804. Se on
kaunis puukirkko, joka myös on täynnä toimintaa.
Oman seurakunnan kirkko on paikka, mihin on
menty ihmisen monissa elämäntilanteissa. Kun me
synnymme, meidät on saatettu kantaa kirkkoon
kastettavaksi. Keskiajalla kirkkojen ovien vieressä
oli kastemalja merkkinä siitä, että kaste on ovi
seurakuntaan. Kasteessa lapsi otetaan Jumalan
lapseksi ja seurakunnan jäseneksi. Konfirmaatiossa
Jumala siunaa ja vahvistaa nuoria sekä yksilönä
että osana seurakuntaa. Tämän jälkeen kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle
pyydetään siunausta, ja seurakunta rukoilee avioparin puolesta. Kun kuolemme, kirkossa lasketaan
vainaja Jumalan kämmenelle hautaan siunaamisessa. Kohtaamme kirkossa kaikki elämän kaaren
merkittävät tapahtumat.
Tämän lisäksi kirkossa vietämme sunnuntaisin
jumalanpalvelusta. Tulemme silloin kirkkoon hiljentymään ja saamaan elämällemme uutta potkua.

Tule Ruskon ja Vahdon kirkkoon. Tule tutustumaan
seurakunnan toimintaan. Tämä on sinun kotiseurakuntasi. Tule katsomaan, mitä toimintaa sieltä
löytyy. Tule virkistymään ja löytämään uusia
ystäviä. Tule kokemaan, miten Ruskon seurakunta
välittää sinulle iloa ja valoa!
Pasi-pappi Salminen
Ruskon kirkkoherra
JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA

1.9. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola, Sauli Hannuksela ja Luminos.
8.9. Messu klo 16, Waltteri Hämäläinen, Hanna
Likitalo-Goesch ja Nuoteista viis.
15.9. Messu klo 10, Pasi Salminen ja Sauli
Hannuksela.
22.9. Messu klo 12, Pasi Salminen (liturgi), Mauri
Tuominen (saarnaaja) ja Hanna Likitalo-Goesch.
29.9. Sanajumalanpalvelus klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
6.10. Messu klo 10, Veikko Sailola, Hanna
Likitalo-Goesch ja VahRus-kuoro. Vietämme
Vahto-Rusko yhdistyksen kirkkopyhää.
13.10. Ei jumalanpalvelusta.
20.10. Messu klo 12, Veikko Sailola ja Sauli
Hannuksela.

27.10. Ei jumalanpalvelusta.
Tervetuloa kirkkokahville Ruskon
kirkkotuvalle joka jumalanpalveluksen
jälkeen.

MUSIIKKI:

Rusahdus poikakuoromuskari 6-8 vuotiaille
pojille torstaisin Hiidenvainion koulun
musiikkiluokassa 15.30.
Ukulele kerho Hiidenvainion koulussa torstaisin
klo 14.30 - 15.10 alakouluikäisille 7-12 vuotiaille
tytöille ja pojille alkaen 12.9.
Lapsikuoro Laulavat tähdet muuttavat
Vahdolle! Harjoitukset Laukolan koululla
keskiviikkoisin klo 16.00-16.45. alkaen
11.9. Ilmoittautumiset : Hanna-kanttorille 040
5565 586.

Seurakunnassa toimii jumalanpalvelusryhmä,
joka osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun
ja toteutukseen noin kerran kuukaudessa.
Lisätiedot: Waltteri (Rusko) 044 7203 704 ja
Veikko (Vahto) 044 7203 703.
JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA

1.9. Sanajumalanpalvelus klo 12, Veikko Sailola
ja Sauli Hannuksela.
8.9. Kappelin kirkkopyhämessu klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch. Messun
jälkeen keittolounas ja kahvit seurakuntatalossa.
Mukana Veikko ja Tuula Sailola sekä Sisterssit.
Runoja Erja Laine-Villa.
15.9. Messu klo 12, Pasi Salminen ja Sauli
Hannuksela.
22.9. Messu klo 10, Pasi Salminen (liturgi), Mauri
Tuominen (saarnaaja) ja Hanna Likitalo-Goesch.
29.9. Perhemessu klo 12, Waltteri Hämäläinen,
Sauli Hannuksela, Anne Jaatinen ja Maarit
Hiltunen.
6.10. Ei jumalanpalvelusta.
13.10. Messu klo 10, Pasi Salminen ja Sauli
Hannuksela.
20.10. Messu klo 10, Veikko Sailola ja Sauli
Hannuksela.
27.10. Taizémessu klo 18, Pasi Salminen Ja Sauli
Hannuksela.
Tervetuloa kirkkokahville Vahdon
seurakuntatalolle joka jumalanpalveluksen
jälkeen.

