KIRKONπ
VAIHEILLA
1

NAKKILAN SEURAKUNNAN
TIEDOTUSLEHTI 2/2018

PÄÄKIRJOITUS

Kohti uutta
Kädessäsi on tämän vuoden toinen numero Nakkilan seurakunnan
tiedotuslehdestä ”Kirkon vaiheilla”. Vuosi on lähtenyt suunnitellulla
tavalla eteenpäin. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tästä vuodesta
käytetään nimeä ”Rekrytointien vuosi”. Uusien työntekijöiden
rekrytoinnit on saatu alkuun, kun avoinna olleeseen diakonian virkaan
on 13 hakijan joukosta valittu uudeksi työntekijäksi Jenni Tuomi. Hän
esittäytyy toisaalla tässä lehdessä ja aloittaa diakonian virassa 1.4. alkaen. Eläkepäiviä
siirtyy seuraavaksi viettämään emäntä-suntio Hannele Meskanen, sen jälkeen
lastenohjaaja Terttu Mikola ja syksyllä kasvatustyöntekijä Pirkko-Liisa MetsärantaViljanen. Tertun ja Pirkko-Liisan työkenttä yhdistyy kesän alussa aloittavalle uudelle
varhaisnuorisotyönohjaajalle, joka valitaan kevään kuluessa. Emäntä-suntion tehtävät
hoituvat kesäkauden ajan sijaisvoimin.
Rekrytointien kanssa paljon kauaskantoista pohdintaa seurakunnassa on myös
kiinteistöjen kohdalla. Hormiston Rukoushuoneelle löytyy toivottavasti syksyyn
mennessä hyvä ratkaisu. Seurakunta joka tapauksessa on luopumassa kiinteistöstä.
Leirikeskus Merimaa on edelleen myynnissä. Uusi kaava alueelle vahvistettaneen kesän
kuluessa. Merkittävin päätös on kuitenkin kiinteistöjen kohdalla seurakuntakodin tai
seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen liittyvä päätös. Molempien rakennusten
peruskorjaukseen taloudelliset resurssit eivät riitä, mutta joka tapauksessa toinen näistä
tulee peruskorjata seurakunnan toimintaa, hallintoa ja työntekijöitä parhaalla
mahdollisella tavalla palvelevaksi toimitilaksi. Samalla tietenkin päätöksiä tehdessä pitää
miettiä, mitä mahdollisuuksia toisen kiinteistön myyntiin olisi.
Seurakunnan jäsenmäärän vuosi vuodelta vähentyessä kuitenkin haluamme katsoa
eteenpäin positiivisin ajatuksin. Yhdessä voimme tehdä Nakkilan seurakunnasta paikan,
jonka toimintaan on mukava lähteä mukaan ja jossa saa vain olla tai saa toimia
vapaaehtoisena eri tehtävissä. Ollaan rohkeasti yhteyksissä.
Toivotan kaikille siunattua pääsiäisaikaa!
Markku Järviö
Kirkkoherra
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ELÄKKEELLE. Nakkilan seurakunnassa
pitkään toiminut emäntä ja suntion sijainen
Hannele Meskanen jää viettämään
ansaittuja eläkepäiviä 1.5. alkaen.
Kiitämme Hannelea monista yhteisistä
vuosista ja toivotamme hänelle antoisia ja
virkistäviä eläkevuosia.

Nakkilan seurakunta
sosiaalisessa mediassa
Facebook:
Nakkilan seurakunta
Instagram:
@nakkilan_seurakunta
Twitter:
@Nakkila_srk

KINKERIT. Nakkilan kinkerit
keskiviikkona 4.4. klo 18
Harri ja Aija Tuomisella, Kivimaantie 316.
Kinkereillä tutustutaan virsikirjan uuteen
lisävihkoon, keskustellaan ajankohtaisista
asioista, lähimmäisyydestä sekä
Raamatusta ja Katekismuksesta nousevista
teemoista. Tervetuloa!

YouTube:
Nakkilan seurakunta
Nakkilan nuori seurakunta
Kannen kuva: Salli Viljanen, 3 lk.,
Kirkonseutu

KIRKON VAIHEILLA · Nakkilan seurakunnan tiedotuslehti · 2/2018
Päätoimittaja Markku Järviö

Julkaisija Nakkilan seurakunta
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Kiirastorstain jumalanpalveluksessa
painopiste on ehtoollisessa. Kiirastorstaina
muistellaan opetuslasten viimeistä ateriaa
yhdessä Jeesuksen kanssa. Aterialle
osallistuvat kaikki opetuslapset: yksi, joka
luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi
joka kieltää tuntevansa häntä ja pari, jotka
nukkuvat, kun pitäisi valvoa. Myös me
olemme osa opetuslasten joukkoa.
Edelleen noudatamme Jeesuksen käskyä
nauttia yhteistä ateriaa.

