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PÄÄKIRJOITUS

Syyskauden alkaessa
Tätä kirjoittaessani lämpömittari ulkona näyttää reilusti yli 30 C.
Lehden ilmestyessä syksy on kuitenkin jo ovella ja on aika aloittaa
syksyn toimintakautta myös seurakunnan elämässä.
Eri ikäisille on jälleen tarjolla monenlaista toimintaa, joihin kaikki
toivotetaan avoimin mielin tervetulleeksi.
Yhtenä syyskauden teemana ja painopisteenä on vapaaehtoistoimintaan kutsuminen ja
siihen kouluttaminen. Erityisesti diakoniatyö ja jumalanpalvelukset kutsuvat tänä syksynä
toimimaan vapaaehtoistyössä. Tässä lehdessä on kutsut myös molempien työalojen
koulutushetkiin.
Syyskauden ohjelmassa tärkeällä paikalla on seurakuntavaalit teemalla ”Minun kirkkoni”.
Seurakuntavaalista kerrotaan laajemmin toisaalla tässä lehdessä.
Uudet työntekijät Jenni Tuomi, Niina Koivisto ja Piia Nieminen siunataan tehtäviinsä
sunnuntaina 16.9. klo 10 alkavan messun yhteydessä. Messun jälkeen tarjolla on myös
kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Toiminnan ja suunnittelun ohella asteittain myös seurakunnassa on opeteltu uutta
tietosuoja-asetusta.
Kirkolla on monisatavuotinen perinne ja ymmärrys jäsentietojen ja sitä kautta
henkilötietojen käsittelystä ja sen merkityksestä. Kirkon jäsenen, vapaaehtoistoimijan,
luottamushenkilön, työntekijän ja asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen
asianmukainen käsittely ovat tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja hyvää elämää.
Kohtaamisen kirkko -strategian mukaisesti kirkon toimintaa viitoittavat neljä
painopistealuetta: sanoma, kohtaaminen, lähimmäisen rakkaus, jäsenyys. Näillä neljällä
teemalla on liittymäkohtia myös henkilötietojen vastuulliseen käsittelyyn sekä
myönteisen ja luottamuksellisen toimintaympäristön säilymiseen seurakunnan ja koko
kirkon toiminnassa.
Vanha henkilötietolaki korvaantui uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018.
Tietosuoja-asetus korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia.
Rekisterinpitäjän on entistä huolellisemmin ja vakavammin suhtauduttava henkilötietojen
käsittelyyn niin, että yksityisyyden suoja toteutuu. Tietosuoja-asetuksen tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää, että tietosuoja otetaan huomioon kaikessa kirkon ja
seurakunnan toiminnassa.
Markku Järviö
Kirkkoherra
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Rakennetaan
yhdessä
jumalanpalvelusta!

Lähde mukaan
vapaaehtoiseksi
Nakkilan seurakunta tarvitsee
vapaaehtoisia. Meillä jokaisella on
erilaisia lahjoja eikä mikään niistä ole
toistaan parempi =) Tehtäviä riittää
jokaiselle. Nakkilan seurakunnan
kotisivuilla olevan lomakkeen
täyttämällä ja lähettämällä tai tässä
tiedotuslehdessä sivulla 4 olevan
kaavakkeen täyttämällä ja
palauttamalla pääset asiassa
eteenpäin. Tietenkin voit olla myös
suoraan yhteydessä seurakunnan
työntekijöihin, joiden yhteystiedot
löydät tämän lehden
viimeiseltä sivulta.

Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen
juhla. Haluamme, että mahdollisimman
moni saa halutessaan rakentaa sitä yhdessä.
Palvelutehtäviä on monenlaisia ja niin on
ihmisiäkin. Tule siis löytämään tehtäväsi ja
paikkasi jumalanpalveluksen
toteuttamisessa!
Sunnuntaina 2.9. vietämme jumalanpalvelusta, jonka jälkeen on kirkkokahvit kirkon
takaosassa. Kahvittelun jälkeen kirkossa on
jumalanpalvelusavustajakoulutus.
Koulutuksessa kerrotaan niistä monista
tehtävistä, joita jumalanpalveluksessa on.
Se on kaikille avoin, eikä sido mihinkään
tehtävään tai vastuuseen.

KIRKON VAIHEILLA · 4/2018

Mukana ovat Markku Järviö, Satu Salo,
Anna Tasala ja Juhani Lehtinen.

Päätoimittaja Markku Järviö
Julkaisija Nakkilan seurakunta
Kannen kuva: Mikael Annala

TERVETULOA!
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NAKKILAN SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISET -KYSELY 2018
Olen valmis toimimaan vapaaehtoisena:

Kahvittajana srk:n eri tilaisuuksissa, diakonia / lähetys / aikuistyö / yms., erityisesti
missä? _________________________________________________________________

Voin tehdä tarjottavaa johonkin tilaisuuteen, esim. _______________________________________________________

Diakoniakylätoimikunnassa. Mikä kylä? _______________________________________________________

Joulu-/pääsiäisvaelluksessa

Musiikkiryhmissä

”Perhekerhomummu / -vaari” (askartelu-pukemisavustajana)

Rukouspiiri / Raamattupiiri

Jumalanpalvelus-avustustehtävissä / Tuomas-messu: tervetulotoivotus /
kolehdin kanto / tekstinluku / esirukous / musiikkitehtävä
missä tehtävissä?_____________________________________________________________________________________________________________

