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VERKOSSA

Jumalanpalvelukseen
kotisohvalta
Seurakuntien striimatut jumalanpalvelukset
jatkuvat edelleen. Löydät koosteen sunnuntaipäivien
jumalanpalveluslähetyksistä sivuilta 2–3 sekä tarkemmat
tiedot kunkin seurakunnan omista ilmoituksista.

K I R K KOVU OS I
Kirkkovuodessa eletään pääsiäisaikaa. Sen iloisten pyhien ketju
jatkuu helluntaihin saakka. Ilosta
ja luottamuksesta kertovat myös
toukokuun pyhien aiheet:

Hetki
rauhaa

Hetki
yhteisöllisyyttä

Hetki
pyhää

Pieni polku hiljaisuuteen -verkkomeditaatiot ovat kutsuja hiljaisuuteen
levottoman elämän keskeltä. Anna
hiljaisuuden yllättää sinut ja viedä
pyhän äärelle. Verkkomeditaatiosarja
katsottavissa Turun ev.lut. seurakunnat
-Youtube-kanavalla.

Katariinanseurakunnan päiväkahveja
vietetään keskiviikkoisin klo 13
seurakunnan Facebook-sivulla.
Hetket ovat jo laajalti tunnettuja
hyvästä tunnelmastaan ja yhteisöllisyydestään. Tervetuloa joukkoon!
facebook.com/Katariinanseurakunta

Vaikka monenlaiset rajoitukset ovat
päällä, kirkkoon voi edelleen tulla
hiljentymään. Tuomiokirkko ja Mikaelinkirkko ovat auki päivittäin ja Martinkirkko
ja Henrikinkirkko useampana päivänä
viikossa. Tarkat ajat ja vain sunnuntaisin
auki olevat kirkot seurakuntien
ilmoituksissa.

2.5.2021 Taivaan kansalaisena
maailmassa.
9.5.2021 Sydämen puhetta
Jumalan kanssa.
13.5.2021 Korotettu Herra.
Kristuksen taivaaseenastumisen
päivä eli helatorstai.
16.5.2021 Pyhän Hengen odotus.
kirkkovuosikalenteri.fi

K U VA : T I M O J A KO N E N

KU U KAU D E N S A N A

Jokainen avoin ovi on mahdollisuus
Korona-aikana olemme tottuneet suljettuihin
oviin. Monet paikat, joissa olemme tottuneet käymään ovat olleet lukittuina rajoitusten vuoksi,
myöskin useat seurakuntien tilat. Läheisiä on voitu
tavoittaa vain etäyhteyksien kautta. Kaikki ovat
odottaneet pitkään poikkeusolojen päättymistä,
mutta jotakin uuttakin on voinut avautua tänä
poikkeuksellisena aikana. Monia asioita on opittu
tekemään uudella tavalla ja jotakin on saattanut
muuttua pysyvästikin.
Ilmestyskirjaan sisältyy seitsemän seurakunnille
lähetettyä kirjettä. Filadelfian seurakunnalle osoitetussa kirjossa luvataan: ”Edessäsi on avoin ovi,
eikä kukaan ei voi sitä sulkea”. Avoin ovi tarkoittaa mahdollisuutta julistaa sanomaa Jeesuksesta.
Jumala on sen oven avannut ja sulkenut ovet kaikilta tätä vastustavilta voimilta ja varmistaa, ettei
kukaan voi estää sitä.

Vertauskuva avoimesta ovesta muistuttaa meitäkin aina edessämme olevista uusista mahdollisuuksista samoin kuin Matti Nykänenkin opettaessaan, että jokainen tsäänssi on mahdollisuus.
Pandemia on romuttanut monia suunnitelmia,
mutta harvat niistä muutenkaan toteutuvat elämässämme kuin olemme ajatelleet. Toiveissamme
uskomme, että jokin tietty ovi on olemassa meitä
varten ja sinne haluaisimme pyrkiä, mutta usein
se sulkeutuukin edestämme. Joskus taas aukeaa
sellainen ovi, jonka avautumista emme ollenkaan
osaa odottaa, ja olemme vähällä mennä sen ohi.
Raamatun mukaan Jumala avaa ovet ja sulkee ne.
Muut eivät voi niitä avata eivätkä sulkea. Haluaisimme mielellämme tietää, mistä ovesta mennä,
mutta emme saa useinkaan selkeää vastausta.
Emme voi muuta kuin rukoilla Jumalalta viisautta
ja kykyä nähdä avoinna olevat ovet ja ymmärrystä
mennä niistä sinne, minne Jumala on tarkoitta-

nut meidän menevän. Joskus myös edessämme
sulkeutuva ovi on vastaus. Kiitämme siitä, että
saamme jättää menneet asiat taaksemme, eikä
meidän tarvitse muistella niitä kuin oppiaksemme,
että emme tee samoja virheitä uudelleen.
Vaikka on monia ovia, joita emme voi itse avata,
yhden oven voimme kuitenkin. Se on sydämemme
ovi, jonka Jeesus pyytää avaamaan häntä varten,
kun hän sanoo:
”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee
ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen,
ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” Avaa ovi
uudelle mahdollisuudelle.
Jukka Järvensivu, Paattisten kirkkoherra

Seurakunnissa tapahtuu 29.4.-19.5.2021
Toimintaa koronarajoitusten puitteissa

turvavälit ja hygienia ja käytetään
maskeja.