Pajunoksia. Kuva: Kirkon kuvapankki /
Mikaela Lax.

Kiirastorstain messun päätteeksi urut
vaikenevat ja kynttilät sammutetaan.
Alttari riisutaan kankaista ja esineistä,
ja se verhotaan mustaan.

Pääsiäinen kristittyjen suurin
juhla

Pitkäperjantai on Jeesuksen
ristiinnaulitsemisen ja kuoleman
muistopäivä. "Isä, sinun käsiisi minä uskon
henkeni." (Luuk. 23:46). Pitkäperjantai on
vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen
väri on musta. Pitkäperjantaina vietetään
sanajumalanpalvelus, jossa viivytään ristin
juurella. Alttarilla käytetään kukkina viittä
ruusua kuvaamaan Jeesuksen haavoja.
Urkuja tai muita instrumentteja ei yleensä
soiteta, vaan virret lauletaan ilman
säestystä.

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus.
Pääsiäisjakson aikana seurataan Jeesuksen
elämän viimeisiä vaiheita ja
ylösnousemusta. Pääsiäisen viettoon liittyy
monta merkittävää kirkkopyhää.
Viikkoa ennen pääsiäistä vietetään
palmusunnuntaita. Silloin huomio on
samassa tapahtumassa kuin adventtina:
Jeesuksen saapumisessa Jerusalemiin
aasilla ratsastaen. Palmusunnuntain nimi
viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät
Jeesuksen eteen tielle. Tähän liittyy tapa
koristella kirkkoa palmunoksilla ja muilla
lehvillä tai kantaa niitä kulkueissa.
Suomessa palmun sijasta koti ja kirkko
koristellaan pajunoksilla. Tästä juontaa
juurensa myös virpomisperinne, jossa
virvottava toivotetaan "tuoreeks, terveeks,
tulevaks vuodeks".

Pääsiäisen ajankohta vaihtelee.
Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai
kevätpäiväntasauksen jälkeisen
ensimmäisen täydenkuun jälkeen.
Pääsiäispäivä voi siis olla aikaisintaan 22.
maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta.
Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen
ylösnousemuksen juhla. Enkeli kääntyi
naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö.
Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua
Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut
kuolleista, niin kuin itse sanoi."
(Matt. 28:5-6)

Palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä on
hiljainen viikko.
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Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista,
elämä on voittanut kuoleman. Pääsiäisenä
muistetaan myös kastetta, jonka kautta
jokainen kristitty ikään kuin haudataan ja
nousee kuolleista.

Avioliiton esteiden
tutkinta – sähköisen
asiointipalvelun
käyttöönotto

Pääsiäisen juhla alkaa jo lauantain ja
sunnuntain välisenä pääsiäisyönä.
Ylösnousemusjuhla alkaa.
Pääsiäisyö oli varhaisessa kirkossa aika,
jolloin monia kastettiin. Siksi pääsiäisyön
tai -aamun messussa saatetaan piirtää
kastevedellä ristinmerkki seurakuntalaisten
otsaan tai pirskotella heidän päälleen
kastevettä.

Suomen seurakunnat ovat ottaneet
käyttöön uuden palvelun avioliiton
esteiden tutkintaan.

Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina,
muistetaan ylösnousseen Jeesuksen
ilmestymistä häntä seuranneille naisille ja
opetuslapsille Emmauksen tiellä.
Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen
kuolleista nousemisesta ja jatkuvasta
läsnäolosta maailmassa.

Avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalvelu
otettiin käyttöön 8.3.2018. Palvelu löytyy
verkosta osoitteessa: esteidentutkinta.fi.
Palvelu on tarkoitettu pareille, jotka
haluavat saada vireille avioliiton esteiden
tutkinnan. Palvelu on käytettävissä
verkossa joka päivä vuorokauden ympäri.

Pääsiäisyöstä alkaa pääsiäisviikko, joka
kestää seuraavaan lauantaihin.
Pääsiäisyöstä alkaa myös 50-päiväinen
pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.

