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Sunnuntailounas

Tervetulleita ovat eksyneet ja tiensä löytäneet. Sinä olet
tervetullut sunnuntailounaalle. Isä on kattanut
ehtoollispöydän. Siinä pöydässä kohtaavat absurdi
elämämme ja Jumalan kaiken voittava rakkaus. Siinä
Jumala
kohtaa
ihmisen.
Isälle
kiitos
sunnuntailounaasta!
Jälkiruuaksi mainittakoon: Vahdon seurakuntatalolla
vietetään Kyläiltaa sunnuntaina 8.3. ja 26.4. kello 16.00.
Tarjolla on maksuton lounas, ohjelmaa, pyhäkoulu
lapsille ja tietenkin mahdollisuus jakaa elämää
seurakuntaperheen kanssa.
Waltteri Hämäläinen, seurakuntapastori

Kiitos Sunnuntailounaasta! Sunnuntailounas on
suomalainen komediasarja, jota on tuotettu kaksi
tuotantokautta. Pääosassa nähdään Taneli Mäkelä.
Sarjan perusidea on, että hiljattain eronnut perheenisä
kutsuu aikuisia lapsiaan luokseen sunnuntailounaalle.
Lounaalla keskustellaan lasten ja isän viikosta. Lapsista
yksi on korkeasti koulutettu elämän mallisuorittaja,
toinen huoltajuuskriisin keskellä ääri-ilmaisullaan
provosoiva keskivertokansalainen, kolmas kaikin
keinoin menestystä taiteen alalla tavoitteleva
maailmanparantaja ja neljäs suuntaansa hakeva kuopus.
Tapahtumat ovat absurdeja ja silti ihmiselämää
leikkaavia ja ihmisyyttä koskettavia. Isän olemuksesta
saa tolkun vasta sarjaan tutustumalla.
Liian vakavalla ja syvää luotaavalla odotuksella sarjaa
tuskin kannattaa seurata, mutta sen lähtökohta on aivan
aidosti ilahduttava: isä kutsuu lapset luokseen ja tekee
heille ruokaa. Hän tahtoo istua rakkaidensa kanssa
yhteiseen pöytään ja jakaa elämää. Asetelma voi
kuulostaa ihanan kauhealta. Vieläkö sunnuntaina pitäisi
kokoontua suvun ja läheisten kanssa syömään? Voiko
ihanampaa ollakaan kuin kokea yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta rakkaidensa kanssa? Itse ajattelen, että
sunnuntailounaassa on jotain tavoittelemisen arvoista.
Elämän jakaminen, rakkaiden koolle kutsuminen ja
rauhallinen ateria perheen kanssa ovat arvokkaita –
kenties jopa korvaamattomia asioita.
Sunnuntailounas muistuttaa myös Isästä, joka kutsuu
lapsensa yhteiselle aterialle. Taivaallinen Isämme –
Pyhä Jumala – on valmistanut seurakunnalleen aterian.
Hän kutsuu sinne kaikkia lapsiaan. Tervetulleita ovat
mallisuorittajat ja suorittamisessaan epäonnistuneet.
Tervetulleita ovat kriisin keskellä elävät ja rauhaa
sydämessään
kantavat.
Tervetulleita
ovat
maailmanparantajat ja elämän matkalla uupuneet.

JUMALANPALVELUKSET
RUSKON KIRKOSSA
1.3. Konfirmaatiomessu klo 10, Waltteri Hämäläinen
ja Hanna Likitalo-Goesch.
8.3. Sanajumalanpalvelus klo 12, Pasi Salminen,
Waltteri Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
13.3. Talvisodan päättymisestä 80v klo 17.
Seppeleenlasku sankarihaudoilla ja Karjalaan
jääneiden muistokivellä. Mukana Pasi Salminen ja
Sauli Hannuksela. Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu
Kirkkotuvalla.
15.3. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.
22.3. Sanajumalanpalvelus klo 10, Veikko Sailola ja
Hanna Likitalo-Goesch.
29.3. Kolmenvartinkirkko klo 16, Waltteri
Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
5.4. Perhemessu klo 10, Pasi Salminen, Hanna
Likitalo-Goesch, lastenohjaaja ja päiväkerholaiset
esiintyvät.
9.4. Maununkodin ehtoollishartaus klo 11, Pasi
Salminen, Anne Jaatinen ja Sauli Hannuksela.
Tervetuloa myös lähitalojen asukkaat.
9.4. Kiirastorstain messu klo 19, Pasi Salminen,
Anne Jaatinen, Hanna Likitalo-Goesch ja Monte
Rusko.

