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Katedraali soi!
8.-14.2.2021
Katedraali soi! -kirkkomusiikkifestivaalin 25. juhlavuoden
avaa valovoimainen Bravade-nokkahuilukvartetti.
"Tuulen tiet" -nimistä konserttia voi seurata netin kautta
maanantaina 8.2. klo 19. Festivaalia juhlitaan tänä vuonna
8.-14.2. täysin virtuaalisesti. Lisätiedot ja liput kaikkiin
konsertteihin osoitteesta katedraalisoi.fi.

K I R K KOVU OS I
Kohti paastonaikaa
7.2.2021 Kynttilänpäivä
”Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily”. Kirkkovuoden joulujakso
on päättynyt.

Piispanvihkimys
Tuomiokirkossa

Kuuntele
Liljaa

Tarvitsetko
maskia?

Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii
tulevan Turun piispan Mari Leppäsen
virkaansa Tuomiokirkossa sunnuntaina
7.2. klo 10. YLE televisioi tilaisuuden
suorana lähetyksenä.

Liljan pääjuttuja voit paitsi
lukea lehdestä myös kuunnella
äänipalvelu Soundcloudissa
osoitteessa www.soundcloud.com/
kirkkoturussajakaarinassa

Kysy Turun kaupungin vähävaraisille
tarkoitettuja kangasmaskeja alueesi
diakoniatyöntekijältä. Pidetään huolta
itsestämme ja toisistamme.

14.2.2021 Laskiaissunnuntai
”Jumalan rakkauden uhritie”.
Ajatukset suunnataan jo pian
alkavaan paastoon.
17.2.2021 Tuhkakeskiviikko
”Katumus ja paasto”. 40 arkipäivän
mittainen pääsiäispaasto alkaa.
kirkkovuosikalenteri.fi

JUSSI VIERIMAA

KU U KAU D E N S A N A

Seuraa syvintä iloasi
Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi
ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla
yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa
riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He
sanoivat hänelle: ’Kaikki etsivät sinua’. Mutta Jeesus sanoi: ’Me lähdemme nyt täältä ja menemme
naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä
vartenhan minä täällä olen.’ Niin hän lähti ja kiersi
kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.” – Mark. 1: 35–39
Joulusta on jo tovi, se kuuluu vanhaan vuoteen.
Uusi on alkanut ja arki. Kirkossa silti elämme yhä
loppiaisen aikaa. Seimen ääreen ei kuitenkaan
kannata unohtua! Pyhä perhe on jo lähtenyt.
Joskus jääminen voi olla kohtalokasta. Vastasyntyneelle Jumalan pojalle se sitä ainakin olisi ollut.

Myöhemminkään hän ei paljon paikoillaan viihtynyt. Jeesuksen elämä oli kulkemista paikasta
toiseen.

jäädä odottamaan, että se ehtii mukaan. Paljon
riippuu siitäkin, mitä ymmärsit seimen ääreen
jättää.

Loppiaisajan teksteissä monet lähtevät, moneen
suuntaan. Itämaan tietäjätkään eivät palanneet
samaa reittiä. Se olisi ollut vaarallista. Jumala
osoitti heille uuden tien.

Itämaan tietäjissä tietä osoittanut tähti herätti ilon.
Voiko olla, että myös sinua kutsutaan seuraamaan
syvintä iloasi? Se voi tarkoittaa kiertotietä, harhapolkuja. Se voi tarkoittaa kulkemista tiellä, jolta
ei näe eteenpäin. Tietä, jota Kristus itse rakentaa
askeltesi tahdissa. Omaa tahtia!

Missä sinä olet nyt? Minne olet seimen äärestä
kulkenut? Mitä voitat, jos jäät siihen, missä nyt
olet? Mitä häviät? Mitä voitat, jos lähdet ja jatkat
matkaasi? Mitä häviät? Kenen tarkastelun motiivisi kestävät?
Ennen kuin vuosi menee pidemmälle, voi olla hyvä
hetkeksi pysähtyä ja katsella suuntaa. Onko sielusi
pysynyt matkassa mukana? Jos ei, lienee parasta

Muista, olet vapaa sielu Kristuksessa. ”Jotkut heistä
nousivat laivoihin ja hankkivat elantonsa aavoilla
merillä. He näkivät Herran teot, syvyyksien
ihmeet, hänen suuret tekonsa.”
– Psalmista 107: 23–24
Tiina Hallikainen, korkeakoulupappi

Seurakunnissa tapahtuu 28.1.-24.2.2021
Toimintaa koronarajoitusten puitteissa
Viranomaisohjeiden (7.1.2021)
mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä noudatetaan
seuraavia kokoontumisrajoituksia ja
-ohjeita 10.2.2021 asti:
• Aikuisten kokoava toiminta on tauolla 10.2. asti. Nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen kokoavaa toimintaa
voidaan järjestää kokoontumisrajoitukset huomioiden.
• Jumalanpalvelukset järjestetään
ilman läsnä olevaa seurakuntaa
10.2. asti. Sunnuntaisin lähetetään
striimattu tai ennakkoon videoitu
jumalanpalvelus seurakunnan omien
sähköisten viestintäkanavien kautta.

• Sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettäviin yleisötapahtumiin ja -tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan
10 henkilöä. Myös ulkotiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa pitää
noudattaa erityistä huolellisuutta
maskien käytössä ja turvaväleissä.
• Mikäli tila on tarpeeksi suuri, 10
henkilön rajoitus voidaan ylittää hautajaisissa, jotta vainajan lähiomaiset
voivat osallistua siunaustilaisuuteen.
Heitä ovat vainajan vanhemmat,
sisarukset, lapset, lastenlapset ja
lastenlastenlapset. Pappi, suntio
ja kanttori eivät sisälly 10 hengen
maksimiosallistujamäärään. Seurakuntalaiset voivat käydä keskustelun
väkimäärästä siunauksen toimittavan papin kanssa.
• Seurakuntien tiloissa suositellaan
vahvasti käyttämään maskia tai
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visiiriä, huolehtimaan turvaväleistä ja
käyttämään käsidesiä.
MUISTA HUOLEHTIA NÄISTÄ
OLLESSASI SEURAKUNTIEN
TILOISSA TAI TILAISUUKSISSA:
• Noudata turvavälejä.
• Käytä käsidesiä.
• Käytä maskia tai visiiriä.
• Tule paikalle vain terveenä. Jos
sinulla on mitään flunssan oireita
(kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha,
pahoinvointi, ripuli), jää kotiin, kunnes
olet täysin terve.

Muutokset
mahdollisia
Vaihtelevan koronatilanteen vuoksi
muutokset tilaisuuksissa ovat edelleen mahdollisia eteenkin 10.2.
jälkeisellä ajalla. Tilanne elää sen

mukaan, mitä viranomaiset linjaavat. Esimerkiksi osallistujamääriä on
voitu rajoittaa tai tapahtumia peruuttaa lehden painoon menon jälkeen.
Ajantasaiset tiedot tilaisuuksista
ja tapahtumista löydät osoitteesta
www.turunseurakunnat.fi sekä seurakuntien omilta sivuilta.

Verkossa
Verkkokirkko-sivulta löytyy mm.
podcasteja, minuuttihartauksia ja
linkit jumalanpalvelusstriimeihin:
turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/
verkkokirkko
KUUNTELE LILJAA
Liljan pääjuttuja voit paitsi lukea lehdestä myös kuunnella äänipalvelu
Soundcloudissa osoitteessa

Lue lisää turunseurakunnat.fi

www.soundcloud.com/
kirkkoturussajakaarinassa
JUMALANPALVELUKSIA
VERKOSSA
Muun muassa seuraavia jumalanpalveluksia voit seurata verkossa:
Tuomiokirkon suomenkielinen
jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10, virtuaalikirkko.fi
Tuomiokirkon ruotsinkielinen jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 12,
virtuaalikirkko.fi
Maarian seurakunnan jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10, maarianseurakunta.fi
Martinkirkon jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 Martinseurakunnan
Facebookissa ja Instagramissa.

Mikaelinseurakunnan jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 Mikaelinseurakunnan Facebookissa ja verkkosivuilla.