Monte Rusko torstaisin 18.30 Ruskon
seurakuntatalolla. Kuoromme kaipaa erityisesti
uusia miesääniä.
Arietta naiskuoro aloittaa keskiviikkoisin klo
17.30 Vahdon kirkossa. Uudet laulajat tervetuloa
tutustumaan mukavaan ryhmään. Kaikista
kuoroista voi kysyä lisätietoja Hanna-kanttorilta
040-5565 586.

Kirjapiiri 2019 syksy
Vahdon seurakuntatalolla joka toinen maanantai
kello 13-14.30 viraston päässä. Käsittelemme
Saara Kinnusen kirjaa Sovintoon elämän kanssa.
26.8.Millaiseen syliin
synnyit?
9.9. Sikiökauden
kokemukset ja
turvallisuuden perusta
23.9. Turvallisuus
järkkyy
7.10. Maailman
valloitus häpeän
varjossa
21.10. Elämänhaluiset
omat askeleet
Lainaa tai osta kirja ja
tule mukaan yhdessä
keskustelemaan.
Lisätiedot:Diakoniatyöntekijä Maarit Hiltunen
040-5325 225.
DIAKONIATYÖ:

Hopeakerho ja Kohtaamispaikka ovat kaiken
ikäisten aikuisten kerhoja, joissa yhdessäolon,
ohjelman ja hiljentymisen ohella juodaan hyvät
kahvit. Kerhot kokoontuvat vuoroviikoin
keskiviikkoisin klo 13-14.30 Ruskon ja Vahdon
seurakuntataloilla.
Vahto 28.8. Elämäni tarkoitus
Rusko 4.9. Elämäni tarkoitus
Vahto 11.9. Erja-Laine Villan tilalle vierailu
Rusko 18.9. Erja-Laine Villa muistojen
matkalaukku
Vahto 25.9. Kultainen nuoruus
Rusko 2.10. Muistikummi/muistiliitto
9.10. Vanhusten viikon juhla -Varaudu
vanhuuteen Ruskotalolla kello 13.00. Huom! ei
Kohtaamispaikkaa vaan osallistutaan
tapahtumaan.
Rusko 16.10. Kultainen nuoruus
Vahto 23.10. Terve sielu terveessä ruumiissa
Rusko 30.10. Terve sielu terveessä ruumiissa
Hengellinen runopiiri Lähimmäisen kammarissa
parillisilla viikoilla tiistaisin klo 14. Syyskauden
aloitus 3.9. Runoista kiinnostuneet tervetuloa!
Miesten keskustelupiiri Lähimmäisen kammarissa
parittomilla viikoilla tiistaisin klo14. Syyskauden
aloitus 10.9. Veikko Sailola toimii piirin yhdyshenkilönä. Tervetuloa juttelemaan miesten asioista
kahvikupin äärellä!

Ystäväpalveluryhmä Ruskolla ulkoiluttaa
palvelutalojen asukkaita torstaisin torikauden
päättymiseen asti, jonka jälkeen keskiviikkoisin
kello 14.30. Kokoontuminen Maununtuvalla.
Vahdolla ulkoilutus maanantaisin Jokituvalla klo 10
ja perjantaisin lauluhetki klo 10.
Uudet ystävät tervetulleita ulkoiluttamaan
vanhuksia, seuraksi yksinäiselle tai saattajaksi
esimerkiksi lääkärikäynnille.
Lisätietoja: Anne Jaatinen, p. 044 7203 706 tai
Maarit Hiltunen, p. 040 5325 225.
Hyvän mielen ryhmä mielenterveyskuntoutujille
Ruskon seurakuntakeskuksen kokoustilassa
parillisilla viikoilla torstaisin klo 10-11. Tied.
diakoniatyöntekijä Anne Jaatinen p. 044 7203 706.
Ryhmämme iloitsee uusista jäsenistä, joten
tervetuloa tutustumaan!