Viranomaisohjeiden (20.4.2021)
mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä noudatetaan
alla olevia kokoontumisrajoituksia
ja -ohjeita ainakin 14.5.2021 asti.
Seurakuntien ilmoituksia koostettaessa kyseiset rajoitukset eivät olleet
vielä tiedossa. Katso ajantasaiset
tapahtumat osoitteesta
turunseurakunnat.fi/tapahtumat

• Jumalanpalveluksia voi järjestää
enintään 6 hengen seurakunnalla
ainakin 14.5. asti. Sunnuntaisin
lähetetään striimattu tai ennakkoon
videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta.

• Yli 20-vuotiaiden toiminta on
edelleen pääosin tauolla ainakin
14.5. asti. Kokoontua voi ensisijaisesti ulkona ja enintään 6 hengen
ryhmissä.
• Alle 20-vuotiaiden toimintaa voidaan järjestää, kun huomioidaan
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• Mikäli tila on tarpeeksi suuri, 6 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 6 hengen maksimiosallistujamäärään. Seurakuntalaiset voivat käydä keskustelun
väkimäärästä siunauksen toimittavan papin kanssa.

• Seurakuntien tiloissa suositellaan
vahvasti käyttämään maskia tai
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. 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

Lue lisää turunseurakunnat.fi

lehdestä myös kuunnella äänipalvelu
Soundcloudissa osoitteessa
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
Henrikinkirkon jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 11,
facebook.com/henrikinseurakunta
Kuusiston kirkon jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 10,
facebook.com/kaarinanseurakunta

Maarian kirkon jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 10,
maarianseurakunta.fi
Martinkirkon jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10,
facebook.com/martinseurakunta
Mikaelinkirkon jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 10,
mikaelinseurakunta.fi
Mikaelmessu Mikaelinkirkosta
joka toinen sunnuntai (parillisina
viikkoina) klo 17,
facebook.com/mikaelinsrk
Piikkiön kirkon jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 10,
piikkionseurakunta.fi
Pyhän Katariinan kirkon
jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10, facebook.com/
Katariinanseurakunta

Seurakuntayhtymän
palvelut
Seurakuntien toimitalo (Eerikinkatu
3, Turku) on ilmastointiremontin
vuoksi suljettu vähintään maaliskuun 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 numeross
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.

LAPSET JA PERHEET

Henrikinseurakunta
henrikinseurakunta.fi
facebook.com/henrikinseurakunta
Instagram: @henrikinseurakunta
HENRIKINKIRKKO
Peltolantie 2
Kirkko avoinna:
ma–pe klo 13–15
su klo 13–15 (pappi paikalla)
Pieni ehtoollishartaus sunnuntaisin
klo 12.30 ja tarvittaessa useampia.
Paikalla voi olla kerralla enintään
kuusi henkilöä. Tulethan kirkkoon
vain terveenä!
Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 11 toistaiseksi verkon välityksellä, liity mukaan rukoilemaan. Lähetys Turun Henrikinseurakunnan -Facebook-sivulla.
su 2.5. klo 11, Pauliina Uhinki-Suominen, saarna Ilkka Räsänen (Katulähetys), Olli-Pekka Laakkonen
su 9.5. klo 11, Anna-Kaisa Kallio,
Tiinakaisa Honkasalo, Olli-Pekka
Laakkonen
su 16.5. klo 11, Anne-Marie Odell,
Anna-Kaisa Kallio, Hanna Pelkonen,
Riina Rautakoski
su 16.5. klo 16 Perheiden kevätkirkko, Tiinakaisa Honkasalo, Minna
Reijo, Hanna Pelkonen
pe 14.5. klo 9 Taize-lauluhetki kirkon
pihalla, Olli-Pekka Laakkonen (säävaraus ja viranomaisten turvallisuusohjeet ja -määräykset)
MUNKKIMARKKINAT
Vappuiset munkkimarkkinat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi kirkolla.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua tarkasta ajankohdasta, hinnoista ja
yhteistyökumppanista Henrikinseurakunnan Facebookissa.
KUOROTAPAHTUMA
lauantaina 15.5. lapsille ja nuorille
Tule tutustumaan seurakunnan kuorotoimintaan kirkolle. Ohjelmassa
musiikkipisteitä ja pientä purtavaa.
6–10 -vuotiaat klo 10–11.30
Yli 11 -vuotiaat klo 12–13.30
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä
kanttoreille: Hanna Pelkonen
p. 040 341 7592 / Riina Rautakoski
p. 040 341 7372.
DIAKONIA
Ajanvaraus ti ja to klo 10–11
p. 040-3417 614. Soittopyynnön
voi jättää myös tekstiviestillä tai
sähköpostilla:
henrikin.diakonia@evl.fi.
Diakoniatoimisto Henrikinkirkolla,
Peltolantie 2.
Poikkeusaikana diakoniatyöntekijät
hoitavat asioita enimmäkseen puhelimessa tai sähköpostilla. Mahdollinen ruoka-ostolupa lähetetään postissa. Ole yhteydessä. Saa soittaa.
Asiakkaan tilanteen niin vaatiessa
voidaan myös tavata kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen Henrikinkirkolla diakoniatoimistossa.

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

KAARINAN KIRKKO
Voudinkatu 2
(seurakuntasali tai alakerran sali)
ke 5.5. klo 17.30 ja klo 18.15 Arki-illan ehtoollinen, Kalle Toivo
ke 12.5. klo 17.30 ja klo 18.15
Arki-illan ehtoollinen, Tiina Rumpunen
ke 19.5. klo 17.30 ja klo 18.15
Arki-illan ehtoollinen, Ville Niittynen
KUUSISTON KIRKKO
Linnanrauniontie 157
su 2.5. klo 11 Ehtoollinen
su 9.5. klo 11 Ehtoollinen

Muskariin!
Tiistaisin ja perjantaisin klo 10 musiikin ilo tulvii joka kotiin.
Tiistain muskarihetkeen pääsee liittymään Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivulla ja perjantaisin sen
puolestaan löytää Skappelin Facebook-sivulta.
Katso nettiosoitteet sivuilta 5 ja 8.