Seurakuntayhtymän
palvelut
Seurakuntien toimitalo (Eerikinkatu
3, Turku) on ilmastointiremontin
vuoksi suljettu tammikuun lopulle
saakka lukuun ottamatta alueellisen
keskusrekisterin, hautatoimiston ja
varauspalvelun palveluja, jotka ovat
avoinna käyntiasiakkaille arkisin
klo 9–14 osoitteessa Eerikinkatu 3,
Turku.
Ethän asioi paikan päällä, jos sinulla
on flunssan oireita.
Edellä mainitut palvelevat lisäksi
puhelimitse arkisin klo 9-15 sekä
sähköpostitse.
Alueellisen keskusrekisterin
puhelinpalvelu numerossa
040 341 7222 tai
turku.keskusrekisteri@evl.fi.
Varauspalvelun puhelinpalvelu
numerossa 040 341 7011.
Hautatoimiston palvelupisteessä
puhelinpalvelu numerossa
p. 040 341 7253 tai 040 341 7203
tai sähköpostilla,
turku.hautatoimi@evl.fi, tai
sähköisellä palvelulomakkeella, ks.
turunseurakunnat.fi/hautajaiset.
Muut asiakaspalvelupisteet (asuntojen vuokraus, taloustoimisto, hallinto
ja kirjaamo) toimivat pääosin etäpalveluina puhelimitse ja verkossa:
Kirjaamo ja hallintopalvelut palvelevat puhelimitse ja sähköpostilla,
käyntiasiointi ei toistaiseksi ole
mahdollista. Kirjaamo vastaanottaa
asiakirjoja ja lomakkeita ensisijaisesti
sähköisesti. Kirjepostin voi jättää
seurakuntien toimitalon katutasossa
sijaitsevaan palvelupisteeseen.
Yhteystiedot: turku.kirjaamo@evl.fi,
p. 040 341 7002
Asuntovuokrauksen toimisto on
suljettu toistaiseksi. Asuntosihteereihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, Satu Vuorsalo,
satu.vuorsalo@evl.fi, 040 341 7274
tai Kirsti Virta, kirsti.virta@evl.fi, 040
341 7374.
Kiinteistöpalveluiden toimihenkilöt
ovat pääasiassa etätöissä. Heidät
tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse.
Talous- ja kehittämispalvelut palvelevat toistaiseksi vain puhelimitse tai
sähköpostilla.
Lounasravintola Naakka Eerikinkatu
3:ssa on toistaiseksi suljettu.
KANGASMASKIT
Tarvitsetko maskia? Kysy Turun
kaupungin vähävaraisille tarkoitettuja kangasmaskeja alueesi diakoniatyöntekijältä.

Henrikinseurakunta
henrikinseurakunta.fi
facebook.com/henrikinseurakunta
Instagram: @henrikinseurakunta
HENRIKINKIRKKO
Peltolantie 2
Jumalanpalvelukset vietetään messuina, jos seurakunta on kirkossa

läsnä. Koronaepidemia voi aiheuttaa rajoituksia kokoontumisiin ja
silloin verkossa (pääasiallisesti
seurakunnan Facebook-sivulla)
välitetään sanajumalanpalveluksia.
Muutokset ovat mahdollisia.
su 31.1. klo 11 Jumalanpalvelus verkossa, Anna-Kaisa Kallio, Anne-Marie Odell, Olli-Pekka Laakkonen
su 7.2. klo 11 Kynttilänpäivän jumalanpalvelus verkossa, Toni Pätsi,
Anna-Kaisa Kallio, Olli-Pekka Laakkonen
su 7.2. klo 16 Kynttilänpäivän perhekirkko verkossa, Anssi Miettinen,
Hanna Pelkonen, Minna Reijo
su 14.2. klo 11 Laskiaissunnuntain
messu, Anssi Miettinen, Tiinakaisa
Honkasalo, Riina Rautakoski
su 14.2. klo 18 Ystävänpäivän Tuomasmessu, aiheena Jeesus - paras
ystävä
ti 16.2. klo 18 Laskiaistiistain iltamessu nuorten kanssa, Anssi Miettinen, Antti Hakanpää, Lilli Jussila,
nuorten bändi
su 21.2. klo 11 Paastonajan messu,
Anne-Marie Odell, Anna-Kaisa Kallio, Olli-Pekka Laakkonen
Henrikinkirkolla 10.2. jälkeen
alkava viikkotoiminta (koronatilanteen salliessa):
ma klo 18.30 Henkari, Henrikin
aikuisten raamattupiiri
ti klo 13 Lähetyskahvila, vierailijoita
ja rukousta lähetystyön puolesta,
vapaaehtoinen kahvimaksu lähetystyön hyväksi
ke klo 17.30 Aikuiset omatoimivärittäjät
ke klo 18 Henrik’s Singersin harjoitukset Olli-Pekka Laakkosen johdolla
to klo 9.30 Henrikin perhekerho,
Minna Reijo, yhteistyössä Turun kaupungin varhaiskasvatus
pe klo 9 Taize-lauluhetki kirkossa,
laulattamassa Olli-Pekka Laakkonen
su klo 9.45 Messukuoro harjoittelee
lauluja klo 11 alkavaa messua varten
kanttorin johdolla yhteisen aamupuuron voimin

LAPSET JA PERHEET

kaarinanseurakunta.fi
facebook.com/kaarinanseurakunta
Instagram: @kirkkokaarinassa

Perhekerhoja
pienellä porukalla
Helmikuun perhekerhoihin kokoonnutaan pienillä porukoilla koronarajoitusten rajatessa kunkin kerhon väkimäärän 10
henkilöön per kerhokerta. Katso kerhojen tarkemmat ja ajantasaiset tiedot sekä mahdolliset ilmoittautumisohjeet seurakuntien omilta verkkosivuilta!

KOIVULAN SRK-KOTI
Sävelkuja 3
Viikkotoiminta alkaa 10.2. jälkeen,
mikäli koronatilanne sallii
ti 15.2. klo 13 Seniorikahvila
ke klo 18 Rukoustanssia, Hannele
Tenhu, p. 045 125 5455

Diakonia palvelee päivystyspuhelimessa ti-to klo 9-11 numerossa
040 3417180 & kaarina.diakonia@
evl.fi

Anna Kirkonrotan
laulattaa
Kaipaatko seurakuntien muskareita? Poikkeusaikanakaan
ei tarvitse olla täysin ilman, sillä Kirkonrotan Youtube-tililltä
löytyy pieniä muskarihetkiä sekä muita kivoja videoita perheen pienimmille. Kirjoita Youtuben hakuun Kirkonrotta, ja
pistä musisoiden lastenohjaajiemme kanssa.

Kaarinan kirkko Hovirinnan
sydämessä 30v. -valokuvapolku
Kaarinan kirkon pihapiirissä 14.2.
alkaen. Tervetuloa katsomaan kuvia
matkan varrelta.
Työntekijät ovat tavoitettavissa
puhelimitse ja sähköpostitse.

Katariinanseurakunta
katariinanseurakunta.fi
facebook.com/katariinanseurakunta
Instagram: @katariinansrk
Säännöllinen viikkotoiminta
tauolla 10.2. asti, minkä jälkeen
toiminta jatkuu koronarajoitusten
puitteissa, kts. ajantasaiset
tiedot tapahtumakalenterista
www.katariinanseurakunta.fi.

Puistoon porukalla
Uittamolla treffataan perjantaisin puistossa. Tapaaminen
on klo 9.30 Ratsumiehenkadun leikkipaikalla, josta lähdetään
varttia vaille kymmenen läheiseen maastoon. Mukaan
kannattaa ottaa omat eväät ja istuinalusta. Ilmoittaudu
mukaan ennakkoon (max. 10 henkilö/ryhmä). s. 4

LAUSTEEN SRK-KOTI
Maistraatinpolku 1
Viikkotoiminta alkaa 10.2. jälkeen,
mikäli koronatilanne sallii
ke klo 13 Lausteen keskiviikkokerho
eläkeläisille
SKANSSI
Monitori 2. krs.
ti klo 12–14 Pappi päivystää (10.2.
jälkeen)

Korona tilanteen kehittymisen takia
emme tiedä, koska pääsemme
aloittamaan toimintoja normaalimmin. Seuraa tiedotusta toiminnastamme nettisivuiltamme, somesta,
ilmoitustauluilta ja Kaarina-lehdestä – taas mennään päivä ja viikko
kerrallaan.
Jumalanpalvelukset toimitetaan
Kaarinan kirkossa ja koronatilanne
ratkaisee miten. Mikäli jumalanpalvelukset joudutaan toimitetaan
ilman läsnä olevaa seurakuntaa,
sunnuntain hartausvideo löytyy
Kaarinan seurakunnan Facebook-sivulta, facebook.com/kaarinanseurakunta. Nettisivultamme löytyy myös
sunnuntaisin striimi Tuomiokirkon
messusta.
Ruokis-ruokajako Kaarinan kirkon
pihalla 16.2. klo 15

Nuorten toiminnan osalta seuraa
ajankohtaista tiedotusta
Instagramissa @henrikinsrknuoret
Perhetyön kuulumiset löytyvät
Instagramista @henrikinseurakunta
Muuta kirkolla
ke 24.2. klo 15 Raamatunlukupiiri,
keskustelua tulevan sunnuntain
teksteistä, mukana Tiinakaisa Honkasalo

Kaarinan
seurakunta

Tutustu kirkkoon!
Vanhat kirkot ovat lapsille elämyksiä! Lähde lapsen kanssa
Tuomiokirkkoon laskemaan haarniskoita ja etsimään kissan
tassunjälkeä lattiasta tai suuntaa Mikaelinkirkolle bongaamaan sienet ulkoseinistä ja kirkkolaiva sisätiloista. Tuomiokirkon ja Mikaelinkirkon aukioloajat sivuilla 4 ja 5.