HUOMIO KAIKKI 60-69 -VUOTIAAT!
Kutsumme Teidät Ruskon seurakunnan
järjestämään seurakuntaan tutustumisiltaan
tiistaina 29.10.2019 klo 17 Ruskon
kirkkotuvalle.
Tilaisuudessa tarjoilua, ohjelmaa ja leppoisaa
yhdessäoloa. Mukana seurakunnan työntekijöitä ja
Maunun Helmen palveluohjaaja Niina Alapeltola.
Myös puoliso tai ystävä on tervetullut mukaan.
Tarjoilun järjestämiseksi olisi kiva, että ilmoitatte
osallistumisestanne 23.10. mennessä (ilman
ilmoittautumista olet myös tervetullut)

diakoniatyöntekijöille Anne Jaatinen, 044 7203
706 tai Maarit Hiltunen, 040 5325 225.
Raision kaupungin sosiaalityöntekijä Elina
Lehto tavattavissa Ruskon diakoniatoimistossa to
5.9., to 3.10., ma 14.10. ja to 31.10. klo 12-14 ja
Vahdon diakoniatoimistossa to 24.10. klo 1214.Varaa aika diakoniatyöntekijöiltä: Anne
(Rusko) 044 7203706 tai Maarit (Vahto)
0405325225. Aikoja saatavilla myös marras- ja
joulukuulle.
-Iloa perheestäRuskon seurakunta järjestää perheleirin
Viherlahden leirikeskuksessa 25.10-27.10.2019.
Leirin hinta on 90€/perhe.

Ilmoittautumiset: kirkkoherranvirastoon
torstaina 12.9. kello 9, Ahde Maria, 02 4322 102
ja 044 7203 700.
Lisätiedot: diakoni Maarit Hiltunen 040 5325 225.

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
Ruskolla peittopiiri alkaa to 5.9.2019 klo 13.00
Ruskon seurakunnan kokoustilassa, Vanhatie 7 ja
Vahdolla peittopiiri alkaa ti 10.9.2019 klo 13.00
Vahdon seurakuntatalolla.
Lähetys-Bingo alkaa Ruskolla ti 10.9.2019 klo
12.00 seurakunnan kokoustilassa ja Vahdolla ti
17.9.2019 klo 12.00. Tule rohkeasti mukaan
toimintaamme. Toimimme lähimmäisen
hyväksi.
Porkkanamarkkinat Turun tuomiokirkkotorilla on rentoa yhdessäoloa, kahviloita, musiikkia,
herkkuja kotiin viemisiksi sekä lähituotteita
ostoskoriin. 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 Lähetysseuralle.
Markkinat ovat la 14.9.2019 klo 11.00 alkaen.
Lahjoituksia porkkanamarkkinoille ottavat
vastaan Ruskolla: Marja puh. 040-5070839 ja
Liisa puh. 0400-743066 . Vahdolla: Anneli puh.
02-5367236, Riitta puh. 0400-661450.
LAPSET

LÄHETYSTYÖ

Lähetys-Kirppis ja Lähimmäisen kammari
toimivat Ruskon seurakuntakeskuksessa,
Vanhatie 7.
Ruskon seurakunnan kirpputori on avoinna
tiistaisin klo 10-14, keskiviikkoisin klo 10-14 ja
torstaisin klo 13-17. Meillä on myynnissä paljon
vaatteita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä
astioita, liinavaatteita, kenkiä, leluja ja kirjoja.
Elokuun alusta meillä on jälleen suosittu 5,00
€/kassi, valintasi mukaiset tuotteet. Tervetuloa
ostoksille!

Kuvassa Ruskon seurakunnan uudet lastenohjaajat
Eeva ja Jasmine.

Perhekerhot Ruskolla ja Vahdolla perjantaisin
klo 9.30-11 päiväkerhon tiloissa. Tervetuloa uudet
ja vanhat kävijät!
Perhekerhojen yhteinen retki Ruskon
hiihtokeskukseen 20.9. Omat eväät mukaan
(makkarapaisto mahdollisuus).
Jasmina ja Eeva tuovat kahvin, teen ja mehun.
Perhekerhot vierailevat Raision vauvapäivässä
27.9, lisätietoja Jasminalta ja Eevalta.
Syyslomaa vietämme seuraavasti:
Puistotoiminnassa 16-17.10.
Päiväkerhoissa 16-17.10.
Perhekerhoissa 18.10.
VARHAISNUORET