Palvelun käyttöehdot:
- vähintään 18 vuoden ikä
- kotikunta Suomessa
- käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai
mobiilivarmenne
- toisen kihlakumppanin pitää olla
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
- käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa

Ajatuksia kokosi Markku Järviö

Sähköisen palvelun rinnalla on käytössä
edelleen myös perinteiset tavat hoitaa
esteiden tutkinta: kihlakumppanien käynti
kirkkoherranvirastossa tai pyynnön
lähettäminen postitse (jälkimmäisessä
tarvitaan kahden todistajan
allekirjoitukset).
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Yhteisvastuukeräys torjuu
nälkää ja köyhyyttä

Kiitos jo tähän mennessä
keräystä tukeneille!

Suomessa keräyksellä tuetaan
taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevia
ihmisiä.

Voit vielä lahjoittaa nettisivujen
lahjoitusbannerin kautta osoitteessa
nakkilanseurakunta.fi/ryhmat/diakonia
tai osallistumalla konserttiin tai
torijumalanpalvelukseen.

Ulkomailla keräysvaroilla autetaan
katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa
hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä ja
turvataan heille muun muassa riittävän
ravinnon, välttämättömien perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä
mahdollisuus terveydenhoitoon ja
majoitukseen. Lapsille ja nuorille pyritään
järjestämään mahdollisimman pian paluu
kouluun.

Tulevia tapahtumia:
Sydämellä-konsertti Nakkilan kirkossa
22.4. klo 15. Esiintyjinä Pasi Nieminen ja
Leena Kivi. Vapaa pääsy, kolehti
Yhteisvastuulle.

KERÄYKSEN TUOTOISTA:
60%
20%
20%

Torijumalanpalvelus ja keittolounas
Yhteisvastuun hyväksi 27.5. klo 12.

Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoon
Kirkon valtakunnalliseen
diakoniarahastoon
Oman seurakunnan
diakoniatyöhön
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Aikuisille
TEEMAILLAT
Maanantaisin klo 18-19.30 srk-keskuksen luentosalissa. Kahvitarjoilu.
16.4. Masennus ja ilo kristityn elämässä
30.4. Kiitollinen mieli
NAISILLE JA MIEHILLE
Naisten kahvila sunnuntaina 15.4. klo 15 srk-keskuksen salissa.
Aiheena: Kevättä ilmassa - uudet alut ja mahdollisuudet.
Miesten ilta sunnuntaina 15.4. klo 18 srk-kodilla.
Puhumassa ja musiikissa Sauli Ahvenjärvi Raumalta.
KONSERTTI
Sunnuntaina 29.4. klo 15 srk-kodilla
Leo Louhivaaran konsertti:
”Elämäni on lauluni” - 50 vuotta laulaen.
RYHMÄTOIMINTA
Raamatturyhmät (parittomat viikot) olohuoneessa:
MA klo 17 Naisten raamatturyhmä
TI klo 18.30 Tiistain raamatturyhmä
KE klo 18 Miestenpiiri
Rukouspiiri joka keskiviikko klo 18 srk-keskuksen kahviossa.
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Messu
To 29.3. klo 18
Kiirastorstai
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Markku Järviö
Kanttori: Anna Tasala
Avustajat: Kai Korpi, Satu Salo,
Liisa Pohjonen
Kirkkokuoro, Päiväkuoro
Kolehti: Yhteisvastuukeräykseen 2018
oman seurakunnan kautta.
Sanajumalanpalvelus
Pe 30.3. klo 10
Pitkäperjantai
Liturgi ja saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Anna Tasala
Kirkkokuoro
Kolehti: Seurakuntaa synnyttävään ja
vahvistavaan työhön islamilaisilla alueilla
Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa
Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Messu
Su 1.4. klo 10
Pääsiäispäivä
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Päiväkuoro
Kolehti: Koulutuksen mahdollistamiseen ja
tukemiseen kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta, Kirkon
Ulkomaanavun säätiö.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset kirkossa, ellei
pyhäpäivän kohdalle ole merkitty muuta
paikkaa tai aikaa.
Mukulamessu – sanajumalanpalvelus
Su 25.3. klo 15 seurakuntakeskus
Palmusunnuntai
Liturgi: Lasse Vappula
Saarna: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Musiikkiryhmä avustaa musiikissa.