Kerhotoiminnan alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Perhetyön
kerhot kokoontuvat 10 hengen
henkilörajoituksilla.
OHJELMAA FACEBOOKISSA
facebook.com/Katariinanseurakunta
keskiviikkoisin klo 13 Päiväkahvilähetys
joka ilta klo 21 Iltavirsilähetys
su 31.1. klo 10 Jumalanpalvelus,
Toljamo, Frondelius, Lautjärvi
su 7.2. klo 10 Jumalanpalvelus, Viirros, Forsström, Lautjärvi
su 7.2. klo 15 Yhteisvastuu-konsertti, Kerokoski, Lautjärvi
PYHÄN KATARIINAN KIRKKO
Kirkkotie 46
su 14.2. klo 10 Etsi ja löydä -lasten
kirkko, Toljamo, Heinonen, Lautjärvi,
pillimehut ja piparit
su 14.2. klo 15 Cantio sacra: Duo
Arkipelag, Visa Turunen, huilu ja
Tuomo Tirronen, kitara, vapaa pääsy,
ohjelma 5 eur
su 21.2. klo 10 Messu, teol.harj.
Mika Manner, Toljamo, Kerokoski

LI L JA 1/2021 | 3

VARISSUON KIRKKO
Kousankatu 6
ma-to klo 10-14 Perhekahvila Harakanpesä
su 14.2. klo 12 Messu, Kairavuo,
Hälli, Lautjärvi
su 21.2. klo 12 Messu, Frondelius,
Kerokoski

ÄLÄ JÄÄ YKSIN

Kässäkerho:
Hepokullan srk-talo, 1.-6.-luokkalaisille, parittomilla viikoilla,
ke klo 16.30 - 18, ilm. ja tied.
milla.kristola@evl.fi.

Martinseurakunta

HANNUNNIITUN SRK-TALO
Virmuntie 2
to klo 9.30 Perhekerho

martinseurakunta.fi
facebook.com/martinseurakunta
Instagram: @martinseurakunta

HURTTIVUOREN SRK-KOTI
Punatulkunkatu 1
ma klo 9.30 Hurttivuoren leikkikaverit

MARTINKIRKKO
Huovinkatu 1
Jumalanpalvelukset toteutetaan
verkossa. Paikan päälle ei voi tulla.
su 31.1. klo 10 *Jumalanpalvelus,
Tuomo Norvasuo, Seppo Riihimäki,
Julia Tamminen.
su 7.2. klo 10 *Jumalanpalvelus
ja Yhteisvastuukeräyksen avaus,
Tuomo Norvasuo, Mikko Salakari ja
rippikouluryhmä 503.
su 14.2. klo 10 *Jumalanpalvelus,
Liisa Kuusela, Päivi Hannuksela.
su 21.2. klo 10 *Jumalanpalvelus,
Tuomo Norvasuo, Saara Palmunen,
Mikko Salakari.
*Osallistu jumalanpalveluksiin
ja muihin tilaisuuksiin verkossa
osoitteessa facebook.com/
martinseurakunta/live

JAANIN SRK-TALO
Karjakuja 75
ti klo 9.30 Perhekerho
pe klo 9.30 Vauvaperhekahvila

Kirkon keskusteluapu
päivystää
Jos kaipaat kuuntelijaa, sellainen löytyy Palvelevasta puhelimesta joka päivä. Vaitiolovelvolliset, koulutetut vapaaehtoiset
päivystävät numerossa 0400 221 180 joka ilta klo 18-24.

MUUALLA
to klo 13 Hyvän mielen ryhmä
Teamsissa, tied. eliisa.lehti@evl.fi

Maarian
seurakunta
maarianseurakunta.fi
facebook.com/maarianseurakunta
Instagram: @maariansrk
MAARIAN KIRKKO
Maunu Tavastin katu 2
Livelähetyksinä netissä:
su 31.1. klo 10 Jumalanpalvelus
su 31.1. klo 17 Johannesmessu
su 7.2. klo 10 Jumalanpalvelus
su 7.2. klo 17 Lastenkirkko
su 14.2. klo 10 Jumalanpalvelus
su 21.2. klo 10 Jumalanpalvelus
KÄRSÄMÄEN KAPPELI
Vahdontie 3
joka sunnuntai pappi tavattavissa
klo 10-12
su 31.1. Kilpeläinen
su 7.2. Laaksonen
su 14.2. Huotari
su 21.2. Laaksonen

Apua omasta
seurakunnasta
Ota rohkeasti yhteyttä oman seurakuntasi työntekijöihin,
jos jokin asia mietityttää tai kaipaat keskustelua.
Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät
osoitteesta turunseurakunnat.fi.

RUNOSMÄEN SRK-TALO
Munterinkatu 15, 2. krs.
ke 17.2. klo 12 Keittokeskiviikko,
edullinen lounas, aikuinen 1,50€,
lapset ilmaiseksi

Pappi päivystää
Tuomiokirkossa
Tiukkojen koronarajoitusten jatkuessa papit päivystävät
Tuomiokirkossa joka päivä klo 13-17. Tule juttelemaan tai ihan
vaan hiljentymään. Kirkko on avoinna päivittäin klo 9-18.
Avaa ovi ja astu sisään!

YLI-MAARIAN SRK-TALO
Mittumaarintie 73
joka to klo 11.30 Sauvakävelyryhmä
VAUVAKAHVILAT
JA PERHEKERHOT
Seuraa kokoontumisrajoitusten
vuoksi sivua maarianseurakunta.fi
LAPSILLE JA NUORILLE
Kokkikerhot:
Hepokullan srk-talo, 1.-2.-luokkalaisille, kaksi ryhmää, parittomilla ja
parillisilla viikoilla, ti klo 17.30 - 19,
ilm. ja tied.
teemu.luoma-aho@evl.fi.
Yli-Maarian srk-talo, 1.-2. lk,
ma klo 17.30 – 19, ilm. ja tied.
teemu.luoma-aho@evl.fi.
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MERI-KARINA
Seiskarinkatu 35
su 7.2. klo 16 Missiomessu, Liisa
Kuusela. Johanna Sandberg puhumassa. *Striimaus FB:ssä
HENNALAN SRK-KOTI
Hennalantie 10
to 18.2./25.2. klo 18–19 Kehonhuoltotunti. Lisätiedot Kirsi Siivonen
p. 040 533 5905
ma 15.2./22.2. klo 17.30–18.30
Miesten jumppa. Lisätiedot Ismo
p. 0400 520 181

HALISTEN SRK-TALO
Gregorius IX:n tie 8
su 7.2. klo 12 Keittolounasannosten
nouto, ei yhteisruokailua, aikuinen
1,5€, lapset ilmaiseksi
HEPOKULLAN SRK-TALO
Varkkavuorenkatu 23
joka ti klo 11.30 Sauvakävelyryhmä,
vetäjänä Tuula Välimäki

PITKIS
Pitkäpellonkatu 6
ke 17.2. alkaen joka toinen keskiviikko klo 13 Naururypyt: aikuisten
toiminnallinen hyvä mielen piiri.
Rukouskävely, kahvit. Yhteyshenkilö
diakonissa Tuula Kivinen,
p. 040 341 7419

Ruoka-apua
diakoniasta
Ruoka- ja muuta apua saa seurakunnilta edelleen.
Sitä voi pyytää oman asuinalueen diakoniatyöntekijältä.
Diakonian yhteystiedot löytyvät sivulta 8.