GospelCafé kerran kuussa lauantaisin klo 18-22:
21.9. esiintyjänä Pekka Laukkarinen. Illoissa
musaa, pelailua, bilis-cup, pientä purtavaa ja
hyvää seuraa!
Isoskoulutus alkaa keskiviikkona 4.9. klo 18-20
Pilttipubilla, jonka jälkeen kokoontumiset jatkuvat
parittomilla viikoilla. Koulutukseen ovat
tervetulleita kaikki rippikoulun käyneet sekä
ensimmäisen isoskoulutusvuoden suorittaneet.
PopUp nuorteniltoja syksyn aikana, ajankohta
ja paikka ilmoitetaan somekanavien kautta
lähempänä ajankohtana.
Maata Näkyvissä –festarit Turussa. Seurakunta
järjestää retken tapahtumaan pe 15.- la 16.11.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marjolle ja
Waltterille 11.10. mennessä.
Nuorisotyö SOMEssa:
Instagram/ruskonsrknuoret; WhatsApp;
Facebook/Ruskon seurakunnan nuoret;
www.ruskonseurakunta.fi/nuorisotyö.
Nuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja Marjo
Hakamäki-Salo 044 7203 709. Kysymyksiin
vastaa myös nuorisopastori Waltteri Hämäläinen
044 7203 704.

10-synttärit kaikille tänä vuonna 10 vuotta
täyttäville ruskolaisille 10.10. klo 17.30-19.30
Vahdon seurakuntatalolla. Lisätietoja antaa
diakoni Maarit Hiltunen 040 5325 225
Varhaisnuorisotyöstä vastaa nuorisotyönohjaaja
Marjo Hakamäki-Salo 044 7203 709.
NUORET

Nuortenillat lauantaisin klo 18-21 Pilttipubilla,
ensimmäinen nuortenilta on 31.8.

MUUTA:

Vahtolaisuutta tilaisuudet jatkuvat torstaiiltaisin klo 18.30 Vahdon srk.talossa
alustajana tuttuun tapaan historioitsija Turkka
Myllykylä – musiikkia – kahvitarjoilu
26.9. ”Retkikohteita kotiseudun historiasta –
lähteet, suden- ja sydenkuopat, rajamerkit,
muistokivet yms.” Tiedätkö/oletko havainnut
Vahdolla tutustumisen
arvoisen paikan (aiheeseen liittyen)? Ota yhteys ja
kerro ennen iltaa Turkalle
puh. 044-3644733. Ilta aloitetaan
”Musiikillisella tarinalla Amandasta ja
Henrikistä” esittäjinä Mirja Ahonen, Kaisa
Salonen ja Irma Reunamo.
31.10. ”Sieltä jostakin” -vahtolaisten kirjeitä
rintamalle ja rintamalta sekä ”Posti-korttien
kertomaa”- kortteja piirongin laatikoista.
Löytyykö ullakoltasi tai piirongin laatikosta
kirjeitä tai kortteja (aiheeseen liittyen) eri
vuosikymmeniltä? Ota yhteys
syyskuun aikana Turkkaan puh. 044-3644733.

Raamattu ja
rukouspiiri
Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta:
eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon
teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut
niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun
Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään
kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin, niin
paljon ennemmin hän teistä huolehtii, …. (Luuk
12:27,28)
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 kello 18 seuraavina
keskiviikkoiltoina: 11.9., 18.9., 2.10., 16.10.,
30.10., 20.11., 4.12. ja 18.12.

Seurakuntalaisen aloiteoikeus
Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä
aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §). Aloite
tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan
yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle
ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto
käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta,
valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen
kirkkovaltuustolle. Luterilaisen kirkon asioita
koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti. Lisätietoja aloitteen tekemisestä
voi kysyä kirkkoherralta. pasi.salminen@evl.fi tai
044 533 5376.
Tule juttelemaan Vahdon virastolle torstaisin
kello 11-17 välisenä aikana, pappi paikalla.
19.9. pappi on Hossassa, älä tule sinä päivänä.
Rukouksen talo
tiistaisin klo 16.30-18.00 Raision kirkossa,
minne myös ruskolaiset ovat tervetulleita.

Syyskausi alkaa 3.9.
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:
Kirkkoherranvirastojen aukioloajat:
Rusko: p. 02 432 2102
Avoinna maanantaisin 9-16 ja ti-pe klo 9-12.
Vahdolla pappi paikalla torstaisin klo 11-17.
Työntekijät:
Kirkkoherra Pasi Salminen 044 5335 376
Kappalainen Veikko Sailola 044 7203 703
Seurakuntapastori Waltteri Hämäläinen 044 7203
704
Muiden työntekijöiden puhelinnumerot sekä
sähköpostit löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