Kuoroista kajahtaa
Henrikinkirkolla pääsee lauantaina 15.5. tutustumaan
lasten kuorotoimintaan. Luvassa on erilaisia musiikkipisteitä ja pientä purtavaa. Tapahtumaan tulee ilmoittautua
etukäteen 30.4. mennessä. Tutustumisajat on jaettu
erikseen yli ja alle 10-vuotiaille. Ilmoittautumisohjeet s. 3

Ehtoollisissa max 6 paikkaa. Ilmoittautumiset soittamalla seurakuntasihteerille, p. 040 341 7312,
ma-pe klo 9–15.
JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalvelus striimataan sunnuntaisin klo 10 Kuusiston kirkosta
Kaarinan seurakunnan Facebook
sivulle. Se on katseltavissa siellä
viikon.
su 2.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Tatu
Kuoppala, Kalle Toivo avustaa, Terttu
Jussila
su 9.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Ville
Niittynen, Tiina Rumpunen avustaa,
Olli-Heikki Husso
to 13.5. klo 10 Helatorstain sanajumalanpalvelus, Henri Kesti, Ville
Niittynen avustaa, Terttu Jussila
su 16.5. klo 10 Kaatuneiden muistopäivän jumalanpalvelus ja seppeleenlasku, Henri Kesti, Mika Ostela,
Olli-Heikki Husso
RUOKIS
ti 11.5. Ruokis erikoisjärjestelyin,
seuraa nettisivuja ja somea.
DIAKONIA
Diakoniatyö päivystää puhelimitse
ti-to klo 9–11 numerossa
040 3417180 tai
kaarina.diakonia@evl.fi
Seurakunnan työntekijät tavoittaa
puhelimitse tai sähköpostitse.

Katariinanseurakunta

Onnittelut äideille
Äitienpäivä on jo aivan kulman takana!
Paattisten seurakuntatalon edessä jaetaan tiistaina 4.5.
klo 15.30–17.30 askartelupusseja, joiden sisältä löytyy
materiaaleja äitienpäiväkorttia varten. s. 5

katariinanseurakunta.fi
facebook.com/katariinanseurakunta
Instagram: @katariinansrk
Seurakunnan säännöllinen viikkotoiminta on tauolla, tapahtumia
järjestetään ainoastaan koronarajoitusten puitteissa. Kerhotoiminnan alkamisesta ilmoitetaan
myöhemmin. Katso ajantasaiset
tiedot tapahtumakalenterista
www.katariinanseurakunta.fi.
Perhetyön kerhojen ja
tapahtumien ajantasaiset tiedot
verkkosivuilla turunseurakunnat.fi/
katariinanseurakunta/
lapset-ja-perheet sekä Facebookissa facebook.com/katariinanperheet.
Lisätietoja perhetyöntekijä Jaanalta
p. 040 341 7622 /
jaana.heinonen@evl.fi

Kesäinen perheleiri
Mikäli koronatilanne sallii, Sinapin leirikeskuksessa
järjestetään 21.–23.6. perheleiri. Leirille ilmoittaudutaan
viimeistään kuukautta ennen Lyyti-palvelun kautta.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan
osoitteessa martinseurakunta.fi.

Huojenna huoliasi – puhu papille!
Voit sopia puhelinkeskusteluajan papin kanssa, varaa aika srk-sihteeriltä
p. 040 341 7350 arkisin klo 9–15.
OHJELMAA FACEBOOKISSA
facebook.com/
Katariinanseurakunta
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keskiviikkoisin klo 13 Päiväkahvilähetys
joka ilta klo 21 Iltavirsilähetys
su 2.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Heinisuo, Viirros, Lautjärvi
su 9.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Kairavuo, Toljamo, Lautjärvi
to 13.5. klo 10 Helatorstain jumalanpalvelus, Viirros, Heinisuo, Lautjärvi
su 16.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Forsström, Frondelius, Kerokoski
PYHÄN KATARIINAN KIRKKO
Kirkkotie 46
Seurakuntalaisilla on mahdollisuus
nauttia ehtoollista aina sunnuntaisin klo 11–12 Pyhän Katariinan
kirkossa. Ehtoolliselle voi osallistua
yksin tai ystävän kanssa ilman ajanvarausta. Paikalla voi olla yhtäaikaisesti korkeintaan 6 henkilöä. Lyhyt
ehtoollishetki kestää alle 10 minuuttia ja se toteutetaan hyvää hygieniaa
noudattaen. Käytäntö on voimassa,
kunnes jumalanpalvelukset avautuvat yleisölle.
VARISSUON KIRKKO
Kousankatu 6
Seurakuntalaisilla on mahdollisuus nauttia ehtoollista tiistaisin
4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5. klo 15–17
Varissuon kirkossa. Ehtoolliselle voi
osallistua yksin tai ystävän kanssa
ilman ajanvarausta. Paikalla voi olla
yhtäaikaisesti korkeintaan 6 henkilöä. Lyhyt ehtoollishetki kestää alle
10 minuuttia ja se toteutetaan hyvää
hygieniaa noudattaen.
MUUALLA
to klo 13 Hyvän mielen ryhmä
Teamsissa, tied. eliisa.lehti@evl.fi
PÄIVÄKÄVELY
Kiva päiväkävely tiistaisin 4.5., 11.5.,
18.5. ja 25.5. Lähtö Varissuon kirkon
(Kousankatu 6) pääovelta klo 13.
Vetäjinä diakoniatyöntekijät. Kävellään yhdessä, jos koronarajoitukset
sallivat. Muutoin saat mukaasi kivan
tehtäväpaperin viikon varrella mietittäväksi.