Ystäväpalvelussa
Ulkoiluystävänä (asiakkaan nimi: ____________________________________________________________________)
Lähimmäisenä kotona (asiakkaan nimi: _______________________________________________________________)
Lähimmäisenä laitoksessa (laitos: ____________________________________________________________________)

EU-ruokajaossa avustajana

Ryhmän vetäjänä tai avustajana (varhaisnuorten kerhot / eri piirit)
missä? ___________________________________________________________________

Nuortenilta-avustajana

Tarvittaessa kantajana hautajaisissa

Muissa tehtävissä / Missä? _____________________________________________________________________________________________
Sitoudun pitämään luottamuksellisena kaikki vapaaehtoistoiminnassa kuulemani tiedot
seurakuntalaisista / asiakkaista, myös sen jälkeen, kun olen jäänyt pois kyseisestä
toiminnasta.
Minut tavoittaa parhaiten:


Sähköpostilla


Puhelinsoitolla 
Kirjeitse


Tekstiviestillä

Päiväys ____/____ 20___
______________________________________________________________
Allekirjoitus

__________________________________________________________________
Nimen selvennys tarvittaessa

Osoite ________________________________________________________________________________________________________________________________
Puh.

________________________________________________

Sähköposti ________________________________________________

Syntymäaika _________________________________________

Aloitusvuosi tehtävässä _____________________________
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Kuka voi olla ehdokas
seurakuntavaaleissa?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu
kirkon jäsen, joka
• täyttää 18 vuotta viimeistään
18.11.2018
• on seurakunnan jäsen viimeistään
17.9.2018
• antaa kirjallisen suostumuksen
ehdokkaaksi asettumisesta
• on kristillisestä vakaumuksestaan
tunnettu
• ei ole vajaavaltainen
Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
-ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu
kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan
yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen
toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei tutkita.
Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin
ihmisellä omalla tavallaan.

Kirkon kuvapankki / Juuso Westerlund

Sinustako
seurakunnan
luottamushenkilö?

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa
oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei
lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita
omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai
muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella
tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 1 luvun 2 §:n mukaan alaikäistä
eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista
täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu
vajaavaltaiseksi.

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen
Nakkilan seurakunnassa? Haluaisitko
uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti
ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt.
Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan
seurakuntaan uudet luottamushenkilöt.
He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan
seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista
toimintaa seurakunnassa järjestetään ja
mihin seurakunnan rahoja käytetään.

Kun ehdokkuus kiinnostaa, toimi näin:
Liity ehdokaslistalle
Kysy seurakunnan ehdokaslistoista ja
yhdyshenkilöistä nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Listoja
perustavat valitsijayhdistykset, joiden
taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia.
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puolue, myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon
uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai
nuorten aseman vahvistaminen kirkossa.
Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja
tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden
takana.

Kirkkoon liittyminen
Saat äänestysoikeuden seurakunnassasi,
kun kirkkoon liittymisesi on rekisteröity
15.8.2018 mennessä. Liity kirkkoon verkkopalvelun kautta voit liittyä kirkkoon
helposti ja tietoturvallisesti. Kirjautumalla
palveluun pankkitunnuksilla valtaosa
tarvittavista tiedoista saadaan suoraan
väestötietojärjestelmästä.

Perusta oma valitsijayhdistys
Voit etsiä samanhenkisiä ihmisiä. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista,
jotka sinua kiinnostavat.

Seurakuntavaalit K-16

Seurakuntavaalit ovat valtakunnalliset
vaalit, joissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
Jos olet vaalipäivään 18.11.2018 mennessä
täyttänyt 16 vuotta, saat äänestää. Käytä
ääntäsi - sillä on merkitystä. Seurakuntien
päätöksentekijöistä suurin osa on
Kuka tulee valituksi?
varttunutta väkeä - juuri sinulla on
Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan mahdollisuus vaikuttaa tähän. Näytetään
yhdessä, että nuorten ääni kuuluu.
saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan
henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos
määräytyy kunkin ehdokkaan saaman
Tärkeät päivämäärät
vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
saamansa kokonaisäänimäärän mukaan.
Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä
Mikäli et ole kirkon jäsen, mutta ehdokmyös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.
kuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity
kirkkoon ajoissa. Seurakunnan tulee
Kuka voi äänestää?
vahvistaa jäsenyytesi viimeistään
17.9.2018.
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää
viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät Ennakkoäänestys järjestetään
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
6.-10.11.2018.
Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys,
johon kuuluu vähintään 10 seurakunnassa
äänioikeutettua jäsentä.

Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä
äänestämiseen, jäsenyys riittää. Vaalipäivä
tulevissa vaaleissa on 18.11.2018 ja
ennakkoäänestysaika on 6.-10.11.2018.