10.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10.
Pasi Salminen, Sauli Hannuksela ja Heli Koskinen
laulu.
12.4. Pääsiäisaamun messu klo 10, Waltteri
Hämäläinen, Hanna Likitalo-Goesch ja Heikki
Veistinen, trumpetti.

19.4. Sanajumalanpalvelus klo 12, Veikko Sailola ja
Sauli Hannuksela.
26.4. Messu klo 10, Waltteri Hämäläinen ja Sauli
Hannuksela.

13.4. Kolmenvartinkirkko klo 16, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

27.4. Kansallinen veteraanipäivä. Kukkien
laskeminen Ruskon ja Vahdon veteraanikivellä.
Lisätietoja tapahtumasta tulossa Ruskolaiseen
lähempänä tapahtumaa.

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

Tervetuloa kirkkokahville Vahdon
seurakuntatalolle joka jumalanpalveluksen jälkeen.
MUSIIKKI:

26.4. Messu klo 12, Isosten tehtävään siunaaminen,
Waltteri Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
27.4. Kansallinen veteraanipäivä. Kukkien
laskeminen Ruskon ja Vahdon veteraanikivellä.
Lisätietoja tapahtumasta tulossa Ruskolaiseen
lähempänä tapahtumaa.
Tervetuloa kirkkokahville Ruskon
kirkkotuvalle joka jumalanpalveluksen jälkeen.

JUMALANPALVELUKSET
VAHDON KIRKOSSA
1.3. Messu klo 12, Veikko Sailola ja Hanna LikitaloGoesch.
8.3. Sanajumalanpalvelus klo 10, Pasi Salminen,
Waltteri Hämäläinen ja Sauli Hannuksela.
13.3. klo 11 Talvisodan päättymisestä
80v. Seppeleen lasku ja käynnit sankarihaudoilla.
Mukana Veikko Sailola, Sauli Hannuksela ja Laukolan
koulun oppilaita. Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu
seurakuntatalolla.
15.3. Perhemessu klo 12, Waltteri Hämäläinen, Sauli
Hannuksela ja lastenohjaaja.
22.3. Sanajumalanpalvelus klo 12, Veikko Sailola,
Hanna Likitalo-Goesch ja Arietta.
29.3. Messu klo 10, Pasi Salminen ja Sauli
Hannuksela. Kansanlähetyksen kirkkopyhä, Ari
Saarinen saarnaa.
5.4. Iltakirkon musiikkihetki klo 18, Pasi Salminen,
Sauli Hannuksela ja Maarit Seitelä, laulu.
9.4. Kiirastorstain messu klo 19. Veikko Sailola ja
Sauli Hannuksela.
10.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 12.
Pasi Salminen, Sauli Hannuksela ja Kappelin
koraalikuoro.
12.4. Pääsiäisaamun messu klo 8, Waltteri
Hämäläinen ja Hanna Likitalo-Goesch.

Runoja ja
musiikkia "EVAKKOON" produktio Vahdon
kirkossa
sunnuntaina 15.3.
klo 17.

Talvisodan
alkamiseen ja evakkoon lähtemiseen
liittyviä tuntoja HELMIKÄT-ryhmän esittämänä Tuija Saura laulu, Marjatta Järvinen lausunta ja Iina
Kivimäki piano ja kantele. Esityksen jälkeen
kahvitarjoilu seurakuntatalolla.