PERHETYÖ
Lautturin perhekerho (Lautturinkatu
5B) to 28.1./4.2./11.2./25.2. klo 9,
Marjaana Erkamaa.
Uittamon puistotreffit
pe 29.1./5.2./12.2. klo 9.30,
Marjaana Erkamaa.
Perhekerho Pitkis ti 2.2./9.2. klo 9,
Marjaana Erkamaa.
Maks.10 henkilöä/ryhmä. Kyselyt
040 341 7626.
LÄHETYSPIIRIT
Lähetyksen puuhapiiri pe 12.2. klo
18, Martin srk-talolla, (Temppelinkatu 1) parillisilla viikoilla.
Lähetyksen ompeluseurat ti 16.2.
klo 17.30 Martin srk-talolla, joka
toinen tiistai parittomilla viikoilla.
Kenianpiiri ke 17.2. klo 14 Myllymäentie 22:ssa, joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla.
Toivoa Naisille- rukouspiiri to 18.2.
klo 18 Uittamon srk-kodissa, joka
toinen torstai parittomilla viikoilla.
Hennalan piiri ke 24.2. klo 12.30
Hennalan srk-kodilla, joka toinen
keskiviikko parillisilla viikoilla.

SENIORIT
Martin srk-talo (Temppelinkatu 1)
ke 17.2. klo 13 Seniorien kerhokahvila, Jukka Hildén.
ke 24.2. klo 13 Kanttorinkahvila.
Uittamon srk-koti
(Rusthollinrinne 1)
ke 17.2. klo 11.30 Seniorien kerhokahvila, Ilona Hägglund.
ke 3.3. klo 11.30 Seniorien kerholounas, Jan Hirvilahti.
HENRIKIN JA MARTIN
SEURAKUNTIEN YHTEINEN
KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRI
22.-24.2 Kunstenniemen Eräkämppä-majassa. Hinta 30€ maksetaan
heti ilmoittautumisen yhteydessä joko pankkitunnuksilla tai luottokortilla.
Lisätiedot: Henrikinsrk:n nuorisotyönohjaaja Marko Mäenpää
p. 040 341 7587,
marko.maenpaa@evl.fi, ja
Martinsrk:n nuorisotyönohjaaja
Kristian Luoma, p. 040 341 7427,
kristian.luoma@evl.fi

Mikaelinseurakunta
mikaelinseurakunta.fi			
facebook.com/mikaelinsrk
Instagram: @mikaelinsrk
MIKAELINKIRKKO
Puistokatu 16
Avoinna:
ma–ti klo 11–16
ke klo 11–18
to–pe klo 11–16
la klo 10–15
su klo 10–tilaisuuksien mukaan.
Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukset toteutetaan videoituina tai
striimattuina. Ne julkaistaan Mikaelinseurakunnan Facebook-sivulla
www.facebook.com/mikaelinsrk
ja nettisivulla mikaelinseurakunta.fi
tuttuun aikaan sunnuntaina klo 10.
Jumalanpalveluksen jälkeen virtuaaliset kirkkokahvit Facebook-sivun
kautta n. klo 10.30 alkaen.
su 31.1. Friman
su 7.2. Lehikoinen
su 21.2. Hanttu
CAFE MIKAEL
Hyrköistentie 26
ma–to klo 9–14. Lounas tarjolla
ti (4,50 €) ja to (3,50 €/keitto).
Viikkotoiminta:
ma–to klo 10–14 Ilona kirppari

Paattisten
seurakunta
paattistenseurakunta.fi
facebook.com/paattistensrk
Instagram: @paattisten_seurakunta
PAATTISTEN KIRKKO
Paattistentie 847
Koronarajoitusten vuoksi kirkossa
ei pidetä toistaiseksi jumalanpalveluksia eivätkä aikuisten ryhmät
kokoonnu. Paattisten seurakunta-facebook-sivulla on katsottavissa
hartauksia ja videotervehdyksiä.
Joka sunnuntai julkaistaan päivän
kirkkovuoden aiheeseen liittyvä hartausteksti tai video.
NUORET
Tietoja nuorten toiminnasta Paattisten seurakunnan nuoret-facebook-sivulla.

PERHEET
Perhekerho (10 hlö) maanantaisin
klo 9–11. Ilmoittautuminen Lyyti-linkillä (nettisivuilla tai facebookissa).
Iltaperhekerho (10 hlö) ti 2.2. klo
16–18 seurakuntatalon takapihalla.
Ilmoittaudu Lotta Leppäselle,
p. 040 341 7621.
Pikku-Helppi maanantaisin
klo 13–15. Tarvitsetko pikku helppiä? PikkuHelpin tarkoituksena on
tarjota pienten lasten vanhemmille
tukea arkeen ja auttaa perhettä mm.
maksuttomana lastenhoitoapuna.
Ota yhteyttä Lotta Leppäseen ja kysy
lisää, p. 040 341 7621.
Lisätietoja Perheet Paattisten seurakunnassa -facebook-sivulla.
AIKUISILLE VERKOSSA
Käsityökahvila Teamsissa parittomien viikkojen tiistaina klo
18–19.30. Liittymislinkki nettisivuilla tai Facebookissa. Lisätiedot
Lotta Leppäseltä, p. 040 341 7621.

Piikkiön
seurakunta
piikkionseurakunta.fi
facebook.com/piikkionseurakunta
Instagram: @piikkionseurakunta
SEURAKUNTAELÄMÄÄ
POIKKEUSAIKANA:
Jumalanpalvelukset toimitetaan
sunnuntaisin ja ne ovat saatavilla
verkossa. Linkit ja ajantasaiset
tiedot jumalanpalveluksiin osallistumismahdollisuudesta löydät
verkkosivultamme
www.piikkionseurakunta.fi
Kirkollisiin toimituksiin liittyvät
varaukset/tiedustelut:
turku.varauspalvelu@evl.fi,
p. 040 341 7011.
KIRKKO AUKI
Jumalanpalvelusten aikaan
pappi tavattavissa ja kirkko auki
klo 10–12.30. Kirkkoa pyritään
pitämään auki myös muuten ja siitä
ilmoitetaan kirkon ovella.
PIIKKIÖN KIRKKO
Hadvalantie 5
su 31.1. klo 10 Jumalanpalvelus:
3. sunnuntai ennen paastonaikaa,
liturgi: Hermonen, saarna: Haltia,
musiikki: Pekka Viljanen.
su 7.2. klo 10 Kynttilänpäivän jumalanpalvelus, Haltia. PiikkiöSydämellä
-yhteisvastuun aloitus.
su 14.2. klo 10 Laskiaissunnuntain
perhejumalanpalvelus, Hermonen,
Haltia. Perhetapahtuma kirkossa/
srk-talolla ja sen ympäristössä.
ke 17.2. klo 10 Tuhkakeskiviikon
hiljaisuuden kirkko, Hermonen
su 21.2. klo 10 Jumalanpalvelus: 1.
paastonajan sunnuntai, Ijäs
su 28.2. klo 10 Jumalanpalvelus: 2.
paastonajan sunnuntai, liturgi: Ijäs,
saarna: Tero Vaarna Open Doors järjestöstä, jolle kerätään kolehti.
RIPPIKOULU, jatkuu toistaiseksi
etänä Padlet-alustalla. Lisätietoja
ripariryhmän ohjaajalta.
Pilke-toiminta: tiedustelut
paula.kangasniemi@evl.fi
Vapaaehtoistyö: tiedustelut
p. 040 3417724

Oivaltajat-ryhmä (vertaistukea elämään): tiedustelut p. 0403417724
Diakoniatoimiston asiointi- ja ajanvaraus: p. 040 3417724

LÄHELLÄ

Musiikkia:
8.-14.2. Katedraali soi! -viikko
netissä osoitteessa virtuaalikirkko.
fi. Katso lisätiedot osoitteesta katedraalisoi.fi

TYÖNTEKIJÖIDEN
YHTEYSTIEDOT:
Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin mietityttää tai kaipaat keskustelua!
Papit:
Kirkkoherra Merja Hermonen
040 341 7723,
merja.hermonen@evl.fi
Kappalainen Antti Ijäs,
040 341 7712 antti.ijas@evl.fi
Seurakuntapastori Martti Haltia
040 341 7727, martti.haltia@evl.fi
Diakonit:
Katri Elonheimo, 040 341 7724,
katri.elonheimo@evl.fi
Paula Kangasniemi (yhteisödiakonian työntekijä), 040 341 7662,
paula.kangasniemi@evl.fi
Suntio:
Paula Maliniemi, 040 341 7718,
paula.maliniemi@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja:
Riikka Saloranta, 040 341 7719,
riikka.saloranta@evl.fi
Muusikko:
Juha Viljanen, 040 341 7721,
juha.viljanen@evl.fi
Seurakuntatoimisto:
palvelee keskiviikkoisin virka-aikaan,
040 341 7637