Ennakkoon voi äänestää kaikissa
ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa
henkilöllisyystodistus mukaan!
Ehdokkaiden äänestysnumerot
päivitetään seurakuntien verkkosivuille,
kun ehdokasasettelu on päättynyt.
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Kirkkovaltuusto

Varsinainen äänestyspäivä on
18.11.2018.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin
päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan
toimintaa. Kirkkovaltuusto tekee
seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita
koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee
jäsenet kirkkoneuvostoon.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat
esimerkiksi päätökset seurakunnan
toiminnan ja talouden päälinjoista,
kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet
virat. Kirkkovaltuuston erityiseen
toimivaltaan kuuluu kappalaisen valinta
sekä valtuutettujen äänioikeus
hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Vaalipäivänä voit äänestää vain oman
seurakuntasi äänestyspaikassa.
Äänestysaikaa on klo 11.00-20.00.
Mistä seurakuntien luottamushenkilöt
päättävät?
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan
toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja
ohjaavat kirkkovaltuuston jäsenet.
Seurakuntien luottamushenkilöt
suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat
seurakunnan toimintaa.
Seurakuntavaaleissa valittavat
luottamushenkilöt päättävät monista
keskeisistä seurakunnan toimintaan,
hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista.
Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi
•

•
•
•
•
•

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston,
joka vastaa käytännön johtamisesta ja
valmistelee asiat kirkkovaltuuston
päätettäväksi.

seurakunnan
kirkollisveroprosentista,
talousarvioista ja monista muista
talousasioista
rakennushankkeista
avustuksista
monista työntekijävalinnoista ja
uusista viroista
seurakunnan toiminnan
painotuksista
seurakunnan tilojen käytöstä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan
toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston
valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan
yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan
taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa
seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin
viranomaisiin, solmii seurakunnan
sopimukset ja edustaa oikeudellisissa
toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee
suurimman osan seurakunnan
viranhaltijoista.

Luottamushenkilöt äänestävät myös
kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat
päättäjät kirkon ylimpään päättävään
elimeen. Kirkolliskokous päättää
esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä
kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.
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Jumalanpalvelukset

diakoniaan Suomen satamissa Suomen
Merimieskirkko ry:n kautta.

Jumalanpalvelukset kirkossa, ellei
pyhäpäivän kohdalle ole merkitty muuta
paikkaa tai aikaa.

Diakoni Jenni Tuomen, varhaisnuorisotyönohjaaja Niina Koiviston ja emäntä-suntio
Piia Niemisen tehtävään siunaaminen.

Messu
Su 2.9. klo 10
15. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Oman seurakunnan
nimikkolähettien Annika Utriaisen ja
Ulla Tuovisen työn tulemiseen
Suomen Lähetysseuran kautta.

Kirkkokahvit seurakuntakodissa.

Kirkkokahvit kirkon eteisessä.
Jumalanpalvelusavustajakoulutus kirkossa.

Sanajumalanpalvelus
30.9. klo 10
Mikkelinpäivä
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti
pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen
Nuori kirkko ry:n kautta.

Messu
23.9. klo 10
18. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Lasse Vappula
Saarna: Satu Salo
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri
järjestöille, Kirkkohallitus.

Tuomasmessu
Su 9.9. klo 17 seurakuntakeskus
16. sunnuntai helluntaista
Liturgi ja saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Anna Tasala,
musiikissa avustaa Tuomaskuoro
Kolehti: Kirkosta vieraantuneiden ihmisten
tavoittamiseen suunnatun toiminnan
kehittämiseen ja levittämiseen myös muihin
seurakuntiin Tuomasmessun 30-vuotisjuhlavuonna, Tuomasyhteisö ry.

Messu
7.10. klo 10
20. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Markku Järviö
Kanttori: Anna Tasala
Kolehti: Oman seurakunnan lähetystyölle
Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta
Koskisen perheen työn tukemiseen.

Messu
16.9. klo 10
17. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Markku Järviö
Saarna: Lasse Vappula
Kanttori: Anna Tasala, musiikissa avustaa
kirkkokuoro ja päiväkuoro
Avustajat: Kai Korpi, Satu Salo
Kolehti: Kirkolliseen työhön suomalaisten
parissa ulkomailla ja kansainväliseen

Sanajumalanpalvelus
14.10. klo 10
21. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
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Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Bangladeshin köyhien naisten,
lasten ja maattomien ravitsemus-, terveysja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen
Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

Kanttori: Anna Tasala, musiikissa avustaa
kirkkokuoro ja päiväkuoro
Kolehti: Hiippakunnallinen kolehti
diakoniatyön tukemiseen.
Messu
21.10. klo 10
Uskonpuhdistuksen muistopäivä,
vanhemman väen kirkkopyhä
Liturgi ja saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Mekong-alueen
medialähetystyöhön Medialähetys
Sanansaattajat ry:n kautta.

Tuomasmessu
11.11. klo 17 seurakuntakeskus
25. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Markku Järviö
Kanttori: Pasi Nieminen,
musiikissa avustaa Tuomaskuoro
Kolehti: Raamattujen ja Uusien
testamenttien painattamiseksi ja
jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä
hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin
Suomessa ja Nigeriassa, Suomen Gideonit
Gideoniterna i Finland ry.

Sanajumalanpalvelus
28.10. klo 10
23. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Lasse Vappula
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön
naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä
pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon
kautta, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry.

Sanajumalanpalvelus
18.11. klo 10
Valvomisen sunnuntai
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Ilkka Liuskallio
Kolehti: Seurakuntavaalikeräykseen.

Messu
3.11. klo 10
Pyhäinpäivä
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Lasse Vappula
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Satakunnan Ev.Lut.
Kansanlähetyksen työlle.

Jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntavaalien äänestys klo 11-20
Sanajumalanpalvelus
25.11. klo 10
Tuomiosunnuntai
Liturgi: Markku Järviö
Saarnaaja: Satu Salo
Kanttori: Pasi Nieminen
Kolehti: Köyhyyden ja
perusturvattomuuden poistamiseen
maailman köyhimmillä alueilla Kirkon
Ulkomaanavun kautta.

Pyhäinpäivän iltakirkko
3.11. klo 18
Lasse Vappula, Markku Järviö, Jenni
Tuomi, Pasi Nieminen
Sanajumalanpalvelus
4.11. klo 10
24. sunnuntai helluntaista
Liturgi: Lasse Vappula
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Hartaushetkiä
palvelutaloilla
KAIKKI hartaushetket
alkavat klo 13.30
Ti 25.9. Ehtoollishartaus Hyppingillä
Puhe: Lasse Vappula
Musiikki: Ilkka Liuskallio

Gospelmessut

Ke 26.9. Ehtoollishartaus Keinustoolissa
Puhe: Lasse Vappula
Musiikki: Anna Tasala

Nakkilan kirkossa vietetään tänä
syksynä gospelmessua kerran
kuukaudessa perjantaisin klo 18.

Ti 30.10. Sanan ja sävelen hartaus
Hyppingillä
Puhe: Satu Salo
Musiikki: Ilkka Liuskallio

Messukokonaisuus on kokeilu, jolla
seurakunta pyrkii monipuolistamaan
jumalanpalveluselämää.

Ke 31.10. Sanan ja sävelen hartaus
Keinustoolissa
Puhe: Satu Salo
Musiikki: Pasi Nieminen

Gospelmessuja ei ole suunnattu
tietylle ikäryhmälle, vaan kaikki ovat
tervetulleita mukaan laulamaan,
rukoilemaan, kuulemaan Jumalan
sanaa ja elämään yhteistä kristillistä
uskoa todeksi.

Ti 27.11. Ehtoollishartaus Hyppingillä
Puhe: Markku Järviö
Musiikki: Ilkka Liuskallio

Messua vetämässä on niin oman
seurakunnan työntekijöitä kuin myös
vierailijoita.

Ke 28.11. Ehtoollishartaus
Keinustoolissa
Puhe: Markku Järviö
Musiikki: Pasi Nieminen

Syksyn gospelmessujen ajankohdat
ovat:
7.9.
5.10.
2.11.
14.12.
Tervetuloa mukaan!
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useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä
yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaaajan asuntoja tai muita tiloja voidaan
siunata.

Kirkon kuvapankki / Juuso Westerlund

Koti ja seurakunta

Kodin siunaamisen rukoushetken voi
toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi
myös yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona
vietettävään lapsen kastetilaisuuteen,
avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai
muuhun juhlaan. Kodin siunaamisen
rukoushetken kaavaan kuuluu siunauksen
lisäksi rukousta, raamatunlukua ja laulua.
KOTIEHTOOLLINEN
Kun ei ole mahdollisuutta lähteä
seurakunnan yhteiseen ehtoollisen
viettoon, niin teologi (pappi tai lehtori) voi
tulla kotiin pitämään pienimuotoisen
ehtoollishetken.

KOTIKOKOONTUMINEN
Seurakunta on koolla siellä, missä ”kaksi tai
kolme koolla minun nimessäni”. Näin
Jeesus lupaa. Kotona voi kokoontua
raamattu- tai rukousryhmä, lähetyspiiri tai
seurat. Seurakunnan työntekijä tulee
SAIRAAN LUONA KÄYMINEN
mielellään vierailemaan tällaisessa ryhmässä
Seurakunnan työntekijä pitää kotona
tai tilaisuudessa.
pienen rukoushetken, johon voi liittyä
ehtoollinen ja/tai sairaan voiteleminen
SYNTYMÄPÄIVÄT
öljyllä (ristin merkin tekeminen otsaan).
Seurakunta tekee syntymäpäiväkäyntejä
80, 85 ja 90 vuotta täyttävien luokse.
KOTIKÄYNTI
Työntekijä ottaa ensin yhteyttä syntymäSeurakunnan työntekijät tekevät
päivää viettävään ja sopii käynnistä
kotikäyntejä pyyntöjen mukaan. Syynä
puhelimitse.
kotikäynnille voi olla esim. yksinäisyys,
elämän kriisitilanne, suru tai muu
KASTE
keskustelutarve. Keskustelut seurakunnan
Ristiäiset voidaan järjestää kotona.
työntekijän kanssa ovat aina
Kastejärjestelyistä tulee olla yhteydessä
luottamuksellisia.
seurakunnan virastoon.
KODIN SIUNAAMINEN
Koti on levon ja kasvun paikka,
yhdessäolon ja oman tilan paikka.
Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kodin
siunaaminen. Kyseessä on rukoushetki,
jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta
sen asukkaille ja rukoillaan, että kodissa
vallitsisi rakkaus. Koti siunataan

Ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan
virastoon tai suoraan työntekijään.
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Aikuisille
OLOILLAT joka toinen lauantai klo 18-21
srk-kodin olohuoneessa.
Matalakynnyksinen ilta aikuisille.
Rauhoittumista arjen kiireistä.
Ohjelmaosuus (Sanaa, rukousta, lauluja)
klo 19-20, muuten porinointia kahvikupin
äärellä ja levollista yhdessäoloa. Tervetuloa!
1.9. / 15.9. / 29.9. / 13.10. /
10.11. / 24.11. / 8.12.
USKON YÖ kirkossa
lauantaina 27.10. klo 18-22
Uskon Yö on maanlaajuinen
seurakuntatapahtuma, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran syksyllä 2015. Uskon
yössä kirkon ovet ovat auki hiljentymiseen
klo 18-22. Kirkossa on silloin mm.
ohjelmatuokioita ja teetarjoilua.
Uskon yö kutsuu etsimään toivoa ja uusia
alkuja. Se kutsuu luottamaan Jumalan
lupaukseen: ”Katso: Minä luon uutta. Nyt se
puhkeaa esiin -- ettekö huomaa.”
Tervetuloa!

TEEMAILLAT ovat maanantaisin klo 1819.30 srk-keskuksen luentosalissa
(sisäänkäynti yläpihan diakonia- ja
päiväkerho-ovesta).
3.9.
Raamattu - sanoja Jumalasta vai
Jumalan sanaa?
17.9. Evankeliumin muuttava voima
1.10. Kuolema - vihollisista viimeinen
15.10. Raha, antaminen, kymmenykset
29.10. Joosuan kirja 1/3
12.11. Joosuan kirja 2/3
26.11. Joosuan kirja 3/3
Illat ovat avoimia kaikille aiheista
kiinnostuneille. Voit tulla mukaan yhteen
iltaan tai vaikka kaikkiin, mahdollisuuksien
ja kiinnostuksen mukaan. Aiheista opettaa
Satu Salo. Illoissa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa kuuntelemaan ja
keskustelemaan!
NAISTEN KAHVILAT ovat sunnuntaisin
klo 15 srk-keskuksen salissa:
23.9. Myötätunnon voima,
Puhujavieraana Kristiina Nordman
Kansan Raamattuseurasta
21.10. Ohjelma vielä avoin
Naisten kahvila on naisten oma
iltapäivähetki. Tilaisuus alkaa
kahvitarjoilulla, jonka jälkeen on
ohjelmallinen osuus. Iltapäivähetkeen
kuuluu myös yhteislauluja ja lisäksi
12

jokaisella on mahdollisuus kirjoittaa
esirukousaiheita yhteisessä
loppurukouksessa muistettavaksi.
MIESTEN ILLAT ovat
sunnuntaisin klo 18 srk-kodilla:
23.9. ja 21.10.
Kahvitarjoilu illan aluksi. Tarkemmat
puhuja-, musiikki- ja aihetiedot
www.nakkilanseurakunta.fi ja srk-tiedot.
NAISTEN KAHVILAN JA MIESTEN
ILLAN jouluinen tilaisuus 9.12. klo 15
srk-keskuksen salissa.
Aluksi kahvitarjoilu. Tervetuloa!
RUKOUSPIIRI joka keskiviikko klo 18 srkkeskuksen kahviossa (sisäänkäynti alapihan
päätyovesta). Rukouspiirissä rukoillaan mm.
oman paikkakunnan, seurakunnan ja sen
työntekijöiden ja eri tilaisuuksiin jätettyjen
rukousaiheiden puolesta. Se on kaikille
avoin hiljentymisen ja rukouksen paikka.
Tervetuloa rukoilemaan yhteisten asioitten
puolesta!

Varhaisnuorisotyö
Varhaisnuorten kerhot ovat aloittaneet
toimintansa. Lisätietoja Puuha-, Sähly- ja
Välipalakerhojen toiminnasta löydät
internetsivuilta
www.nakkilanseurakunta.fi/ryhmat/varhais
nuoret/kerhot. Vapaista kerhopaikoista voit
kysyä Niinalta puh. 044 4866 521.
10synttäreitä juhlitaan pe 12.10. ja juhlaan
kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla kaikki
vuonna 2008 syntyneet seurakunnan
jäsenet.
Syysloman maanantaina 22.10. ja tiistaina
23.10. järjestetään leiripäivät Seurakuntakeskuksella klo 10–13. Päivän ohjelmassa
on pelejä, leikkejä, askartelua, musiikkia ja
mukavaa yhdessäoloa. Ota omat eväät
mukaan, seurakunta tarjoaa mehut.
Ohjaajina Niina Koivisto ja Pasi Nieminen.
Ilmoittautumiset Niinalle ma 1.10. klo 10
alkaen puh. 044 4866 521 tai
niina.koivisto@evl.fi.

RAAMATTURYHMÄT kokoontuvat
seurakuntakodin olohuoneessa joka toinen
viikko. Ryhmän kokoontumiseen kuuluu
Raamatun tutkimista ja rupattelua,
lauluja ja rukousta.
● MA klo 17
Naisten raamatturyhmä, alkaen 27.8.
● TI klo 18.30
Tiistain raamatturyhmä, alkaen 28.8.
● TO klo 18
Miestenpiiri, alkaen 30.8.
Kaikkiin ryhmiin otetaan jatkuvasti uusia
jäseniä. Kysy lisätietoja Sadulta,
p. 044 4866 513 tai satu.salo@evl.fi
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Diakoniatyö

Kerhoilloissa mukana Lasse Vappula ja
Jenni Tuomi.