APUA LÄHIMMÄISELLE

Matkustan ympäri
maailmaa
Kuvia maailman kartalta tempauksessa kerätään
kuvia ja kortteja tunnetuista paikoista Suomesta
ja maailmalta. Lahjoitetuista kuvista kootaan vanhuskeskuksiin materiaalipaketti muistelutuokioihin ja
visailuhetkiin. Olisiko sinulla kuvia lahjoitettavaksi? s. 8

Aistityynykeräys
Diakoniatyö kerää vanhuskeskuksen asukkaille aistityynyjä.
Aistityyny on tyyny, joka antaa levottomille käsille tekemistä
sekä rauhoittaa kehoa ja mieltä. Tyynyssä voi olla esim.
erilaisia pintoja, nappeja ja naruja kosketeltavaksi.
Lue lisää keräyksestä s. 8.

maarianseurakunta.fi
facebook.com/maarianseurakunta
Instagram: @maariansrk
Koronatilanteeseen liittyen seurakunnan ilmoittelu on siirtynyt pääosin nettisivuille. Otathan meidät
aktiiviseen seurantaan myös somen
eri kanavilla.
MAARIAN KIRKKO
Maunu Tavastin katu 2
Maarian kirkon tilaisuuksiin voi
osallistua osoitteessa
maarianseurakunta.fi
su 2.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Loukiala, Laaksonen, Niemi
su 2.5. klo 17 Vauvakirkko, Orenius
su 9.5. klo 10 Jumalanpalvelus, Orenius, Loukiala, Haikka, Vuola
to 13.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Puputti, Huotari, Haikka, Vuola
su 16.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Kilpeläinen, Haikka, Vuola
KÄRSÄMÄEN KAPPELI
Vahdontie 3
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su 9.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Seppo Riihimäki, Hannele Lund, rippikouluryhmä 506, Timo Ustjugov.
to 13.5. klo 10 Helatorstain jumalanpalvelus, Norvasuo, saarna Pyry
Winter, Timo Ustjugov.
su 16.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Seppo Riihimäki, Timo Ustjugov.

HALISTEN SRK-TALO
Gregorius IX:n tie 8
Su 16.5. klo 12 Halisten sunnuntailounas. Keittolounasten nouto, ei
yhteisruokailua. Hinta aik. 1,5 euroa,
lapset ilmaiseksi.
Tiedustelut Helena Aarnivuo
p. 040 3417 476

MARTIN SRK-TALO
Temppelinkatu 1
Kastesukkaryhmä tauolla

LAPSILLE JA NUORILLE
Vauvakerhot, perhekerhot ja pyhäkoulut: seuraa someilmoittelua.
Kokkikerhot:
Hepokullan srk-talo, 1.–2.-luokkalaisille, kaksi ryhmää, parittomilla ja
parillisilla viikoilla, ti klo 17.30–19,
ilmoittautumiset ja tiedustelut
teemu.luoma-aho@evl.fi
Yli-Maarian srk-talo, 1.–2. lk, kaksi
ryhmää, parittomilla ja parillisilla
viikoilla, ma klo 17.30–19, ilmoittautumiset ja tiedustelut
teemu.luoma-aho@evl.fi
Kässäkerho:
Hepokullan srk-talo, 1.–6.-luokkalaisille, parittomilla viikoilla,
ke klo 16.30–18, ilmoittautumiset ja
tiedustelut milla.kristola@evl.fi
Lapsikuoro Visertävä Puu:
Kuoro harjoittelee torstaisin
Maarian pappilan tallissa tai etäyhteyksin Teamsissa. Uudet laulajat ovat
tervetulleita! Lisätietoja Ulla Vuola
p. 040 3417 152, ulla.vuola@evl.fi

PERHETYÖ ERI PISTEISSÄ
Pikku-helppi ti 4.5./11.5./18.5.
klo 13–15, Marjaana Erkamaa, soitto
040 341 7626.
Lautturin perhekerho (Lautturinkatu
5B) to 29.4./6.5. klo 9–11.30,
Marjaana Erkamaa.
Perhekerho Pitkis (Pitkäpellonkatu
6) ti 4.5./11.5. klo 9–11.30, Pitkis,
Marjaana Erkamaa.
Uittamon puistotreffit (Uittamon
srk-koti) pe 7.5./14.5. klo 9.30–11,
Marjaana Erkamaa.
Perhekerho Hennalassa (Hennalantie 10) ti 18.5. klo 9–11.30, Marjaana Erkamaa.
Messy Church striimattuna (Hennalan srk-koti) su 16.5. klo 16–18,
Liisa Kuusela.
Perhetyön toiminnat jatkuvat koronatilanteen suositusten mukaisesti.

DIAKONIATYÖN VASTAANOTTO
Diakonian ajanvaraus tiistaisin
ja torstaisin klo 10–11,
p. 040 3417 451 ja
p. 040 3417 452.
MAARIAN SOMEKANVAT
Facebook:
Maarian seurakunta
Maarian nuoret
Maarian seurakunnan pyhäkoulut
Maarian pappilan perhekerho
Hepokullan perhekerho
Runosmäen perhekerho
Pohjois-Maarian perhetyö
CCI-kuoro

DIAKONIA
Ajanvaraus ti ja pe klo 10–11.30
puhelimitse 040 341 7172 tai
Varissuon kirkolta (Kousankatu 6).