Sanajumalanpalvelus
Ma 2.4. klo 10
2. pääsiäispäivä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Porin Rauhanyhdistyksestä
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Suomen Lähetysseuralle Nakkilan
seurakunnan nimikkolähettien Annika Utriaisen ja Ulla Tuovisen työn tukemiseen.
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Tuomasmessu
Su 6.5. klo 17 seurakuntakeskus
5. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Kristillisen spiritualiteetin
vaalimiseen muun muassa kouluttamalla
retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä
ohjausta yhteistyössä seurakuntien,
hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien
kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Kirkkokahvit

Messu
Su 8.4. klo 10
1. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Mario Heinilä Satakunnan
Kansanlähetyksestä
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Työhön Keski-Aasiasta ja Lähiidästä Eurooppaan tulevien
maahanmuuttajien parissa
Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kautta.
Sanajumalanpalvelus
Su 15.4. klo 10
2. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Yhteisvastuukeräykseen 2018
oman seurakunnan kautta.

Messu
To 10.5. klo 10
Helatorstai
Liturgi ja saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Lasten musiikkikasvatukseen,
erityisesti virsikasvatuksen tukemiseen
Nuori kirkko ry:n kautta.
Mukana päivärippikoululaisia

Messu
Su 22.4. klo 10
3. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Lukutaitoa naisille Afrikassa
-ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan
maissa Suomen Pipliaseuran kautta.
Mukana ykkösrippikoulun leiriläisiä

Messu
Su 13.5. klo 10
6. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi ja saarnaaja: Markku Järviö
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Ulkomailla vaikeuksiin
joutuneiden maanmiestemme auttamiseksi
Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus
Su 20.5. klo 10
Helluntaipäivä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Seurakuntatyöhön maailmalla
Suomen Lähetysseuran kautta.
Kunnianosoitukset ja seppelten lasku
sankarihaudalla jumalanpalveluksen
jälkeen.

Sanajumalanpalvelus
Su 29.4. klo 10
4. sunnuntai pääsiäisestä
Liturgi ja saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Avustus- ja lähetystyön lentojen
toteuttamiseen kehitysmaiden
vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.
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Sanajumalanpalvelus
Su 27.5. klo 12 - Torikirkko
Nakkilan torilla
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Avustajat: Kai Korpi
Kolehti: Harjavallan seudun Gideoneille
uusien testamenttien jakamiseen alueen
3.-4. luokkalaisille sekä valmistuville
hoitoammattilaisille ja alueen
majoitusliikkeisiin.
Mukana kakkosrippikoulun leiriläisiä.
Hernekeittoa yhteisvastuun hyväksi
jumalanpalveluksen jälkeen.

Ehtoollishartaus Hyppingillä
Ti 27.3. klo 13.30
Markku Järviö, Pasi Nieminen

Hartaushetkiä

Sanan ja sävelen hartaus Hyppingillä
Ti 24.4. klo 13.30
Satu Salo, Ilkka Liuskallio

Ehtoollishartaus Keinustoolissa
Ke 28.3. klo 13.30
Markku Järviö, Anna Tasala
Mukana myös Liisa Pohjonen.
Seurakunta tarjoaa kahvit kaikille
läsnä oleville hartauden jälkeen.
Yhteislauluilta hiljaisen viikon
aihepiirissä virsikirjan lisävihkosta
seurakuntakeskuksessa
Ke 28.3. klo 18
Anna Tasala, Markku Järviö
Tilaisuuden päätteeksi kahvi- / teetarjoilu

Päiväpiirin ehtoollishartaus
vanhustentalon kerhohuoneessa
Ma 26.3. klo 13
Lasse Vappula, Liisa Pohjonen,
Pasi Nieminen

Sanan ja sävelen hartaus Keinustoolissa
Ke 25.4. klo 13.30
Satu Salo, Anna Tasala
Ehtoollishartaus Hyppingillä
Ti 29.5. klo 13.30
Lasse Vappula, Ilkka Liuskallio

Hiljaisen viikon iltahartaus
seurakuntakeskuksessa
Ma 26.3. klo 18
Tilaisuuden päätteeksi
1. rippikoululeiriläisten järjestämä
kahvi- / teetarjoilu
Lasse Vappula, Pasi Nieminen,
Liisa Pohjonen