Diakoniatyöntekijän vastaanotto vain
ajanvarauksella, (sielunhoito, keskustelu,
kotikäyntipyynnöt sekä taloudellinen
avustaminen).
diakoniatyöntekijä Jenni Tuomi
p. 044 4866 517 / jenni.tuomi@evl.fi
Taloudellisia avustuksia ei myönnetä
diakoniatyöntekijän poissa ollessa.

Torstaikerho vanhemmalle väelle
seurakuntakeskuksen salissa joka toinen
torstai klo 12.30-14
Syyskuu: 6.9. ja 20.9. (ruoka)
Lokakuu: 4.10. ja 18.10. (ruoka)
Marraskuu: 1.11., 15.11. ja 29.11. (ruoka)
Keittolounas aina kuukauden viimeisellä
kerhokerralla.
Tervetuloa kaikki mukaan tutustumaan!

Syksyinen vierailu Palvelukeskus
Hyppinkiin torstaina 27.9. Tarkemmat
tiedot seurakuntatiedoissa, Päiväpiirissä ja
Torstaikerhossa. Lisätietoja myös
diakoniatyöntekijä Jenni Tuomelta,
puh. 044 4866 517.

Vanhemman väen kirkkopyhä
sunnuntaina 21.10. Päivä alkaa messulla
Nakkilan kirkossa klo 10.00. Messun
jälkeen on tarjolla keittolounas ja
yhteinen ohjelmahetki seurakuntakodilla.
Tervetuloa mukaan!
EU-ruokajako
joka toinen maanantai klo 14-15
seurakuntakodilla (kirkon vieressä),
käynti yläpihalta.
Syyskuu: 3.9. ja 17.9.
Lokakuu: 1.10., 15.10. ja 29.10.
Marraskuu: 12.11. ja 26.11.
Kehitysvammaisten kerhoillat
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17-18.30
4.9. Arantilankodossa
2.10. Arantilankodossa
6.11. Nakkilan kirkossa
Tervetuloa kaikki mukaan!

Päiväpiiri vanhemmalle väelle
Vanhustentalon kerhohuoneessa (Kiertotie
8) joka toinen maanantai klo 13-14
Syyskuu: 10.9. ja 24.9.
Lokakuu: 8.10. ja 22.10.
Marraskuu: 5.11. ehtoollishartaus ja 19.11.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Omaishoitajien ja kaikkien läheistään
hoitavien tapaaminen
kerran kuukaudessa
torstaisin klo 13-14.30:
20.9. Huom paikka! Kokoonnutaan
seurakuntakeskuksen parkkipaikalle, josta
yhteinen lähtö Seurakuntakodin
olohuoneelle.
25.10. Seurakuntakeskuksen Sali, paikalla
myös terveydenhoitaja Liisa Tarkkanen
22.11. Seurakuntakeskuksen Sali
Tapaamisissa paikalla diakoniatyöntekijä
Jenni Tuomi ja Nakkilan kunnasta Eliisa
Mannila.
Tervetuloa mukaan!
Ystävätoiminnan tapaaminen
seurakuntakeskuksen salissa
torstaina klo 14-15.30:
13.9. ja 8.11.
Tervetuloa mukaan myös kaikki
ystävätoiminnasta kiinnostuneet!
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Lähetystyö
Sinustako uusi ystävä?
Tutkimusten mukaan noin joka kolmas
75 vuotta täyttäneistä tuntee toisinaan
itsensä yksinäiseksi, osa heistä tuntee
itsensä lähes joka päivä yksinäiseksi.

KÄSITYÖPIIRI kokoontuu
seurakuntakodin Olohuoneella parillisilla
viikoilla tiistaisin klo 13-16. Syyskauden
ensimmäinen kokoontuminen on 4.9.2018.
Jos olet innostunut käsityöihminen ja
viihdyt seurassa, tule mukaan iloiseen ja
innostavaan joukkoomme.

Yksinäisyys on tänä päivänä monen
arjessa valitettavan tuttu juttu.
Yksinäisyys heikentää elämänlaatua ja
toimintakykyä. Arki ei tunnu samalta, kun
arjen kokemuksia ja tuntemuksia ei saa
jakaa kenenkään kanssa.

LÄHETYSPIIRI kokoontuu seurakuntakodin olohuoneessa raamatuntekstien,
virsien ja lähetysteemojen äärelle
keskustelemaan ja laulamaan parittomilla
viikoilla joka toinen viikko tiistaisin klo
12.30-14.30. Syyskauden ensimmäinen
kokoontuminen on 11.9.2018.

Yksinäisyyteen on monia eri syitä,
esimerkiksi heikentynyt terveydentila,
läheisten pitkä välimatka, tai puolison
kuolema.

HORMISTON LÄHETYSPIIRI on
toistaiseksi tauolla rukoushuoneen
vesivahingon korjaustöiden takia.

Meillä täällä Nakkilassakin on ikäihmisiä
vailla ystävää! Olisitko Sinä juuri se, jonka
läsnäolon ansiosta saisi yksi ikäihminen
arkeensa uuden merkityksen ja toivon
kipinän?
Tule tutustumaan ystävätoimintaamme
to 13.9 klo 14.00 seurakuntakeskuksen
saliin. Osallistumisesi tapaamiseen ei vielä
sido sinua mitenkään ystävätoimintaan.