Maarian
seurakunta

Joka sunnuntai avoimet ovet
klo 10–12. Jos haluat nauttia Herran
Pyhää ehtoollista, ilmoittauduthan
kappelissa päivystävälle papille
etukäteen.
su 2.5. Sirén p. 040 3417 455
su 9.5. Laaksonen p. 040 3417 126
su 16.5. Sirén p. 040 3417 455

Tukea toiselle
Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, jonka avulla
autetaan hädässä olevia. Voit lahjoittaa sydäntäsi lähellä
olevaan paikalliskeräykseen. Apu toimitetaan perille
diakoniatyöntekijän kautta ihmiseltä ihmiselle.
Lue lisää kotimaanapu.fi

Instagram:
@maarianseurakunta
@maariannuoret
@nuoretdiakonissat
@ccikuoro
YouTube:
Maarian seurakunta

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

Ruoka-apua
Halisten sunnuntailounaat järjestetään pandemia-aikana
noutona. Seuraavan kerran keittolounaan voi hakea Halisten
seurakuntatalolta sunnuntaina 16.5. klo 12. Lounaan hinta on
aikuiselta 1,5 euroa. s. 4.

MARTINKIRKKO
Huovinkatu 1
Kirkko avoinna:
ma-to klo 14–18.
Henkilökuntaa paikalla.
Sunnuntaisin mahdollisuus
ehtoolliseen klo 11–12
Jumalanpalvelukset verkossa,
facebook.com/martinseurakunta:
su 2.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Jukka Hildén, Timo Ustjugov.

SENIORIT
Ei tapaamisia huhti- toukokuussa.
Kerhot verkossa (facebook.com/
martinseurakunta)

PERHELEIRI SINAPISSA
21.-23.6. Ilmoittautuminen kuukautta ennen Lyyti-palvelun kautta, jos koronatilanne sallii. Seuraa
ilmoittelua!
LÄHETYSTYÖ
Piirit tauolla. Seuraa ilmoittelua
HENNALAN SRK-KOTI
Hennalantie 10
Ei jumppia huhti- toukokuussa
DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiltä voi varata
ajan ti ja to klo 9–11 seuraavasti:
Martti-Kaasukellon alue
p. 040 3417 128, UittamoVähäheikkilä-Majakkaranta
p. 040 3417 415 ja HirvensaloSatava-Kakskerta-HaarlaMoikoinen p. 040 3417 419.
Vanhuksille ja heistä huolissaan
oleville vastataan numerosta
040 3417 425. Myös tekstiviestillä
voi jättää soittopyynnön. Yhteyttä
voi ottaa myös sähköpostilla
martti.diakonia@evl.fi

Mikaelinseurakunta
mikaelinseurakunta.fi			
facebook.com/mikaelinsrk
Instagram: @mikaelinsrk
MIKAELINKIRKKO
Puistokatu 16
Avoinna:
ma–pe klo 11–17
la klo 10–15
su klo 10–14
Työntekijä paikalla ma-pe klo 15–17
ja su klo 12–14 keskustelua, sielunhoitoa ja rukousta varten.
Jumalanpalvelukset
Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukset toteutetaan videoituina tai
striimattuina. Ne julkaistaan Mikae-

linseurakunnan Facebook-sivulla
facebook.com/mikaelinsrk ja nettisivulla mikaelinseurakunta.fi tuttuun
aikaan sunnuntaina klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen virtuaaliset
kirkkokahvit Facebook-sivun kautta
noin klo 10.30 alkaen.
su 2.5. Hakanpää
su 9.5 Paakkanen
Helatorstai 13.5. Jaakkola
su 16.5. Hanttu
Muuta kirkossa:
ke klo 17–17.30 Ehtoollishetki
su 16.5. klo 17 Mikaelmessu (toteutetaan striimattuna)
DIAKONIAN AJANVARAUS
ti klo 10–11.30 numerossa
040 3417 097. Ajanvarauksen voi
myös sopia sähköpostilla
mikaeli.diakonia@evl.fi. Vastaanotot:
Puistokatu 13 B, 2 krs ja Cafe Mikael,
Hyrköistentie 26.

Paattisten
seurakunta
paattistenseurakunta.fi
facebook.com/paattistensrk
Instagram: @paattisten_seurakunta
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.

Ehtoollinen saatavilla ja kirkko auki
Pappi tavattavissa ja kirkko auki
sunnuntaisin klo 10–12.30. Kirkkoa pyritään pitämään auki myös
muuten ja siitä ilmoitetaan kirkon
ovella. Kirkossa kerrallaan enintään
kokoontumisrajoitusten mukainen henkilömäärä. Vahva suositus
maskin käyttöön. Ehtoolliselle on
mahdollista osallistua sunnuntaisin
kirkon aukioloaikana.
PIIKKIÖN KIRKKO
Hadvalantie 5
Jumalanpalvelukset
su 2.5. klo 10 4. Sunnuntai pääsiäisestä. Martti Haltian tehtäväänsiunaaminen. Liturgina Ijäs, saarnaa
Haltia, siunaa Hermonen. Eläkeliiton
kirkkopyhä. Kirkko avoinna ja ehtoollinen klo 11–12.30.
su 9.5. klo 10 5. sunnuntai pääsiäisestä (rukoussunnuntai), Ijäs. Kirkko
avoinna ja ehtoollinen klo 10–12.30.
to 13.5. klo 10 Helatorstai, Haltia.
su 16.5. klo 10 6. sunnuntai pääsiäisestä (kaatuneiden muistopäivä),
Haltia. Kirkko avoinna ja ehtoollinen
klo 10–12.30.
su 23.5. klo 10 Helluntaipäivä, Hermonen. Kirkko avoinna ja ehtoollinen
klo 10–12.30.
su 30.5. klo 10 Kolminaisuuden päivä, Haltia. Kirkko avoinna ja ehtoollinen klo 10–12.30.
Iltamusiikkia keskiviikkoisin klo 18.
Rippikoulu jatkuu ilmoitettuina
ajankohtina. Lisätietoja ryhmänohjaajaltasi.