Tuomiokirkko
seurakunta
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi
facebook.com/turuntuomiokirkkoseurakunta
Instagram: @turuntuomiokirkko_srk

Aikuisena rippikouluun
Keväällä 2021 järjestetään aikuisille suunnattu keskusteluryhmä, joka kokoontuu parin viikon välein pohtimaan
kristinuskoa ja tutustumaan seurakunnan toimintaan.
Siihen osallistumalla saa myös käytyä rippikoulun. s.8

Kaarinan kirkko 30v.
Kaarinan kirkko täyttää tänä vuonna 30-vuotta!
Kaarinan kirkon pihapiirissä on nähtävissä 14.2. alkaen
Kaarinan kirkko Hovirinnan sydämessä 30v -valokuvapolku.
Tervetuloa katsomaan kuvia kuluneilta kolmelta vuosikymmeneltä – ja kenties hieman muistelemaankin?

Tietojen mennessä painoon oli rajoituksista sovittu 10.2. asti. Tarkasta
kaikkien tietojen paikkansapitävyys
netistä osoitteesta
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä:
su klo 10 Messu: 31.1. Arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala pitää
lähtösaarnan ja luovuttaa virantunnukset, piispa Kaarlo Kalliala, Mäntyranta, J.Pietilä, Hietaharju. – 7.2.
Uuden piispan vihkimys, arkkipiispa
Tapio Luoma, arkkihiippakunnan
piispaksi vihittävä Mari Leppänen,
Mäntyranta, J.Pietilä, Åberg, Hietaharju. YLE televisioi tilaisuuden
suorana. – 14.2. Hokkanen, Flinck,
J.Pietilä, Åberg. – 21.2. Yksinasuvien kirkkopyhä, S.Pietilä, Hokkanen,
Åberg, Hietaharju
su 31.1. klo 16 Luottamuksen
Taizé-hartaus. Hartautta voi seurata
netissä: facebook.com/turuntuomiokirkkoseurakunta
ke 17.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltakirkko, Eriksson, S.Pietilä, Hietaharju
Viikkohartaus joka to klo 12 katsottavissa netissä: facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

SEURAKUNTATALO
Eerikinkatu 3
ke 17.2. klo 16.50 Kirjallisuuspiiri
to 11.2./25.2. klo 18.30 Timon
raamis
su 21.2. klo 18 Nojatuolimatkat:
Tuula Kyrölä esittelee Portugalin
Algarvea.
Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
facebook.com/turuntuomiokirkkoseurakunta
NUORTENTALO
Eerikink. 1
Tarkista perhetyön tapahtumien
ajankohtaiset tiedot netistä! Ilmoittautuminen, ilmoittautumislinkit ja
tarkempaa tietoa löydät
turunseurakunnat.fi/
lapset-ja-perheet/perheille/
perhekerhot-ja-vauvakahvilat
VÄHIS
Vähä Hämeenkatu 12c
to 25.2. klo 18.30 Toivoa naisille –
piiri, lähetystyön rukousryhmä,
yhteyshenkilö Pirjo Hintsa,
pirjo.hintsa@kolumbus.fi
KESKIVIIKKOKERHOT
ELÄKELÄISILLE
Kerhot on peruttu helmikuulta koronarajoitusten vuoksi.

Turku Cathedral Int.
Congregation
turunseurakunnat.fi/osallistu/international-congregation
Facebook: “Turku Cathedral International Congregation TCIC”

Ainakin 10.2. asti tilaisuudet
vain netissä osoitteessa
virtuaalikirkko.fi tai Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-tilillä
facebook.com/turuntuomiokirkkoseurakunta
TUOMIOKIRKKO
Pappi tavattavissa keskustelua
varten ainakin 10.2. asti joka päivä
klo 13-17.

to 18.2. klo 17 Ĺ office de vêpres en
français

SERVICES
Only on Facebook, 4pm
30.1. Mass of Trust, Rev. Peter
Eriksson
7.2 Candlemas (Lutheran), Rev.
Tuomas Vaura

Virsi iltaasi!
Katariinanseurakunnan Facebookissa on nähty koko
korona-ajan joka ilta iltavirsi. Virsiä on tullut niin työntekijöiden kodeista kuin työyhteisön kanssa nauhoitettuinakin ja
niitä katsotaan ympäri Suomen. Liity iltaisin joukkoon osoitteessa facebook.com/Katariinanseurakunta.

Anna apuasi!
Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, jonka
avulla autetaan hädässä olevia. Voit lahjoittaa siellä
sydäntäsi lähellä olevaan paikalliskeräykseen.
Tällä hetkellä Turussa on useampi avuntarvitsija.
www.kotimaanapu.fi

Depending on the restrictions of the
moment, following services may
only be on Facebook. Please, follow
our Facebook page to get up-todate information:
Sunday 14.2. Sunday next before
Lent (Anglican)
Sunday 21.2. 1st Sunday of Lent
(Lutheran), Rev. Tuomas Vaura
Sunday 28.2. Mass of Trust, Rev.
Peter Eriksson
BIBLE STUDY
Wednesday 10.2. and 24.2.
Depending on the restrictions of the
moment, meetings above may be
cancelled. If not cancelled, we meet
in Eerikinkatu 3, 6pm. We will read
Epistle to the Galatians and discussion will be inspired by Commentary
on the Epistle by Thomas Aquinas.
Find up-to-date information on our
Facebook page “Turku Cathedral
International Congregation TCIC”
The priest of TCIC is rev. Tuomas
Vaura, tuomas.vaura@evl.fi /
040 3417106.
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Åbo svenska
församling

SINULLE

abosvenskaforsamling.fi
facebook.com/
abosvenskaforsamling
Instagram: @abosvenskaforsamling
Föjl med händelsekalendern på
vår hemsida www.abosvenskaforsamling.fi/evenemang för att få
information om verksamheten i Åbo
svenska församling. Vi uppdaterar i
händelsekalendern så fort det sker
ändringar i programmet, till exempel
på grund av coronapandemin.
På vår hemsida hittar man också
kontaktuppgifterna till alla medarbetare i Åbo svenska församling www.
abosvenskaforsamling.fi/kontakt.

Föjl med händelsekalendern
Föjl med händelsekalendern på vår hemsida
abosvenskaforsamling.fi/evenemang för att få information
om verksamheten i Åbo svenska församling. Vi uppdaterar
i händelsekalendern så fort det sker ändringar i programmet.

Vi annonserar om verksamheten
också i Åbo Underrättelser på fredagarna och i Kyrkpressen.

Taidekappeli

TAIDENÄYTTELYT:
3.-30.1. Valoa ja iloa, Helena Mikkolan ja Minna Sarteksen akvarelleja.
2.-28.2. Jorma Hynninen:
Suvavesi-maisemia ja roolikuvia.

Rakkausklinikka

Paasto on syvällinen matka

Mass of Trust on Facebook
You are warmly welcome to participate in Mass of Trust
on 30.1. at 4pm on Facebook. Due to the covid-restrictions
the service is only on Facebook. Find up-to-date
information on our Facebook page
“Turku Cathedral International Congregation TCIC

terve.fi/teemat/rakkausklinikka
Rakkausklinika on Terve.fi-sivustolla
toimiva palvelu, jossa seurakuntien
perheneuvojat vastaavat lukijoiden
parisuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Apua voi pyytää esimerkiksi, jos
parisuhde tuntuu olevan solmussa,
jos perheenjäsenten suhteet ovat
muuten tulehtuneet, ette pysty
puhumaan asioita selviksi tai perhettänne on kohdannut jonkinlainen
kriisi.
Kysymyksiin vastaavat perheneuvojat Nina Kauppinen ja Pekka Puukko
taustajoukkoineen. Nina Kauppinen
työskentelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Kuulumisia
sairaaloista somessa
Tiesitkö, että Turun ja Kaarinan sairaalapapeilla on
oma Facebook-sivunsa? Sairaalapappien työtä
ja tunnelmia sairaaloista voi seurata sivulla
facebook.com/sairaalapapitturussajakaarinassa.