SYYSKIRPPIS JA MYYJÄISET
seurakuntakodilla
lauantaina 22.9. klo 12-14
Mahdollisista muista lähetyksen
tapahtumista tiedotetaan seurakunnan
kirkollisissa ilmoituksissa.

Aloittaessasi ikäihmisen ystävänä, teet
erittäin arvokasta vapaaehtoistyötä!
Lisäksi saat itsekin uuden ystävän!
Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita
tutustumaan toimintaamme!
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Valtakunnallinen Urkusafari
on lauantaina 29.9. Tarinaa uruista yleisesti
ja Nakkilan kirkon urkujen esittely
klo 17.00 kirkossa. Urkuparvelta alkava
Safari kulkee kappelin kautta takaisin
kirkkosaliin ja päättyy Ehtookellotiltasoittoon.

Musiikkityö
Musiikkitilaisuuksia:
Viikon Virret!
Torstaisin, alkaen 25.10. klo 17.30
srk-keskuksen salissa
Tervetuloa laulamaan tulevan
jumalanpalveluksen virsiä! Tuokiossa
tutustutaan lyhyesti virsien taustaan ja
saadaan vinkkejä vapaampaan laulamiseen.
Nautitaan yhdessä laulamisesta ikään ja
laulutaitoon katsomatta!

Musiikkityön kuoro- ja musisointiryhmät
toimivat syksyn ja talven aikana
projektiluonteisesti
Päiväkuoro harjoittelee torstaisin 30.8.
alkaen srk-keskuksen luentosalissa klo
14.00-15.00
Kirkkokuoron harjoitukset torstaisin 30.8.
alkaen srk-keskuksen salissa klo 18.3020.00
Kuorot ovat mukana mm. 16.9. Messussa,
Valtakunnallisen kirkkomusiikkipäivän
toteutuksessa keskiviikkona 19.9. ja 14.10.
sanajumalanpalveluksessa, jonka jälkeen
päiväkuoro ja kirkkokuoro jäävät reilun
puolen vuoden tauolle Anna Tasalan
jäädessä säästö- ja virkavapaalle ja
siirtyessään Kirkkohallituksen
Ulkosuomalaistyön palvelutehtäviin
Kyprokselle.
Sijaisena tulee toimimaan
Mus.kand. Pasi Nieminen.
Tuomaskuoro-projektit
Harjoitukset Annan johdolla luentosalissa
ti 4.9. klo 18.00, la 8.9 klo 18.00 ja su 9.9
klo 15.30.

Ehtookellot-iltasoitto kirkossa joka
kuukauden viimeisenä lauantaina klo 18.00. Tuomasmessua vietetään
Hiljenny hetkeksi ehtookellojen aikaan
sunnuntaina 9.9. klo 17.00
urkujen soidessa.
srk-keskuksen salissa.
29.9., 27.10., 24.11. ja 29.12.
Toisen Tuomaskuoro-projektin vetää Pasi
Nieminen. Harjoitukset ke 31.10. ja
Valtakunnallista kirkkomusiikkipäivää
vietetään keskiviikkona 19.9.
pe 9.11. klo 18.00 srk-keskuksen
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luentosalissa sekä su 11.11. klo 15.30 srkkeskuksen salissa. Tuomasmessu su 11.11.
klo 17.00.
Lapsikuoro Laululintuset 1.-6.-luokkalaisille
alkaa ke 7.11. klo 17.00 srk-keskuksen
luentosalissa

Nuorten musisointiryhmä GRACE aloittaa
ke 7.11. klo 18.00 srk-keskuksen salissa
HOHDE -kuoro harjoittelee 1.11. alkaen klo
18.30 srk-keskuksen salissa. Avoin
lauluryhmä, joka sopii niin entisille
kuorolaisille kuin uusille laulajillekin.
Lähde rohkeasti mukaan laulamaan ja
soittamaan!

Nuorisotyö

Nuortenillat torstaisin klo 18-21
Vernerissä. Ohjelma alkaa yleensä
klo 18:15-18:30 välillä.
6.9. Mistä olet kiitollinen?
13.9. Kuka pitää minusta huolen?
20.9 Mikä elämä?
27.9. Mistä rakkaus vapauttaa?
4.10. Enkeleitä, onko heitä?
11.10. Miksi epäillä?
18.10. Mikä todistus?
25.10. SYYSLOMA EI NUORTENILTAA
1.11. Miksi antaa anteeksi?
8.11. Missä menee omantunnon raja?
15.11. Millainen toivo meillä on?
22.11. Miksi odottaa?
29.11. Kuka saa tuomion?
6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ EI
NUORTENILTAA
14.12. Nuorten joulujuhla (HUOM!
Perjantai-päivä, messu + jatkot)