PAATTISTEN KIRKKO
Paattistentie 847
su 2.5. klo 11 Ehtoollinen, kirkko auki
klo 11–13.
Pieni vaellusjumalanpalvelus:
Paattisten kirkon ympäristössä voi
viettää jumalanpalvelusta omatoimisesti ulkosalla kävellen haluamaansa
aikaan. Pieni jumalanpalvelusvaellus
alkaa seurakunnan ilmoitustaululta,
josta kyltit opastavat eteenpäin.
Saarna ja saarnateksti vaihtuu viikoittain.

Vapaaehtoistyö: tied. 040 3417 724
Oivaltajat-ryhmä (vertaistukea elämään): tied. 0403417 724
Diakoniatoimiston asiointi- ja
ajanvaraus: p. 040 3417 724

SEURAKUNTATALO
Paattistentie 857
ma klo 9–11 Lapsiparkki. Muutokset
mahdollisia
ti 4.5. klo 15.30–17.30 Askartelupusseja jaossa (äitienpäiväkorttitarvikkeet) srk-talon edessä
Helatorstaina 13.5. kirkonrotan
rastirata seurakuntatalon pihapiirissä
omatoimisesti kierreltävissä

Tietojen mennessä painoon oli rajoituksista sovittu 26.4. asti. Tarkasta
tietojen paikkansapitävyys netistä
osoitteesta
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi

Työalojen ajantasainen tieto luettavissa seurakunnan somekanavista ja
nettisivuilta.

Piikkiön
seurakunta
piikkionseurakunta.fi
facebook.com/piikkionseurakunta
Instagram: @piikkionseurakunta
Youtube: Piikkiön seurakunta
Seurakuntaelämää poikkeusaikana:
Jumalanpalvelukset toimitetaan
sunnuntaisin ja ne ovat saatavilla
verkossa. Linkit tallenteisiin ja ajantasaisimmat tiedot löydät verkkosivultamme piikkionseurakunta.fi
Kirkollisiin toimituksiin liittyvät
varaukset/tiedustelut:
turku.varauspalvelu@evl.fi,
040 341 7011

SINULLE

Vaellusjumalanpalvelukseen
Paattisten kirkon ympäristössä voi viettää jumalanpalvelusta
omatoimisesti ulkosalla. Pieni vaellusjumalanpalvelus
alkaa seurakunnan ilmoitustaululta ja sen voi tehdä
kävellen haluamaansa aikaan. Saarna ja saarnateksti
vaihtuvat viikoittain. s. 5

DIAKONIATOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Diakonian ajanvarausaika tiistaisin
ja torstaisin klo 9–11
puh. 040 341 7335.

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

Porukka kasaan Teamsissa
Yksinelävien toiminnassa kokoonnutaan torstaina
29.4. klo 18 Klubi-iltaa Teamsiin. Tarkoitus on pohtia,
mitä koronaturvallista tekemistä Turussa on ulkona
ja jakaa toinen toisilleen vinkkejä esimerkiksi
kävelyreiteistä, pyhiinvaelluksista ja geokätköilystä. s. 8

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

Kuunneltavaa
Soundcloudissa
Turun ja Kaarinan seurakunnilla on äänipalvelu
Soundcloudissa kaikenlaista mukavaa kuunneltavaa.
Voit kuunnella esimerkiksi valikoituja Liljan juttuja
sekä Arkijärkeä-sarjaa osoitteessa
soundcloud.com/kirkkoturussajakaarinassa.

SERVICES
Normally in Turku Cathedral at 4pm.
However, it is very likely that following services are only on Facebook.
Please, follow our Facebook page to
get up-to-date information.
Sunday 18.4. Good Shepherd Sunday, (Lutheran), Rev. Tuomas Vaura
Sunday 25.4. Mass of Trust, Rev.
Miika Ahola
Sunday 2.5. Lutheran service, 4Th
Sunday after Easter, Rev. Tuomas
Vaura
Sunday 9.5. Anglican Service, 6th
Sunday of Easter
Sunday 16.5. Lutheran service, 6th
Sunday after Easter, Rev. Teemu
Hälli
Sunday 23.5. Lutheran service, Day
of Pentecost, Rev. Tuomas Vaura
Sunday 30.5. Mass of Trust
HOLY COMMUNION
Holy communion is available at
Turku Cathedral everyday from
1 p.m. to 5 p.m.
BIBLE STUDY
Bible Study meetings are cancelled
during Covid restrictions.

Tuomiokirkkoseurakunnan piirien
ja ryhmien toiminta on toistaiseksi
tauolla.