Säveliä elämän varrelta
” Elämän sävelen vain sydän meille soi ja sen soinnin
kuulla tuntein voi” -laulaa Danny.
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.
Läheisen menettämisen myötä olemme huoman-neet,
että musiikki elämämme varrelta tuo esiin hyvin
monenlaisia muistoja ja ajatuksia. Jotkut kuulemamme
laulut vievät kauas lapsuuteen ja toiset sävelet liitämme
vahvasti vapaaseen nuoruuteen. Joissakin sävelissä on
vahvasti vaaleanpunaiset sävyt ja ne saavat meidät
muistamaan rakastumisen tunteet. Jotkut muistot voivat
olla hyvinkin raskaita, eivätkä välttämättä tuo
positiivisia muistoja mieliin ja voimme hetkeksi vajota
johonkin epämiellyttävään hetkeen. Vastavuoroisesti
taas toiset sävelet tuovat onnenkyy-neleet poskillemme
ja muuttavat ajatukset kohti mukavia muistoja ja ehkä
lastenlasten kanssa vietettyyn aikaan. Kaikki sävelet
ovat tärkeitä ja niiden myötä tulevat muistot eivät
mitkään ole väärin ja jokainen meistä saa laulaa oman
elämänsä säveliä kuten itse haluaa.
Menetimme läheisemme vähän samoihin aikoihin.
Elämme surussamme samoja vaiheita samaan tahtiin.
Ajatus näistä konserteista lähti silloisesta sururyhmästä.
Koimme
tarvitsemamme
suruumme
sävelet.
Halusimme tarjota kaikille ihmisille mahdollisuuden
käsitellä elämän suruja musiikin kautta.
Ensin mielessämme oli lohduttavat sävelet. Halusimme
kertoa musiikin myötä terveiset sinne taivaaseen ja
kertoa kaikille surustamme. Vuoden päästä olleessa
konsertissa etsimme musiikista lohtua ja tahdoimme
tuoda esille, kuinka sydämeni tänne jää, kun aika on
mun mennä pois.
Nyt, kun aikaa on kulunut menetyksestämme,
huomasimme, että suru on muuttanut muotoaan ja
olemme löytäneet duurivoittoisia säveliä elämäämme.
Olemme löytäneet elämän sävelen taas. Keväinen
aurinko ja valo, odotus kesän vihreydestä antaa voimaa
ja uskoa uuteen päivään. Yritämme vaikeinakin hetkinä
nauttia jokaisesta päivästä, jonka saamme elää. Koska
jokaisessa päivässä on aina jotain hyvää.
Olemme tulleet kevääseen ja hiljaisen viikon
kynnykselle. On taas koittanut aika perinteiselle
konsertille. Konsertti on tarkoitettu vauvasta vaariin ja
toivomme nautinnollisia hetkiä elämän sävelten parissa.

Kirsi Valve ja Anne Helin

Toivotamme teidät jokaisen tervetulleeksi ” Säveliä
elämän varrelta” –konserttiin Ruskon kirkkoon
tiistaina 7.4.2020 klo 18.
Konsertin jälkeen keskustelemme iltateellä konsertin
herättämistä ajatuksista.

Kuva Sini Nurminen
DIAKONIATYÖ:
Miesten keskustelupiiri Lähimmäisen kammarissa
parittomilla viikoilla tiistaisin klo 14.15. Tule
keskustelemaan miehille tärkeistä asioista ja
muistelemaan menneitä kahvikupin äärellä!
Yhteyshenkilönä Veikko Sailola, p. 044 7203 703.
Ystäväpalveluryhmä ulkoiluttaa palvelutalon
asukkaita parittomilla viikoilla keskiviikkoisin kello
10.30. Kokoontuminen Maununtuvalla. Parillisilla
viikoilla ulkoiluystävät tuovat asukkaita
Hopeakerhoon. Vahdolla ulkoilutus maanantaisin
Jokituvalla klo 10.30 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 parittomilla viikoilla maanantaisin
klo 13-14.30. 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
Ruskolla Pilttipubilla ja Vahdolla seurakuntatalolla.
Musiikin monet kasvot Sauli Hannukselan johdolla
Kohtaamispaikassa 11.3. ja Hopeakerhossa 29.4.
Hopeakerhossa mukana myös Hopeakuoro.

yhdessäoloa, askartelua, saunomista ja uimista sekä
yhdessä hiljentymistä.
Leirin hinta 60 €. Ilmoittautuneille lähetämme
leirikirjeen, jossa tarkempi ohjelma. Ilmoittautumiset
15.6. mennessä Annelle, p. 044 7203 706 tai
Maaritille, p. 040 5325 225.

