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Säteilevää iloa

ihanan vilkasta ja elämänmakuista. Kesä vaikuttaa
hassulta sekamelskalta kiirettä ja kiireettömyyttä,
tylsyyttä ja tekemisen tohinaa, vapautta ja
velvollisuutta, leikkiä ja iloa.
Kaiken kesäisen mukavan menemisen ja
tekemisen keskellä on hyvä välillä suunnata
katseensa
kaikkein
tärkeimpiin
asioihin.
Muistaisimmeko nostaa katseemme ruudusta ja
kohdata perheenjäsen tai ystävä ihan silmästä
silmään. Ehkä voisimme uskaltaa unohtaa yhden
projekteistamme ja pysähtyä toisen ihmisen
lähelle. Läheiset ja rakkaat ovat meidän ilomme ja
voimamme lähteitä, heihin keskittyminen on
varmasti palkitsevaa. Vielä tärkeämpää on kääntää
katse kohti Jeesusta. Raamatussa sanotaan, että
”ne, jotka katsovat häneen säteilevät iloa” (ps.
34:6). Katseen kääntäminen omasta itsestä ja
omista suorituksista armolliseen ja rakastavaan
Isään, saa meidänkin sisimmän loistamaan iloa.

Olen Hulkon Suski ja saan tämän kesän toimia
täällä Ruskolla seurakunnan kesäteologina. Opiskelen Joensuussa neljättä vuotta teologiaa. Juureni
ovat kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä
isäni perunapelloilla. Odotan kovasti tältä kesältä
kohtaamisia ruskolaisten kanssa ja, että yhdessä
saisimme kulkea hyvän Isän hoidossa ja
johdatuksessa.
Asun kesän ajan isoveljeni perheen luona
Paimiossa. Pääsen seuraamaan läheltä lapsiperheen elämää. Usein se on muun muassa iloista
rymyämistä ulkoleikissä niin, että jälkikäteen
ollaan hikisiä ja likaisia, yhteisiä hartaushetkiä,
jäätelöä, hienoja onnistumisia, iloa ja naurua.
Joskus voi olla myös haasteita, kun teini-ikäisen
huomion uhkaa liiaksi varastaa puhelimen ruutu,
kymmenvuotias energiapakkaus tylsistyy ja vaatii
keksimään itselleen tekemistä ja kun kaksivuotias
rämäpäisen uteliaasti tutkii ympäristöään ilman
tarpeellista itsesuojeluvaistoa. Meno on siis

Kesän aikana saattaa moni normaali arjen juttu
unohtua ja jäädä vähemmälle huomiolle. Siinä
samalla arjen rutiinien muuttuessa saattaa oman
uskon elämänkin hoitaminen unohtua. Koronaaikana emme ole voineet normaalisti kokoontua
seurakunnan kanssa. Nyt kun rajoitukset ovat
hiljalleen hellittämässä haluaisin rohkaista sinua
taas tulemaan mukaan seurakuntaan. Pyhä Jumala
haluaa antaa meille hengellistä ravintoa Sanansa
kautta ja ehtoollispöydässä. Älä unohda
kesälläkään ja pitkän kirkossa käymistauon
jälkeen tärkeimpiä rutiineja, jotka pitävät meidät
kristityt turvallisesti kotitiellä.
Ei siis haittaa, vaikka koti olisikin pikkaisen
sekaisin ja puutarha hommatkin vähän puolitiessä.
Ei haittaa, vaikka kaikki projektit ei tule tehdyksi
eivätkä kaikki suunnitelmat ehdi toteutua. Kesällä
saa ja kannattaa ottaa ihan lunkisti ja rennosti.
Taivaan Isä ei kysele miten, paljon olemme
saaneet aikaiseksi, vaan Hän rakastaa ehdoitta ja
haluaa meidän sisimmän täyttyvän ilolla ja
rauhalla.
Susanna Hulkko, kesäteologi

Kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat
löytyvät Ruskon seurakunnan nettisivuilta
www.ruskonseurakunta.fi, Ruskolaisesta ja Turun
Tienoosta. Siellä tiedotetaan myös mahdollisista
koronasta johtuvista rajoitteista.
JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA
12.7. Konfirmaatiomessu klo 10, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

23.8. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja
Hanna Likitalo-Goesch.
30.8. Sanajumalanpalvelus klo 12, Veikko
Sailola ja Sauli Hannuksela.
MUSIIKKI
Kuorot alkavat taas elokuussa. Tervetuloa mukaan
kaikki uudet ja vanhat laulajat!

25.7. Konfirmaatiomessu klo 12, Pasi Salminen,
Susanna Hulkko ja Sauli Hannuksela.
26.7. Konfirmaatiomessu klo 10, Veikko Sailola,
Sauli Hannuksela ja Marjo Hakamäki-Salo.
2.8. Konfirmaatiomessu klo 12, Pasi Salminen,
Susanna Hulkko ja Sauli Hannuksela.
16.8. Metsäkirkko klo 10, Veikko Sailola, Sauli
Hannuksela ja Hopeakuoro. Laululava
Kaharintien varressa.
23.8. Messu klo 12, Waltteri Hämäläinen ja
Hanna Likitalo-Goesch.