Ehtoollishartaus Keinustoolissa
Ke 30.5. klo 13.30
Lasse Vappula, Anna Tasala

Hiljaisen viikon iltahartaus
seurakuntakeskuksessa
Ti 27.3. klo 18
Tilaisuuden päätteeksi
1. rippikoululeiriläisten järjestämä
kahvi- / teetarjoilu
Satu Salo, Pasi Nieminen, Liisa Pohjonen
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Lähetyksen kevät
2018

Nuorille
NUORTENILLAT
Teemalliset nuortenillat torstaisin
Vernerissä klo 18-21. Tarkemmat tiedot
iltojen aiheista seurakunnan nettisivuilla:
www.nakkilanseurakunta.fi/ryhmat/nuoret

HORMISTON LÄHETYSPIIRI
kokoontuu seurakuntakodin Olohuoneella
raamatuntekstien, virsien ja lähetysteemojen äärelle keskustelemaan ja
laulamaan parittomilla viikoilla tiistaisin
klo 12.30-14.

ILTAKAHVILAT
Iltakahvila Vernerissä noin joka toinen
perjantai klo 18-22. Kuluvan kevään illat:
02.03., 16.03., 06.04. ja 27.04.

KÄSITYÖPIIRI
kokoontuu srk-kodin Olohuoneella
monenlaisia käsitöitä tehden parillisilla
viikoilla tiistaisin klo 13-16.
PÄÄSIÄISMYYJÄISET JA KIRPPUTORI
lähetystyön hyväksi seurakuntakodilla
lauantaina 7.4. klo 12-13.30. Käsitöitä,
askarteluja, kirppistavaraa, leivonnaisia,
arpoja, kahvila. Tervetuloa ostoksille!

GOSPELKONSERTTI
Maksuton gospelkonsertti Nakkilan
yhteiskoulun salissa pe 20.4. klo 18.
Esiintymässä Juhani + Park 7.
Tervetuloa!

PODCASTIT
Nuorisotyön podcasteja pääset
kuuntelemaan nuorisotyön omalla
YouTube-kanavalla: Nakkilan nuori
seurakunta.
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Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia

Musiikkityö

Sunnuntaina 22.4. klo 15
Sydämellä-yhteisvastuukonsertti
kirkossa
sopraano Leena Kivi ja
basso Pasi Nieminen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kolehti yhteisvastuulle.

Kuorot
Päiväkuoro kokoontuu laulamaan
torstaisin klo 14-15 srk-keskuksen
luentosaliin.
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin
srk-keskuksen salissa 18.30

Yhteislaulujen iltamusiikit

Pääsiäisviikolla kuorot ovat mukana
kiirastorstain iltamessussa,
pitkäperjantain sanajumalanpalveluksessa
ja pääsiäisaamun messussa.

Keskiviikona 28.3. klo 18
Hiljaisen viikon iltamusiikki
srk-keskuksen salissa
yhteislauluja virsikirjan lisävihkosta
Anna Tasala ja Markku Järviö

Lapsikuoron toiminta on tauolla
huhtikuun.

Sunnuntaina 8.4. klo 15
Iltapäivän laulutuokio
srk-keskuksen salissa
yhteislauluja virsikirjan lisävihkosta
Anna Tasala

Tuomaskuoro harjoittelee 6.5.
pidettävään Tuomasmessuun Anna Tasalan
johdolla. Kaikkiin harjoituksiin ei tarvitse
päästä. Poimi seuraavista itsellesi sopivat ja
tule rohkeasti mukaan: ke 25.4. klo 18,
su 29.4. klo 17, pe 4.5. klo 18 ja
su 6.5. klo 15.30

Helatorstaina 10.5. klo 15
Iltapäivän laulutuokio
srk-keskuksen salissa
yhteislauluja virsikirjan lisävihkosta
Anna Tasala

Projektikuoro - ”Torilla tavataan”
Kootaan suurkuoro 27.5. Torilla
pidettävään jumalanpalvelukseen.
Harjoituksia perjantaisin 11. 18. ja 25.
toukokuuta klo 18 srk-keskuksen
luentosalissa.
Tervetuloa kuoroihin laulamaan.