Muutokset mahdollisia vallitsevan
koronatilanteen mukaan.
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Paastonajalla on monta tavoitetta. Kadumme kiinnittymistä tämän
maailman vaatimuksiin, materiaan ja arvoasetelmiin, tutkistelemme
Jumalan tahtoa, hänen pyhyyttään ja rakkauttaan, ja samalla kasvamme yhä vastuullisempaan elämäntapaan, toisten ihmisten ja
luonnon hyväksi.

Kirkon historiassa paastonaikojen viettäminen on rytmittänyt viikkoja
ja vuosia. Alkukristityt paastosivat keskiviikkona ja perjantaina. Ortodoksit tuntevat tänä päivänä neljä paastonaikaa. Suuri paasto edeltää
pääsiäistä. Joulupaasto alkaa 15. marraskuuta ja sen viimeinen päivä
on jouluaatto. Apostolien paasto alkaa helluntain jälkeen ja päättyy
apostolien muistopäivään kesäkuun lopulla. Jumalansynnyttäjän
paastoa vietetään elokuun ensimmäinen puolisko. Luterilaisessa kirkossa vietetään pääsiäispaaston lisäksi adventtipaastoa.
Paastonaika usein ymmärretään paastoamisena ruokavalinnoissa,
mutta sen sisältö on paljon syvempi. Paaston avulla ihminen tavoittelee mielenmuutosta ja keskittyy elämässään ja valinnoissaan olennaiseen. Paasto on samalla luopumisen harjoittelua.
”Paastonaikana elämä yksinkertaistuu: syödään eri lailla, hidastetaan vauhtia ja hiljennytään. Samalla annetaan tilaa hengellisyydelle.
Aineellisesta hyvästä ja nautinnoista – esimerkiksi ruuasta, juomasta
tai muusta kuluttamisesta – karsimisen toivotaan kasvattavan kykyä
keskittyä olennaiseen, kuulla sydämen ääntä ja Kristusta”, valottaa evl.
fi ja muistuttaa samalla, että paastoon osallistuminen on aina vapaaehtoista. Ja oman terveyden sallimissa rajoissa tietenkin.

Yhteisvastuu-konsertti Pyhän Katariinan kirkosta su 7.2. klo 15 katsottavissa www.facebook.com/
Katariinanseurakunta. Kerokoski,
Lautjärvi.

Cantio sacra: Duo Arkipelag Pyhän
Katariinan kirkossa su 14.2. klo 15.
Visa Turunen, huilu ja Tuomo Tirronen, kitara, vapaa pääsy, ohjelma
5 €. Pyhän Katariinan kirkko, Kirkkotie 46.

Paastonaika on matka, joka vie kohti ristin pitkäperjantaita ja pääsiäisen ylösnousemusta. Katumuksesta kärsimyksen kautta kohti juhlien
juhlaa.

Pääsiäispaasto, suuri paasto, on pääsiäisen valmistusaika, joka alkaa
tuhkakeskiviikosta eli tänä vuonna 17. helmikuuta. Pääsiäispaasto on
40 arkipäivän mittainen. Sunnuntaisin ei paastota. Ne ovat juhlapäiviä. Pääsiäispaaston pituus on vakiintunut jo varhain, ja sen esikuva
on Uudessa testamentissa kerrottu Jeesuksen paasto autiomaassa.

KIRKKO SOI

Katedraali soi! -viikko 8.-14.2.
netissä osoitteessa virtuaalikirkko.fi.
Katso lisä- ja lipputiedot osoitteesta
katedraalisoi.fi.

Pääsiäispaasto on alkamassa. Paastonaikaan laskeudutaan tuhkakeskiviikkona 17. helmikuuta ja se jatkuu aina pääsiäistä edeltävään
lankalauantaihin 3.4. saakka. Paasto päättyy iloiseen pääsiäiseen.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ekopaasto-kampanja järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna kampanjan
teema on vesi ja esiin nostetaan erityisesti Itämeri ja se, miten ekopaastovalinnoilla voidaan auttaa yhtenä maailman saastuneimmista
pidettyä merta takaisin tasapainoon. Yhteistyökumppaneina kampanjassa on Suomen ympäristökeskus SYKE, Martat, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY ja Baltic Sea Action Group.

SÖNDAGAR
kl 12 Gudstjänst via
www.virtuaalikirkko.fi.
sö 7.2. kl 18 Gudstjänst via
www.virtuaalikirkko.fi

Seiskarinkatu 35, Turku
www.taidekappeli.fi

Ekopaasto vaalii
vettä ja ihmistä

Käsitöitä Teamsissa
Paattisten seurakunta järjestää parittomien viikkojen
keskiviikkoisin Käsityökahvilan Teamsissa. Liity mukaan
alkuillasta klo 18-19.30. Liittymislinkki löytyy Paattisten
seurakunnan nettisivuilta tai Facebook-sivulta. s. 5

1980-luvulla luterilaiseen kirkkoon levisi Saksan evankelisessa kirkossa syntynyt paaston viettämisen tapa Seitsemän vapaata viikkoa,
jonka ajatuksena oli seitsemän viikon ajaksi vapauttaa itsensä jostain,
jonka koki sitovan itseään ja voimavarojaan. Yksi saattoi paastota
leivonnaisista, toinen auton käytöstä, kolmas jostain muusta. Seitsemästä vapaasta viikosta löytyvät myös Ekopaaston juuret.
Ekopaastossa valmistaudutaan pääsiäiseen luomakunnan rinnalla
ympäristöystävällisin valinnoin.

Paastonaika hillitsee ilmastonmuutosta
Ekopaasto on mahdollisuus tutkailla rehellisesti omia valintoja, elämäntapoja ja asenteita, tehdä oivalluksia ja suunnanmuutoksia ja
opetella uusia ilmastoystävällisempiä toimintatapoja. Ehkä myöskin
löytää uudenlainen kiitollisempi, kunnioittavampi ja kohtuullisempi
suhde Luojan luomaan luontoon.
Valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja on toteutettu vuodesta 2012 ja
siitä on tullut osa luterilaista paastoperinnettä yhtenä vaihtoehtoisena
pääsiäispaaston viettämisen tapana. Evankelis-luterilaisen kirkon
kampanjassa on jo kymmenen vuoden ajan innostettu suomalaisia
liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.
Vanha kristillinen tapa luopua paastonajaksi lihan syönnistä on vuosisatoja vanha ekoteko. Tulevathan yksittäisten ihmisten suurimmat
hiilipäästöt nimenomaan ruuasta, liikkumisesta ja asumisesta. Ekoteko on myös elämän tahdin hidastaminen paastonaikana.
Mikä on sinulle sopiva tapa liittyä Ekopaastoon? Mikä on sinun Ekopaasto-lupauksesi?
Lue lisää Ekopaastosta
ekopaasto.fi. Ekopaastoon voi
osallistua Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä.
Lilja-lehdessä 25.2. lisää
Itämerestä ja siitä, miten
ekopaastoamalla Itämerta
voi auttaa.

Arkijärkeä
arjen
hallintaan
Mikä neuvoksi silloin, kun arki
laittaa kapuloita rattaisiin? Miten
saada rahat riittämään kuukaudeksi? Miksi säästöpossussa on
järkeä? Mitä 100 euron maksamaton lasku tulee loppupeleissä
maksamaan? Entä jos laskujen
määrä kasvaa viidakoksi? Mitä jos
asioiden hoitaminen puhelimitse
pelottaa? Millainen äiti lapselle riittää? Entä jos puolison kanssa ei ole
mitään puhuttavaa? Entä kun arki
lamaannuttaa? Mikä avuksi silloin,
kun omat neuvot oikein tunnu
riittävän?
Syksyn aikana visaisiin tilanteisiin
on kuultu diakonian ja perheneuvonnan vinkkejä
20-osaisessa Arkijärkeä-sarjassa viidellä radiokanavalla. Nyt kokeneiden ammattilaisten neuvot arjen
avuksi ovat kuultavissa myös Kirkko Turussa ja Kaarinassa -profiilissa Soundcloudissa.
Äänessä Arkijärkeä-väläyksissä ovat turkulaiset ja
kaarinalaiset diakoniatyöntekijät ja perheneuvojat.

Ohjelmat on tuottanut Kirkko Turussa ja Kaarinassa.
Ohjelmat on lähetetty Radio Cityssä, Iskelmässä,
Auran Aalloilla, Nostalgiassa ja Ysärissä. Radiosarja
jatkuu tämän kevään ajan.
soundcloud.com/kirkkoturussajakaarinassa

Hyödynnä ruokahävikki. Valitse kasviksia ja
kestävästi kalastettua kuten silakkaa ja särkeä.