19.8. klo 17.30 Vahdon kirkko Arietta.
Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat

30.8. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Sauli Hannuksela.

20.8. klo 15.30 - 16.15 Rusahdus kuorokerho
Hiidenvainion koulun musiikkiluokka. Eskari 3lk tytöt ja pojat tervetuloa.

JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA
5.7. Sanajumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen
ja Hanna Likitalo-Goesch.

20.8. klo 18.30 Ruskon kirkko Monte Rusko
(kunnes seurakuntatalo valmistuu). Tervetuloa
uudet ja vanhat laulajat.

12.7. Konfirmaatiomessu klo 13, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.
15.7. Kesäillan hartaus Vahdon
kirkkopuistossa klo 18, Hanna Likitalo-Goesch
ja Maarit Hiltunen.
19.7. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko
Sailola ja Hanna Likitalo-Goesch.
26.7. Konfirmaatiomessu klo 13, Veikko Sailola,
Sauli Hannuksela ja Marjo Hakamäki-Salo.
9.8. Luontojumalanpalvelus Vahdon vanhan
kirkon paikalla klo 10, Veikko Sailola ja Sauli
Hannuksela. Vahdon Maa- ja kotitalousnaiset
tarjoavat kirkkokahvit.

DIAKONIATYÖ:
Diakonityön riskiryhmien kokoava toiminta on
peruttu elokuun loppuun asti. Tämä tarkoittaa
mm. että diakonialeiri Säkylän Pihlavan
leirikeskuksessa on peruttu. Varttuneen väen
kerhot alkavat syyskuussa: Hopeakerho 2.9. ja
Kohtaamispaikka 9.9.

Hyvän mielen ryhmä mielenterveyskuntoutujille
Lähimmäisen kammarissa torstaisin klo 10-11
parillisilla viikoilla. Kesätauon jälkeen aloitamme
20.8. Tied. diakoniatyöntekijä Anne Jaatinen p.
044 7203 706. Ryhmämme iloitsee uusista
jäsenistä, joten tervetuloa tutustumaan!
Miesten keskustelupiiri Lähimmäisen
kammarissa parittomilla viikoilla tiistaisin
8.9.alkaen kello 14.15. Tule keskustelemaan
miehille tärkeistä asioista ja muistelemaan
menneitä kahvikupin äärellä!
Lisätiedot: Veikko Sailola 044 720 3703.
Ystäväpalveluryhmä jatkaa ulkoilutuksia
syyskuussa korona-rajoitusten niin salliessa.
Kirjapiiri kokoontuu kesätauon jälkeen 31.8.
Vahdon kirkkoherranviraston kahviossa klo 13.
Kokoonnumme maanantaisin parittomilla
viikoilla. Käymme läpi Saara Kinnusen kirjaa
Sovintoon elämän kanssa. Tervetuloa uudet ja
vanhat piiriläiset. Tied. Maarit Hiltunen, p. 040
5325 225.
Hopeakerho ja Kohtaamispaikka ovat
varttuneen väen kerhoja, joissa yhdessäolon,
ohjelman ja hiljentymisen ohella juodaan hyvät
kahvit. Kerhot kokoontuvat vuoroviikoin
keskiviikkoisin klo 13-14.30 Ruskon ja Vahdon
seurakuntataloilla. Hopeakerho Ruskolla alkaa
2.9. Kohtaamispaikka Vahdolla alkaa 9.9.
Aiheena muistokirjat ja
kiiltokuvat. Ota mukaasi
omat vanhat värssy- ja
muistokirjat sekä
kiiltokuvat, jos ne ovat
tallella.
Hopeakerhon, Kohtaamispaikan ja muun
varttuneen väen kesäpäivät
12.8. Santalassa (Santalantie 99) klo 13-15
26.8. Villan tilalla (Koivulantie 64) klo 13-15
Kahvitarjoilu. Paikalle saavutaan omalla kyydillä.
Jos tarvitset apua kuljetukseen, niin ota yhteyttä:
Maarit (040 5325 225) ja Anne (044 7203 706).
Ohjelmassa kanttorin lauluhetki. Mukana myös
Veikko Sailola. Rukouspolku. Lämpimästi
tervetuloa!
Omaishoitajien syysretki 10.9. Raision
seurakunnan leirikeskukseen Viherlahteen.
Retkipäivän aikana halukkailla on mahdollisuus
mm. saunomiseen ja uimiseen.