Sururyhmä kevät 2020
Sururyhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneille. Ryhmä kokoontuu yhteensä kuusi kertaa.
Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 10.3.2020 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 6.3. mennessä: Maarit
Hiltunen, p. 040 5325 225 tai Anne Jaatinen, p. 044
7203 706.
Omaishoitajien ja –hoidettavien lounas
Vahdon srk-talolla 17.3. Klo 11-13.30.
Mukana omaishoidonkoordinaattori Minna Salonen.
Ilmoittautumiset 9.3. Mennessä Annelle, p. 044 7203
706 tai Maaritille, p. 040 5325 225.
- Iloa perheestä Ruskon seurakunta järjestää perheleirin Viherlahden
leirikeskuksessa 27.3.-29.3.
Leirin hinta on 90 €/
perhe Ruskon
seurakuntalaisille 180 €
/perhe muun
paikkakuntalaisille.
Lisätiedot: diakoni
Maarit Hiltunen p. 040
5325 225.
Ilmoittautumiset 3.3. klo
9.00 alkaen
kirkkoherranvirastoon p.
044 7203 713.
Nousiaisten rovastikunnan kehitysvammaisten
kirkkopyhä Kalannin kirkossa sunnuntaina 15.3. klo
10. Ehtoollisjumalanpalveluksen toimittavat Jukka
Kekki ja Pertti Arola, kanttorina on Pasi Venho.
Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit ja
ohjelmatuokio Kalannin seurakuntakodilla.
Ilmoittautumiset ja tiedot mahdollisista
erityisruokavalioista 6.3 mennessä, puh 0503261422/Maarit Eresmaa.
Kehitysvammaisten kinkerit 30.3. klo 17 Henrikin
kirkolla.
Diakonialeiri 11.-13.8.2020
Leiri pidetään Säkylän Pihlavassa. Leirillä mukavaa

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. Emme ota vastaan huonekaluja,
elektroniikkaa emmekä lastenistuimia. Tervetuloa
ostoksille!
Tuottomme ohjataan lähetystyöhön oman seurakunnan nimikkoläheteille. Tuemme myös oman
seurakunnan diakoniatyötä. Diakonian asiakkailla on
mahdollisuus saada Lähetys - Kirpppikseltä aineellista
apua seurakunnan diakoniatoimistosta saatavalla
tavaranhakulomakkeella. Saadulla lomakkeella voi
asioida kirppiksen aukiolo-aikoina. 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.

VARHAISNUORET

Lähetys – Bingoa pelataan Ruskolla parittoman viikon
tiistaisin klo 12.00 seurakunnan kokoustilassa ja
Vahdolla parillisen viikon tiistaisin klo 12.00
seurakuntatalolla. Vetäjänä Marjatta.

Route 67 Seurakunnan uutta avointa toimintaa 5.-6.luokkalaisille lauantaisin nuortentila Pilttipubilla.
Seuraavat tapaamiset 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 25.4. klo
15-17.

Olemme mukana Yhteisvastuutempauksessa 14.3. klo
11 seurakuntakeskuksen pihalla. Lähetys-Kirppis on
silloin avoinna klo 11.00 – 13.00.

NUORET

Pääsiäisaskartelua 2.4.2020 klo 13.00 Ruskon
seurakunnan kokoustilassa, Vanhatie 7. Vetäjänä Mirja.
LAPSET
Tiistaina 31.3., keskiviikkona 1.4. ja torstaina 2.4. ei
puistotoimintaa. Tilalla pääsiäispajailua kerhotiloissa
(lauluja, askartelua, leikkejä). Ilmoittautumiset tuttuun
puistoilmoittautumisen tapaan nettisivuilla edellisellä
viikolla.
Hiljaisella viikolla (15) ei kerhotoimintaa, ei
puistotoimintaa, ei muskaria eikä perhekerhoa.
Kerhoille tiedotetaan erikseen pääsiäisajan
nukketeatterin esityksestä, johon olette tervetulleita.
Tiistaina 14.4. toiminta jatkuu normaalisti.