TIESIKS ETT?
Tässä sarjassa toimittaja Ann-Mari Rannikko avaa uusia näkökulmia tuttuihin paikkoihin ja ilmiöihin.

Kakolan rinteessä kirkko ja hospitaali

Pojat olivat leikkiessään kuopineet
1600-luvun lopulla paikalle rakennetun Pyhän Mikaelin kirkon ja sen
vieressä olleen köyhäintalon hautuumaata. Tai vieläkin vanhempaa
kalmistoa, sillä Turun lääninsairaalan historian laatinut professori A.R.
Klossner kirjoittaa, että paikalla on
ollut keskiajalta lähtien spitaalisia
hoitanut hospitaali.
Hospitaalit eivät olleet yleisiä sairaaloita, vaan sairaalan ja hoitolaitoksen
välimuotoja, joissa usein hoidettiin
nimenomaan tartuntatautisia, esimerkiksi leprapotilaita. Myöhemmin
jotkut hospitaalit muuttuivat kehitysvammaisten, sokeiden, rampojen
sekä mielisairaiden hoitolaitoksiksi,
houruinhuoneiksi.

Vuonna 1619 itse kuningas Kustaa ll
Adolf antoi käskykirjeen, että kaikki
kaupungissa pelättyä lepraa hoitaneet
hospitaalit pitää lakkauttaa ja spitaaliset siirtää Seilin saareen. Hospitaaleja
kuitenkin tarvittiin, sillä hoidokkeja
ja vaivaisia riitti kasvavassa kaupungissa. Uusi köyhäintalo rakennettiinkin, mutta se paloi pian maan tasalle.

T I M O J A KO N E N

Lähiaikoina on luvassa paljon arkeologisia uutisia Turusta, mikäli taloyhtiö osoitteessa Linnankatu 45 saa
haluamansa luvan uudisrakennukselle takapihalleen Kakolan rinteeseen. Arkeologia tulee mukaan
kuvaan – toivottavasti – ihan viimeistään siinä vaiheessa, kun kaivinkoneen kauha aikoo ruopaista tontilla
maata. Ei tarvittu nimittäin mitään
konevoimaa, kun lähitalojen pikkupojat löysivät alueelta 1970-luvulla
ihmisen luita.

Tammikuussa 1671 Turun pormestari Johan Schäfer esitti, että uusi
hospitaali ja kirkko rakennettaisiin
nykyisen Linnankadun ja Sairashuoneenkadun kulmaan. Vain kuusi
vuotta myöhemmin valmistui paikalle
puinen korkeakattoinen ristikirkko,
Pyhän Mikaelin kirkko eli Hospitaalikirkko ja varsinainen hospitaali, vaivaistalo.
Rakennukset säilyivät paikoillaan
sadan vuoden ajan. Lopulta kirkko
rapistui niin, että se huutokaupattiin purettavaksi 1780 ja paria vuotta
myöhemmin saman kohtalon koki
myös hospitaali. Nykyisin näistä
rakennuksista kertoo enää vain Linnankadun ja Sairashuoneenkadun
kulmauksen muistolaatta.
Aikoinaan monipuolisena Turun historian tutkijana tunnettu Hannu
Laaksonen on muun muassa kirjoittanut, että ”…hospitaalin asuk-

kaan kuoltua tuli muiden hoidokkien
saattaa onneton vaivainen haudan
lepoon…”. Tätä taustaa vasten on
hyvinkin luonnollista, että Kakolan
rinteestä löytyi ja löytyy edelleenkin
ihmisen luita. Laaksonen antaa myös
selityksen Kakola -nimelle, sillä
vaivaistaloissa oli myös mieleltään
sairaita eli turkulaisittain ”kakoja”.
Joten korkea mäki hospitaalin takana
nimettiin luonnollisesti Kakolaksi.

Lähteet:
Kalpa Harri: Muuttuva kaupunki,
Laaksonen Hannu: Turun historiaa
kahdeksalta vuosisadalta ja Tuomola
Simo: Abo – Suomen metropoli
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Yhdessä
Diakonian vastaanotot
HENRIKINSEURAKUNTA
Ajanvaraus ti ja to klo 10–11,
p. 040 341 7614. Soittopyynnön voi
jättää myös tekstiviestillä tai sähköpostilla
henrikin.diakonia@evl.fi. Diakoniatoimisto
Henrikinkirkolla, Peltolantie 2.
KAARINAN SEURAKUNTA
Ajanvaraus ti 9–11, p. 040 341 7180,
sähköposti kaarina.diakonia@evl.fi (erityisesti
taloudellisista ongelmista). Pappien ajanvaraus
suoraan papilta tai srk-siht. kautta ark.
klo 8–15.45, p. 040 341 7312.
KATARIINANSEURAKUNTA
Ajanvaraus ti ja pe klo 10–11.30 puhelimitse
040 341 7172 tai Varissuon kirkolta,
Kousankatu 6.
MAARIAN SEURAKUNTA
Ajanvaraus ti ja to klo 9–11 puhelimitse joko
puh. 040 341 7451, puh. 040 341 7452 tai
oman asuinalueen diakoniatyöntekijännumerosta (yhteystiedot: maarianseurakunta.fi).
MARTINSEURAKUNTA
Ajanvaraus ti klo 9–11, Martti-Uittamo
numerossa 040 341 7425 ja HirvensaloSatava-Kakskerta numerossa 040 341 7419
tai sähköpostilla martti.diakonia@evl.fi.
MIKAELINSEURAKUNTA
Ajanvaraus ti klo 10−11.30, p. 040 341 7097.
Ajan voi myös sopia sähköpostilla mikaeli.
diakonia@evl.fi. Vastaanotot: Puistokatu 13 B,
2 krs ja Cafe Mikael, Hyrköistentie 26.
PAATTISTEN SEURAKUNTA
Ajanvaraus ja vastaanotto Paattisten pappila
ke klo 12–13, p. 040 341 7704 /
p. 040 341 7370, Tanja Jylhävuori.
PIIKKIÖN SEURAKUNTA
Diakoniatoimiston asiointi- ja ajanvaraus
ti 11–12, p. 040 341 7724.
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Ajanvaraus ja -vastaanotto ti ja to klo 9–11,
p. 040 341 7335.
ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING
Diakonimottagningens telefontid på tisdagarna
kl 9–11 för dig som bor öster om Aura å och på
torsdagar kl 9-11 för dig som bor väster om
Aura å, tel. 040 341 7460.

Vammais- ja
kehitysvammaistyö
VAMMAISTYÖ
ke 17.2. klo 15 Vammaisryhmien hengellinen
piiri Eerikinkatu 3:ssa, 2 krs, juhlasali. Aiheena:
Jeesus – Ylimmäinen pappimme. Aloitamme
piirin kahvilla. Käytössä kirjoitustulkkaus ja
induktiosilmukka. Suosittelemme maskin
käyttöä. Pete Hokkanen, Tanja Rantapere.
KEHITYSVAMMAISTYÖ
to 4.2. klo 14–16 Tarjan tuokio kohtaamispaikka Tärskyssä, Läntinen Pitkäkatu 33
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Lisätietoja toiminnasta: diakoniatyöntekijä
Tarja Muurinen p. 040 341 7280 tai
tarja.muurinen@evl.fi.

Tilaisuudet ja ryhmät
AIKUISENA RIPPIKOULUUN!
Keväällä 2021 järjestetään aikuisille suunnattu
keskusteluryhmä, joka kokoontuu parin viikon
välein pohtimaan kristinuskoa ja tutustumaan
seurakunnan toimintaan. Ryhmä on avoin
kaikille kristinuskosta kiinnostuneille ja siihen
osallistumalla saa myös käytyä rippikoulun.
Tapaamiset ovat helmi- maaliskuun aikana ja
aikuisrippikoululaiset konfirmoidaan pääsiäisyönä 4.4. Turun Tuomiokirkossa. Koronarajoitusten ollessa voimassa ryhmäkeskustelut
toteutetaan verkkotapaamisina. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen turku.kasvatus@evl.fi,
040 3417298.
VETERAANIKERHO Henrikinkirkolla (Peltolantie 2) klo 10-12 joka toinen keskiviikko huhtikuun alusta alkaen 14.4./28.4./12.5./26.5.
DIGITUKIPÄIVYSTYS Diakoniakeskuksessa
(Puutarhakatu 22, Turku) joka keskiviikko 17.2.
alkaen klo 10 ja parillisten viikkojen tiistaisin
23.2. alkaen klo 17.