Find up-to-date information on our
Facebook page “Turku Cathedral
International Congregation TCIC”

TUOMIOKIRKKO
Pappi tavattavissa joka päivä
klo 13–17 niin kauan, kuin tiukat
koronarajoitukset jatkuvat. Ehtoollista saa päivystävältä papilta pyytämällä.
Jumalanpalvelus- ja hartauselämä:
Jumalanpalveluksia ja hartauksia voi
seurata suorana netissä osoitteessa
virtuaalikirkko.fi ja/tai Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivulla.
Jumalanpalvelukset:
su 2.5. klo 10, Mäkinen, Mäntyranta,
J. Pietilä, Åberg, Hietaharju
su 9.5. klo 10, Hokkanen, Flinck, J.
Pietilä, Åberg
to 13.5. klo 10 Helatorstain jumalan-

NUORTENTALO
Eerikink. 1
Tarkista perhetyön tapahtumien
ajankohtaiset tiedot netistä!
Ilmoittautuminen, ilmoittautumislinkit ja tarkempaa tietoa löydät
turunseurakunnat.fi/
lapset-ja-perheet/perheille/
perhekerhot-ja-vauvakahvilat

Turku Cathedral Int.
Congregation

Tuomiokirkko
seurakunta

Tilaisuudet vain netissä osoitteessa
virtuaalikirkko.fi tai Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-tilillä
facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

palvelus, uusien isosten siunaaminen, Mäkitalo, Mäntyranta, J. Pietilä,
Åberg
su 16.5. klo 10, S. Pietilä, Vaura, J.
Pietilä, Åberg
Viikkohartaus joka to (ei 13.5.)
klo 12 katsottavissa
netissä: facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta
joka ti (ei 18.5.) klo 10 Muskarit
netissä osoitteessa facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

The priest of TCIC is Rev.
Tuomas Vaura, tuomas.vaura@evl.fi,
040 3417106.

Seurakunnat somessa
Tiesitkö, että jokaisella seurakunnallamme on omat
Facebook-sivunsa ja Instagram-tilinsä? Niiltä löytyy
esimerkiksi tunnelmia ja kuvia seurakuntien toiminnasta.
Löydät Facebook-sivun osoitteen ja Instagram-tilin
nimimerkin kunkin seurakunnan ilmoitusten alusta.

Åbo svenska
församling
abosvenskaforsamling.fi
facebook.com/
abosvenskaforsamling
Instagram: @abosvenskaforsamling
SÖNDAGAR
kl 12 Gudstjänst sänds via
www.virtuaalikirkko.fi.
kl 13.30 Pilgrimsvandring med start
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från Domkyrkans trappa. Max antal
deltagare enligt gällande restriktioner. Vi vandrar ca 1,5 timme och
använder munskydd under vandringen.
Vi firar en andakt på vägen, ta gärna
med egen kyrkkaffematsäck.
kl 16 och 17 Söndagsmässa i Aurelia. Välkommen att fira en kort,
enkel mässa i Aurelias första våning.
Max antal deltagare enligt gällande
restriktioner förutom tjänstgörande.
Anmäl dig gärna på förhand till
tjänstgörande prästen.
Föranmälda gudstjänstfirare har
företräde, övriga i mån av plats. Vi
önskar att du använder munskydd
för att skydda de andra deltagarna.
fre. 7.5 kl 10.30–12 Virtuellt
Närståendecafé. Anmälningar

senast 5.5 till
eva.björkqvist@folkhalsan.fi
I händelsekalendern på
www.abosvenskaforsamling.fi/
evenemang finns information om
den aktuella verksamheten.
Kontaktuppgifterna till alla
medarbetare finns på
www.abosvenskaforsamling.fi/
kontakt. Ta gärna kontakt om du t.ex.
önskar en virtuell kaffepaus med
någon av medarbetarna, gå på en
promenad eller ha någon att prata
med per telefon. Om du inte
har tillgång till internet, ring
församlingsbyrån 040-3417 458
för mera information,
församlingsbyråns telefontid; mån,
tis och tor kl. 10–12 och 13–15,
ons. kl. 13–15 och fre. kl. 10–12.

Diakonimottagningens telefontid
på tis. kl. 9-11 för dig som bor öster
om Aura å och på tor. kl. 9-11 för dig
som bor väster om Aura å,
040-3417 460.
Vi annonserar om verksamheten
också i Åbo Underrättelser på fredagar och i Kyrkpressen. På Facebook
hittar du församlingen via
www.facebook.com/
abosvenskaforsamling och på
Instagram via
@abosvenskaforsamling.

Taidekappeli
Seiskarinkatu 35, Turku
taidekappeli.fi
TAIDENÄYTTELYT:
1.–30.5. Arja Pykäri ja Hannu Nikander, Äänetöntä puhetta

7.5. klo 18 Laura Siltalan Unelmaseppä-ilta. Pääsymaksu. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
taide.kappeli@gmail.com
9.5. klo 14 Kappeli soi - Turun konservatorion kitaraorkesterien äitienpäiväkonsertti. Vapaa pääsy, Kappelin Ladyjen kahvio.
Tilaisuudet pidetään koronarajoitusten niin salliessa. Tarkista tiedot:
www.taidekappeli.fi

Pyhiinvaellusreittien
yhteinen kaudenavaus
Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen
siunaa pyhinvaeltajia lauantaina
15.5 klo 10 Tuomiokirkossa
(virtuaalikirkko.fi). Tilaisuus on
kaikkien Suomen pyhinvaellusreittien yhteinen. Mukana avaamassa

vuoden 2021 pyhiinvaellussesonkia
ovat Henrikin, Jaakon ja Olavin reittien edustajat, pyhinvaelluskeskuksen koordinaattori Annastiina Papinaho sekä Olavinreitin yhteyshenkilö
James Simpson.
Domprosten Aulikki Mäkinen välsignar pilgrimsvandrare lördag den
15.5 kl.10 ( virtuaalikirkko.fi). Evenemanget är gemensamt för de
pilgrimsleder som finns i Finland.
Representanter för Henriks, Jakobs
och Olofslederna deltar samt pilgrimscentrets koordinator Annastiina
Papinaho och Olofsledens kontaktperson James Simpson är med och
öppnar pilgrimsvandringssäsongen
2021.