Pieni iltasoitto - ”Hiljenny hetkeksi
urkumusiikin soidessa, ehtookellojen
aikaan” -tilaisuudet kirkossa
jatkuvat huhtikuussa. Kuukauden
viimeisenä lauantaina 28.4. ja 26.5.
klo 18.00

Tiedustelut kanttori Anna Tasala
p. 044 4866 514

Hiljaisen viikon lauantai-iltana eivät
ehtookellot soi. Ei myöskään urut…
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Lapsille ja lapsiperheille
Syksyllä 2018 alkaviin päiväkerhoihin on ilmoittautuminen meneillään:
www.nakkilanseurakunta.fi. ilmoittautumislomake löytyy kohdasta: Lapset ja perheet.
Vuonna 2015 syntyneille seurakunnan jäsenille on lähetetty asiasta koteihin
informaatiokirje. 4- ja 5-vuotiskerhoihin ilmoittaudutaan myös nettisivujen kautta.
Ilmoittautuminen päättyy 12.4. Tervetuloa mukaan päiväkerhotoimintaan!
Perhekerhot
…jatkavat kokoontumisia ohjelman mukaisesti tiistaisin/torstaisin klo 10-11.30
srk-keskuksen luentosalissa. Ryhmien yhteinen Kevätjuhla on ti 15.5. klo 10
srk-keskuksen salissa.
Lapsityön tapahtumia
* Palmusunnuntain Mukulamessu su 25.3. klo 15 srk-keskuksessa.
* Jumalan kämmenellä -ilta to 5.4. klo 17.30. Ilta on suunnattu tänä vuonna 3 vuotta
täyttäville perheineen. Illassa on ohjelmaa, touhua ja tarjottavaa. Tervetuloa!
* Päiväkerhojen Kevätkirkko ke 16.5. klo 18.
Lasten aamukirkko
…on kaikille lapsille, lapsiryhmille ja aikuisille avoin tilaisuus, joka kestää n. 30 min.
Aamukirkot ovat keskiviikkoisin klo 9.30-10: 11.4. ja 9.5.
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Torstaikerho vanhemmalle väelle
seurakuntakeskuksen salissa torstaisin klo
12.30-14
Huhtikuu: 5.4. ja 19.4. (ruoka)
Toukokuu: 3.5. ja 17.5. (ruoka)
keittolounas aina kuukauden viimeisellä
kerhokerroilla.
Tervetuloa uudet ja jo kokeneet
kerholaiset!

Diakonia
Diakoniatyöntekijän vastaanotto
vain ajanvarauksella
(sielunhoito, keskustelu,
kotikäyntipyynnöt, taloudellinen
avustaminen)
Vs. diakoniatyöntekijä Liisa Pohjonen
(31.3. asti) / diakoniatyöntekijä
Jenni Tuomi (1.4. alkaen)
p. 044 4866 517
Taloudellisia avustuksia ei myönnetä
diakoniatyöntekijän poissa ollessa.

Päiväpiiri vanhemmalle väelle
Vanhustentalon kerhohuoneessa
(Kiertotie 8) maanantaisin klo 13–14
Maaliskuu: 26.3. (ehtoollishartaus)
Huhtikuu: 9.4. ja 23.4.
Toukokuu: 7.5. ja 21.5.

Keväinen vierailu Keinustooliin
torstaina 12.4. klo 11.30–14.30.
Tarkemmat tiedot seurakuntatiedoissa
ja Torstaikerhossa.

Omaishoitajien ja kaikkien läheistään
hoitavien tapaaminen
seurakuntakeskuksen salissa
tiistaisin klo 13-14.30: 3.4. ja 15.5.
Tapaamisissa paikalla diakoniatyöntekijä
Jenni Tuomi ja kunnasta Marita Mäenpää.

Ikäihmisten retkipäivä Merimaahan
torstaina 31.5. Tarkemmat tiedot
seurakuntatiedoissa ja Torstaikerhossa.

Ystävätoiminnan tapaaminen
seurakuntakeskuksen salissa
tiistaina klo 14-16: 8.5.
Tervetuloa niin uudet kuin jo mukana
olevat vapaaehtoiset ystävät!
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan
ystävätoimintaan mukaan, ota yhteyttä
diakoniatyöntekijään. Puh. 044 4866 517