Yksinasuvat työikäiset
Yhteisöllistä toimintaa, asiantuntijaluentoja,
vertaistukea, yhdessäoloa.
Tilaa ohjelmaesite: Kaija Jokinen,
p. 040 3417 583, tai 1.9. alkaen
Sinikka Pietilä, p. 040 3417 591.
Katso lisää turunseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/yksinasuvat
Huom! Katso tarkasti paikka ja aika.
ti 2.2. klo 18–19.30 Teemailta, Teams
to 11.2. klo 18 Klubi-ilta Tuomikirkossa tai
kävely ulkona, suositusten mukaan (Sinikka)
Seuraavien tapahtumien osalta tarkista nettisivuilta voimassa olevat rajoitukset ja toteutuva ohjelma:
to 18.2. klo 18.30 Lautapeli-ilta Tuomiokirkossa
pe 19.2. klo 18.30 Koronakaraokeilta Tuomiokirkossa
su 21.2. klo 10 Yksinasuvien kirkkopyhä Tuomiokirkossa
YHTEYDENPITOA
WHATSAPP-SOVELLUKSELLA
Tilaa Tuomiokirkkoseurakunnan työikäisten
yksinasuvien toiminnan tiedotukset
WhatsAppiin! Lähetä WhatsAppilla viesti
”Tilaa mainokset yksinasuvat Oma Nimi”
numeroon 040 341 7591 (Sinikka Pietilä) ja
sinut lisätään vastaanottajaryhmään. Sinun
pitää tallentaa Sinikan numero 040 341 7591
puhelimeesi, jotta voit vastaanottaa viestejä.
Vain työntekijä näkee sinun numerosi. Voit
milloin tahansa perua tilauksen lähettämällä
WhatsAppilla viestin ”Lopeta mainokset yksinasuvat Oma Nimi” numeroon 040 341 7591.

Keskusteluapu ja retriitit
Jos kaipaat kuuntelijaa tai keskustelua, seurakuntien työntekijät tavoittaa puhelimella ja
sähköpostilla. Voit jättää seurakuntasihteereille

soittopyynnön työntekijöille tai ottaa yhteyttä
suoraan työtekijöihin. Työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta turunseurakunnat.fi/
yhteystiedot sekä seurakuntayhtymän vaihteesta, puh. 040 3417 111.
ÄLÄ JÄÄ YKSIN –
JUTELLAAN TURUN TUOMIOKIRKOSSA!
Tarjoamme jatkossa mahdollisuuden sielunhoidolliseen keskusteluun ja rippiin Tuomiokirkossa joka kuukauden 10. päivä klo 17–19.
Tuomiokirkkoseurakunnan pappi on puolestaan käytettävissä keskustelua varten ainakin
10.2. asti joka päivä klo 13–17.
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Perheasiain neuvottelukeskus antaa keskusteluapua parisuhteen vaikeuksissa, perhe- ja
ihmissuhdeongelmissa, erosta selviytymisessä sekä muissa elämän kysymyksissä ja kriiseissä. Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja maksuttomia. Puhelinaika ma–pe klo 9–11,
p. 040 3417 249. Eerikinkatu 1 A, 3. ja
5. kerros. Lisätietoja:
turunseurakunnat.fi/perheneuvonta.
Pop up -perheneuvontaa
Tuomiokirkon Tarkk’ampujankappelissa on
tarjolla pop up-perheneuvontaa joka kuukauden 10. päivänä klo 17–19. Voit tulla puolisosi
kanssa tai yksin ilman ajanvarausta keskustelemaan perheneuvojan kanssa.
SURURYHMÄT
Surun kuvia -sururyhmä läheisensä menettäneille Henrikinkirkolla. Kokoonnumme maalaamaan surun kuvia neljänä iltana ja yhtenä
lauantaipäivänä. Luovan ilmaisun kautta on
mahdollista työstää ja ilmaista suruun liittyviä vaikeita tunteita, joille ei aina löydy sanoja.
Ryhmä mahdollistaa myös tunteiden jakamista
toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa. Osallistujilta ei vaadita taiteellisia
taitoja. Tulijat haastatellaan ennen ryhmään
tuloa. Ryhmä käynnistyy sitten, kun epidemiarajoitukset sallivat kokoontumisen. Ohjaajina
sielunhoidon pappi, taideterapiaopiskelija
Päivi Vuorilehto ja seurakuntapastori
Anne-Marie Odell. Ilmoittautumiset Auli
Hynönen-Rinne p. 040 3417207 tai
auli.hynonen-rinne@evl.fi
HILJAISUUDEN RETRIITIT
Tammilehdon retriitit on jouduttu valitettavasti
perumaan maaliskuun loppuun asti epidemian
vuoksi. Seuraa ilmoittelua osoitteessa
turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit, jossa
on ajantasaista tietoa tulevista kevään ja kesän
retriiteistä.
Arkiretriitti 21.2.-1.4. Hiljentymisen ja hengellisen ohjauksen jakso keskellä arkielämää.
Sisältää päivittäisen mietiskelyn Raamatun
tekstien äärellä ja viikoittaisen keskustelun
oman ohjaajan kanssa. Maksuton.
Ilmoittautumiset sekä sähköiset
ilmoittautumislinkit:
auli.hynonen-rinne@evl.fi, p 040 3417207 tai
www.turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit

Vapaaehtoistyö
VAPAAEHTOISTYÖN PERUSKURSSI
9.3. ja 16.3. klo 16.45 - 19.30, etätoteutus.
Kurssin tavoitteena on auttaa löytämään
oma paikka Turun ja Kaarinan seurakuntien
tarjoamassa auttamistyössä. Koulutuksessa
tutustutaan vapaaehtoistoimintaan ja sen
periaatteisiin, vanhuuteen elämänvaiheena
sekä seurakuntiin ja diakoniatyöhön. Kurssilla
saa lisäksi tietoa vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa sekä siitä, miten omasta
jaksamisesta voi huolehtia vapaaehtoisena.
Lisätiedot: Ulla Mäenpää,
ulla.maenpaa@evl.fi, p. 040-3417218 ja
Tuija Suominen, tuija.k.suominen@evl.fi,
p. 040-3417551. Mukaan voidaan ottaa
enintään 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen
11.1.-19.2. Lyyti-linkin kautta,
lyyti.in/Vapaaehtoistyonperuskurssi032021,
tai puhelimitse, Auli Hynönen-Rinne,
p. 040 3417207.
KIRKON KESKUSTELUAPU
Haluaisitko ryhtyä Kirkon keskusteluavun
päivystäjäksi? Pääset tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä, joka tarjoaa paitsi
haasteita myös onnistumisen kokemuksia ja
konkreettisen tavan auttaa. Etsimme nyt uusia
päivystäjiä Turun seudulle puhelimeen, nettiin
ja chattiin. Katso lisää osoitteesta
www.kirkonkeskusteluapua.fi. Keskusteluavun peruskurssi alkaa 3.2. Kurssi pidetään
etänä Teamsin välityksellä. Ennen koulutuksen
alkua on haastattelu. Ota yhteyttä:
riitta.rasanen@evl.fi, 040 341 7245.
Muista vapaaehtoistehtävistä voit lukea tarkemmin netissä vapaaehtoistyo.fi/turku.

Lapset, nuoret ja opiskelijat
LAPSET JA PERHEET
Skappeli sijaitsee kauppakeskus Skanssissa
ja on kuin olohuone, missä lapsiperheet voivat
tulla hengähtämään, leikkimään, rupattelemaan ja viettää aikaa muiden lapsiperheiden
kanssa. Kaikkiin toimintoihin on ennakkoilmoittautuminen.
Viikkotoiminnot ja toiminta-ajat löytyvät
Facebookista Skappelin sivulta, samoin
mahdolliset ennakkoilmoittautumislinkit.
Tulethan vain täysin terveenä!
OPISKELIJAT
Oppilaitospapit toimivat Turun ja Kaarinan
ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa
opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena.
Atte Airaksinen (Ammatilliset oppilaitokset)
p. 040 3417 349
Mia Pusa (TY, ÅA, Novia) p. 040 3417 296
Tiina Hallikainen (TY, ÅA, Novia)
p. 040 3417 308
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)evl.fi.
Turun oppilaitospapit -sivut netissä,
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