Gospelmessu seuraavina perjantai-iltoina
klo 18 Nakkilan kirkossa + nuorten jatkot
Vernerissä sen jälkeen klo 21 saakka.
7.9. / 5.10. / 2.11. / 14.12.
Iltakahvilat seuraavina perjantai-iltoina
Vernerissä klo 18-22.
14.9. / 21.9. / 19.10 / 30.11.
ISKO1 STARTTI 31.8. Vernerissä klo 17
ISKO 2 STARTTI 31.8. Vernerissä klo 18
TULOSSA:
● Nuorten syysretki, tarkemmin myöh.
● Ristilukki 6.10. Harjavallassa
● Peliviikko marraskuussa,
tarkemmin myöh.
● Maata Näkyvissä
16.-18.11.
● Joulujuhla 14.12.
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jatkuvat tämän jälkeen ti 11.9. ja to 13.9.
klo 10 srk-keskuksen luentosalissa.
Tervetuloa!
Perhekerhon ajankohtaiskuulumiset
löytyvät mm. seurakunnan nettisivun ja
Sydän-Satakunnan seurakuntatiedoista joka
LASTEN AAMUKIRKOT
viikko ja Facebook-ryhmästä: Nakkilan
…ovat kaikille lapsille, lapsiryhmille ja
aikuisille avoimia tilaisuuksia, jotka kestävät seurakunnan perhekerhot.
n. 30 min. Aamukirkot pidetään kirkossa
kerran kuussa, keskiviikkoisin klo 9.30-10:
LAPSITYÖN SYYSTAPAHTUMIA
12.9., 10.10., 7.11. ja 5.12.
* 4-vuotissynttärit lokakuussa. Vuonna
2014 syntyneille (kirkonkirjoissa oleville)
PÄIVÄKERHOT alkavat viikolla 36,
lähetetään kutsukirjeet tilaisuuteen.
ma 3.9. alkaen.
* Lapsen oikeuksien päivän kekkerit
Vapaita päiväkerhopaikkoja 3-, 4- ja 5marraskuussa.
vuotiskerhoihin voi tiedustella
tuula.vaha-vahe@evl.fi tai p. 044 4866 520.
KIRJEPYHÄKOULU
Kirjepyhäkoulu on suunnattu jo lukemaan
PERHEKERHOT
Perhekerhojen syysstartti on to 6.9. klo 10- oppineille lapsille, mutta yhdessä
vanhempien kanssa pienemmätkin voivat
11.30 srk-keskuksen salissa. Ohjelmaa,
olla jäsenenä. Kirjepyhäkoulun jäsenellä
ryhmiin ilmoittautuminen ja eväshetki
(omat mukit ja eväät mukaan). Perhekerhot

Lapsille ja
lapsiperheille
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tulee olla vanhempien lupa jäsenyyteen.
Kirjepyhäkoulu on ilmainen.
Kirjepyhäkoululainen saa kerran kuussa
postilaatikkoon mukavan ja
mielenkiintoisen materiaalipaketin. Sieltä
löytyy kuukauden teemaan liittyvä hartaus
ja tehtäviä sekä jotakin extraa. Materiaali
ohjaa viettämään hartautta ja hiljentymään,
mutta se tarjoaa myös tekemistä ja puuhaa.

Hei kaikille!

Ensimmäisen kirjeen mukana on
pyhäkoulutaulu, johon joka kuukausi
kirjeessä tulee uusi tarra liimattavaksi.
Ensimmäisessä kirjeessä kerrotaan:
mikä pyhäkoulu on, mitä elementtejä
pyhäkouluun kuuluu ja
miten sitä voi pitää kotonakin.

Nimeni on Piia Nieminen ja aloitan
Nakkilan seurakunnassa syyskuun alussa
emäntänä sekä suntion sijaisena.
Olen lähtöisin Luvialta, mutta asunut jo
viimeiset 27 vuotta Nakkilassa. Perheeseeni
kuuluvat aviomies, poika, tytär ja hänen
avopuolisonsa.

Kirjepyhäkouluun voi ilmoittautua
Satu Salolle, p. 044 4866 513 tai
satu.salo@evl.fi

Valmistuin vuonna 1989 mallipukineen
valmistajaksi Porin Teljän
ammattioppilaitoksesta. Valmistuttuani
työskentelin 10 vuotta ompelijana
PorinVilla & Peitteessä. Tämän jälkeen
toimin viisi vuotta yksityisenä
perhepäivähoitajana ja ammattitutkinnon
suoritettuani olen työskennellyt viimeiset
20 vuotta perhepäivähoitajana Nakkilan
kunnalla.

Tervetuloa kirjepyhäkoululaiseksi

Vapaa-aikani kuluu perheen parissa,
pyöräillessä ja erilaisia käsitöitä tehdessä.
Haastavampien kuviosukkien neulominen
on intohimoni. Muutama sukkapari on
näiden kolmen lomakuukaudenkin aikana
valmistunut!
Seurakunta on lähellä sydäntäni ja olenkin
jo päässyt tutustumaan moneen teistä!
Odotan innolla alkavia tilaisuuksia, uusia
haasteita ja teidän kohtaamistanne!
Nähdään ja tutustaan.
Siunattua syksyä!
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Piia

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 19.10. Saakka
Vs. kanttori Pasi Nieminen 20.10.Diakoni Jenni Tuomi
Nuorisotyönohjaaja Kai Korpi
Varhaisnuorisotyönohjaaja Niina Koivisto
Vastaava lastenohjaaja Tuula Vähä-Vahe
Talouspäällikkö Soili Karilainen
Suntio Juhani Lehtinen
Seurakuntapuutarhuri Jari Palomäki
Emäntä-suntio Piia Nieminen

044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044

4866 500
4866 511
4866 512
4866 513
4866 514
4866 534
4866 517
4866 516
4866 521
4866 520
4866 530
4866 531
4866 532
4866 503

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

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