EU-ruokajako
joka toinen maanantai klo 14-15
seurakuntakodilla, käynti yläpihalta.
Huhtikuu: 16.4. ja 30.4.
Toukokuu: 14.5. ja 28.5.
Kehitysvammaisten kerhoillat
tiistaisin klo 17–18.30:
3.4. Kirkossa
8.5. Srk-keskuksen salissa
Kerhoilloissa mukana Lasse Vappula ja
diakoniatyöntekijä.
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Opiskelujeni lomassa sain työskennellä
kesän 2013 Rauman ja kesän 2014
Harjavallan seurakunnassa. Valmistuin
sosionomi-diakoniksi 29.5.2015 ja sain
vihkimyksen diakonian virkaan Turun
tuomiokapitulissa 7.6.2015.
Alkuvuodesta 2016 sain sosiaaliohjaajan
sijaisuuden Harjavallan kaupungilta ja
elokuussa 2016 aloitin työt Meri-Porin
seurakunnassa diakonian viran sijaisena.
Meri-Porin seurakunnassa olen saanut
palvella tästä lähtien ja lopetan työt MeriPorissa 31.3.2018 siirtyessäni Nakkilan
seurakunnan palvelukseen.
Seurakunnan työ on minulle erittäin
rakasta. Olen saanut ilolla toteuttaa itseäni
ja työtäni ja olla töissä meidän kaikkien
yhteisellä Isällämme. Diakoniatyö on
minulle tärkeää siksi, että se on työtä
ihmisten parissa ja sitä tehdään ihmiseltä
ihmiselle, molemminpuolisessa
vuorovaikutuksessa. Parasta työssä on, kun
saa kokea olevansa jollekin avuksi.

Iloinen tervehdys
nakkilalaisille!
Minun nimeni on Jenni Tuomi ja olen
saanut ilon ja kunnian aloittaa Nakkilan
seurakunnan diakonian virassa 1.4.2018.
Olen 36-vuotias harjavaltalainen ja
harrastan huilun, pianon ja saksofonin
soittoa. Musiikki on aina ollut lähellä
sydäntäni. Aina välillä innostun myös
käsitöistä, mutta jostain syystä
käsityökorissani on lähes aina
keskeneräinen huivi tai pariton sukka.

”Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan
kaikesta, mitä Herra sanoo.” 5 Moos. 8:3.
Vaikka jokapäiväinen leipämme onkin
meille elintärkeää, yhtä tärkeää on myös
luottamus Jumalan johdatukseen, armoon
ja rakkauteen. Tähän johdatukseen olen
luottanut ja tieni on tuonut minut
luoksenne Nakkilaan. Odotan innolla
alkavaa työtäni Nakkilan seurakunnan
palveluksessa. Mukava päästä tutustumaan
teihin seurakuntalaisiin ja työhön teidän
parissanne! Tavataan siin Nakkila kirko
vaiheill!

Työskentelin 10 vuotta sekä ravintola- että
kaupanalan töissä. Työtä tehtiin ihmisten
parissa, mutta tunsin aina kuitenkin, että
sydämessäni haluan tehdä jotain aivan
muuta työtä. Seurakunta on aina ollut
minulle rakas ja tärkeä paikka. Vuonna
2012 uskaltauduin lähteä toteuttamaan
haaveitani ja aloitin opiskelut Porin
Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Siunausta jokaisen alkavaan kevääseen!
Toivottaa
diakoniatyöntekijä Jenni Tuomi
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JULKINEN TIEDOTE

YHTEYSTIETOJA
NAKKILAN SEURAKUNTA
www.nakkilanseurakunta.fi
nakkila.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto……………………………………….………… (02) 537 9300
Kirkkokatu 5
Yläkerta asunto-osa, jossa sijaitsevat myös
Taloustoimisto
Kirkkoherran työpiste
PL 17
29251 NAKKILA
Avoinna ma klo 9-17 ja ti-to klo 9-12, perjantaisin suljettu
Toimistosihteeri Maiju Wallenius
Kirkkoherra Markku Järviö
Kappalainen Lasse Vappula
Lehtori Satu Salo
Kanttori Anna Tasala
Diakoni Jenni Tuomi (1.4. Alkaen)
Nuorisotyönohjaaja Kai Korpi
Vastaava lastenohjaaja Tuula Vähä-Vahe
Lastenohjaaja Terttu Mikola
Talouspäällikkö Soili Karilainen
Suntio Juhani Lehtinen
Seurakuntapuutarhuri Jari Palomäki
Emäntä Hannele Meskanen (30.4. saakka)

044 4866 500
044 4866 511
044 4866 512
044 4866 513
044 4866 514
044 4866 517
044 4866 516
044 4866 520
044 4866 522
044 4866 530
044 4866 531
044 4866 532
044 4866 503

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

 Nakkilan seurakunta  @nakkilan_seurakunta  @Nakkila_srk
 Nakkilan seurakunta, Nakkilan nuori seurakunta

16