Lähtö Ruskon seurakuntakeskuksesta
kimppakyydein klo 9.00 ja paluu viimeistään klo
15.30. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä! Anne
Jaatinen p. 044 720 3706 tai Maarit Hiltunen p.
040 532 5225.
HAE APUA!
Onko sinulla tai läheiselläsi korona aiheuttanut
tilanteen, että rahat eivät riitä ja lisäapu olisi
tarpeen?
Vapaaehtoiset lahjoittajat ovat lahjoittaneet 30€:n
lahjakortteja K-Market Ruskolle ja M-Market
Vahdolle. Lisäksi sekä Ruskon että Vahdon
Lionsit ovat lahjoittaneet 50€:n lahjakortteja.
Muutamia vielä jäljellä.
Apua voi saada myös diakonia-avustuksena tai
muiden yhteistyötahojen kautta.
Ota yhteyttä 040 532 5225 (Maarit/Vahto) tai
044 720 3706 (Anne/Rusko).
LÄHETYSTYÖ
Lähetys-Kirppis ja Lähimmäisen kammari toimivat Ruskon seurakuntakeskuksessa, Vanhatie 7.
Lähetys-Kirppis on auki 1.6. – 31.8.2020 välisenä
aikana vain torstaisin klo 15 – 17. Syksyllä
palaamme jälleen normaaleihin aukioloaikoihin
mikäli koronatilanne sen sallii. LähetysKirppiksellä on käynnissä remonttimyynti. Kaikki
tuotteet 50 %:n alennuksella.

Peittopiirit ja Lähetys-Bingo ovat kesätauolla
1.6. – 31.8.2020 välisenä aikana.
Lähetys- Kirppis toimii vapaaehtoisten voimin.
Tarvitsemme joukkoomme lisää vahvistusta
kirpputoritoimintaan. Jos olet kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä, niin ota rohkeasti yhteyttä
Marjaan, puh. 040 507 0839 tai Liisaan, puh. 0400
743 066.
Olemme mukana facebookissa: Lähetys-Kirppis
Rusko.
LAPSET

Vuoden 2021 rippikouluihin ilmoittaudutaan
palauttamalla täytetty ilmoittautumislomake
torstaina 24.9.2020 klo 14-18 seurakunnan
nuortentilaan Pilttipubiin (Ruskon
seurakuntakeskus, Vanhatie 7 Rusko).
Ilmoittautumislomake ja - ohje julkaistaan
seurakunnan kotisivuilla elokuussa 2020. Kutsu
rippikouluun sekä ilmoittautumisohje lähetetään
postitse kaikille vuonna 2021 15-vuotta täyttäville
seurakunnan jäsenille elo-syyskuussa.
Lisätietoja rippikouluista antaa seurakuntapastori
Waltteri Hämäläinen p. 044 7203 704,
waltteri.hamalainen@evl.fi sekä oman
rippikouluryhmän ohjaajat.

Perhemuskarit
Vahdolla maanantaisin klo 10-11 17.8. alkaen
Ruskolla torstaisin klo 10-11 20.8. alkaen.

MUUTA:

Puistotoiminta 2‒5-vuotiaille
Ruskolla tiistaisin klo 9-11 Päällistönmäen
puistossa 25.8. alkaen.
Vahdolla keskiviikkoisin klo 9-11 Paulan
puistossa 19.8. alkaen. Ilmoittautumiset
seurakunnan nettisivuilla edeltävänä viikkona,
mukaan mahtuu 12 ensimmäistä/kerta.

Kesäillan hartaudet Vahdon kirkkopuistossa
keskiviikkona 15.7. ja 12.8. klo 18.

Perhekerhot
perjantaisin klo 9.30-11 Ruskolla sekä Vahdolla
28.8. alkaen. Tervetuloa!

Maarit Hiltunen p. 040 532 5225

Päiväkerhot 3‒5-vuotiaille
Ruskolla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 1316 ja Vahdolla tiistaisin ja torstaisin klo 13-16
19.8. alkaen. Ennakkoilmoittautuminen
syyskaudelle. Kysy vapaita paikkoja.

Kirkkoherra:

Lastenohjaajat palaavat kesälomilta 10.8. jolloin
vastaamme taas puhelimiin. Nähdään elokuussa!

Waltteri Hämäläinen p. 044 720 3704

Yhteystiedot:
Diakoniatyöntekijät:

Anne Jaatinen p. 044 720 3706

Pasi Salminen p. 044 533 5376
Muut papit:

Veikko Sailola p. 044 720 3703
RIPPIKOULU

Muutoksia rippikoulujen toteutuksessa
Kesän rippikouluryhmät on jaettu kahtia ja leirien
kestot on puolitettu. Rippikoululaisten ja heidän
huoltajiensa kanssa on keskusteltu asiasta ja heitä
on tiedotettu uusista ryhmistä sekä muuttuneista
aikatauluista. Kesäkuussa on järjestetty
ylimääräinen päivärippikoulu sitä toivoneille.
Rippikoulut kokoontuvat kesän aikana ryhmille
ilmoitettujen uusien aikataulujen mukaisesti.
Rippikouluja ei ole peruttu. Konfirmaatioiden
ajankohdat näkyvät Aamuruskon
jumalanpalveluksista.

Ruskon seurakunnan kirkkoherranvirasto
Vanhatie 7, 21290 Rusko
Avoinna heinä-elokuun ajan maanantaista
keskiviikkoon klo 9 – 12.
p. 02 432 2102 tai 044 720 3700
sähköpostitse virasto.rusko@evl.fi
Kirkon valtakunnallinen Palveleva puhelin
päivystää iltaisin klo 18 – 24 numerossa 0400
221 180.