Nuortenillat lauantaisin klo 18-21 Pilttipubilla.
Gospel Café kerran kuussa lauantaisin klo 1822: Juhani Tikkanen 7.3., Mikko Vaismaa
4.4. Illoissa aina musiikkia, pelailua, bilis-cup, pientä
purtavaa ja hyvää seuraa!
RIPPIKOULU
Rippikouluryhmät kokoontuvat aikataulujensa
mukaisesti. Rippikouluryhmien aikataulut ovat
nähtävissä seurakunnan
kotisivuilla www.ruskonseurakunta.fi/tulemukaan/rippikoulu tai niitä voi kysyä oman ryhmänsä
ohjaajilta.
MUUTA:
Ruskamatka Vuokattiin 6.-12.9.2020
-majoitus Vuokatti Sport Resort Oy:ssä kahden,
kolmen tai yhden hengen huoneissa
-yhden hengen huoneen lisämaksu on 25€/vrk
-ruokailut viereisessä ravintolassa, retkieväät mukaan
patikoinneille
-Vuokatissa on polkuverkosto, joka lähtee hotellilta
-matkalla mukana Kaija ja Ari Koskinen sekä Veikko
Sailola ja Anne Jaatinen
-matkan hinta on 610 €
-ilmoittautumiset 2.3. lähtien kirkkoherranvirastoon, p.
02 432 2102
tai sähköpostitse virasto.rusko@evl.fi viim. 25.6.
mennessä
-ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 150 €:n
varausmaksu, joka jää palauttamatta, mikäli matka
perutaan 15.7. jälkeen.
Tiedustelut Anne Jaatinen, p. 040 720 3706 ja Veikko
Sailola, p.044 720 3703.
VAHTOLAISUUTTA – seminaarisarja jatkuu
torstaisin klo 18.30 Vahdon seurakuntatalossa
alustajana tuttuun tapaan historioitsija Turkka
Myllykylä, musiikkia ja kahvitarjoilu.
26.3. ”Palkaksi papille ja upseereille – Vahdon
virkatalot”
23.4. ” Vahdon kirkkoon lahjoitettua esineistöä” –
mukana myös Piacere ryhmä, joka esittää Armon
maisemassa- runoa ja musiikkia: Leena Peltonen viulu,
Mirja Ahonen huilu, Kaisa Salonen kitara ja Tarja
Vuola lausunta. Tilaisuus aloitetaan kirkossa,
kahvitarjoilu seurakuntatalossa.

Kutsu tutustumaan L10T elämäntapaan.
Luukkaan evankeliumin 10. luvussa Jeesus ohjeisti
opetuslapsiaan levittämään sanomaa pelastuksesta.
Samat ohjeet sopivat meille nykyäänkin.
Toimintamalli on sopiva niin ujoille, rohkeille tai
kiireisille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.
Liikemiesten lähetysliitto ja Turkumissio
järjestävät esittelytilaisuuden keskiviikkona
22.4.2020 klo 18 Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15 D,
Turku. L10T elämäntapaa esittelee Kansan
Raamattuseuran koulutusjohtaja Mikko Matikainen.
Tilaisuus on tarkoitettu sinulle, joka voit omassa
seurakunnassasi kertoa, mihin L10T-elämäntapa
tähtää ja kutsua seurakuntalaisia 23.-25.10.2020
pidettävään L10T-valmennukseen. lue lisää: l10t.fi.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset
veijo.westerholm@gmail.com, 0400 302691 tai
virtanen.heidi@hotmail.com, 045 77502674.
Rukouksen talo
tiistaisin klo 16.30-18.00 Raision kirkossa.
Rukouksen talo on taukopaikka Jumalan kanssa
keskellä arkea. Kerran kuussa vietämme myös
ehtoollista illan lopuksi.

Raamattu - ja rukouspiiri
”Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi
sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista
veljiäsi.” (Luuk. 22:32)
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: 4.3., 18.3.,
1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.

Vahdon pappi tavattavissa Vahdon virastolla
torstaisin kello 11-17. Ei 12.3. ja 26.3. Tervetuloa!
”VAHDON KIRKKO JA HAUTAUSMAAT”historia kirja – koonnut ja kirjoittanut Turkka
Myllykylä. Myytävänä torstaisin kappelivirastossa klo
11-17 sekä kirkkokahvilla ja vahtolaisuuttatilaisuuksissa. Pieni erä vielä saatavana - Hinta 30€ käteismaksu.

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
Kanttori Hanna Likitalo-Goesch 040 556 5586
Musiikkityöntekijä Sauli Hannuksela 044 720 3705
Seurakuntamestari Ilari Heikkilä 044 720 3710
Suntio Outi Saarinen 040 7711308
Muiden työntekijöiden puhelinnumerot sekä
sähköpostit löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