T I M O J A KO N E N

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

Linnafältti on
kokenut monta
elämää
2020-luvun Turun moderni puukaupunginosa, Aurajoen länsipuolella
Kakolan ja sataman väliin jäävä Linnafältti oli 1600-luvulla osa Turun linnaa
ympäröivää tärkeää joutomaata. Sata
vuotta myöhemmin alue muutettiin
muotopuutarhaksi ja 1800-luvulla
sinne rakensivat monet käsityöläiset
oman mökkinsä. Nykyisin Linnafältti
on yli 1000 ihmisen trendikäs asuinalue.
Turun linnan alkuperäisestä vallihaudasta alkaneen avoimen kentän, fältin,
reunoilla olivat 1600-luvulla Turun
linnan panimo, kaivo, ryytimaat sekä
seppien pajat. Lähtipä fältin kaivosta
Juhana Herttuan aikaan Suomen
ensimmäinen vesijohtokin, sillä kupariseppä Mickel Valentininpojan tiedetään rakentaneen sellaisen kaivolta
linnaan.
Fältin reunalla oli myös Tallimäki,
jonne oli rakennettu linnan hevostallit
ja -aitaukset. Avara kenttä itsessään oli
oiva paikkaa äkseerauksille ja paraa-

EMIL NIEMELÄN JA
LAIMI SIVULAN
RA H ASTOJ E N
STIPENDIT
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi:
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teille, mutta myös hautajaissaattueille,
sillä juuri siellä oli linnan oma pieni
hautausmaakin. Reunaosat linnafältin
alueesta olivat vesijättömaata, joissa
turkulaisten karja laidunsi.
Seuraavan vuosisadan loppupuolella
puhalsivat linnan kentällä uudet
tuulet vieden mennessään kaupunkilaisten oikeudet linnafältin laidunmaihin: Turun linnaa isännöi vuodesta
1793 alkaen suuri muotopuutarhojen
ihailija ja sotasankari, amiraali Viktor
von Stedingk. Niinpä muutamaa vuotta
myöhemmin aloitettiin linnafältin
muokkaaminen englantilaiseksi puutarhaksi. 1800-luvun alkaessa ”amiraalin puutarha” oli valmis.
Amiraali kunnostautui saksalaisen
puutarhurinsa Guhlin kanssa kasvattamaan myös Turun linnan edustalle
näyttävän hyötypuutarhan omena- ja
kirsikkapuineen sekä viinimarja- ja
karviaispensaineen. Ja tätä kaikkea
ympäröivät sireenit, Siperian hernepuut, tammet ja jalavat.

Näyttävin oli kuitenkin linnafältin
Amiraalinpuutarha. Sen keskipisteenä
oli rakennettu kumpu, johon pystytettiin puinen obeliski Ruotsinsalmen
toisessa meritaistelussa kaatuneiden
upseerien kunniaksi. Obeliskin juurelta haarautuivat säteittäiset käytävät.
Pisin käytävä ulottui Kakolan juurelle
asti ja päättyi sen aikaisen puutarhamuodin mukaan luolaan.
Vuodet kuluivat, Turun linnan isäntä
vaihtui ja näyttävä obeliski purettiin
pahasti lahonneena vuonna 1830.
Amiraalinpuutarha villiintyi hoidon
puutteessa ja hävisi olemasta. Aikanaan koko linnafältin alue liitettiin

Emil Niemelän rahastosta 2.000 euron suuruisia stipendejä jaettavaksi testamentin ehtojen
mukaan vakavamielisille opiskelijoille, joiden
tulee olla kirjoilla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa.

Henkilöt, jotka kuuluvat seurakuntayhtymän
palveluksessa olevien lähipiiriin, eivät voi hakea
stipendiä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti
myöskään kahtena vuonna peräkkäin ei myönnetä stipendiä samalle henkilölle.

Laimi Sivulan rahastosta 2.000 euron suuruisia stipendejä jaettavaksi testamentin ehtojen
mukaan varattomille nuorille opiskelijoille, jotka
opiskelevat antautuakseen seurakuntatyön
palvelukseen ja ovat kirjoilla Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa.

Hakuaika päättyy perjantaina 21.5.2021
klo 15.
Sähköinen hakemus täytetään osoitteessa
www.lyyti.in/hakemusopiskelijaapuraha2021
Sähköiseen ja paperilomakkeella haettavaan
hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet:

kaupunkiin ja sinne rakennetiin muun
muassa raitiovaunutallit ja sähkölaitos
sekä runsaasti puutaloja.
Taas kerran linnafältti on kokenut
muutoksen ja se on rakennettu uudelleen täyteen puisia taloja. Edellisestä
suuresta muutoksesta ja sotasankarin puutarhaunelmasta on jäljellä
vain kaksi nimeä: Amiraalistonkatu ja
Stedingkinkatu.
Lähde:
H. Kalpa: Muuttuva kaupunki 2.,
E. Latvakangas & H. Laaksonen: Puu
puisto puutarha Varsinais-Suomessa.

1. virkatodistus, jossa on selvitys samassa
taloudessa asuvien osalta (vanhemmat, puoliso, lapset)
2. jäljennökset eri opintoasteiden viimeisistä
todistuksista (oppilaitoksen päättötodistus,
ylioppilastodistus, ote opintosuorituksista)
3. verotustodistus
Tarkempia tietoja ja paperisia hakemuslomakkeita saa ottamalla yhteyttä: turku.taloustoimisto@evl.fi. Liitetiedot voi lähettää myös
myöhemmin, kuitenkin 31.5.2021 mennessä,
paperisena tai linkin kautta.

Jumalanpalveluksen aikana Paavo Huotari ohjaa robottikameraa joystickilla. Tero Niemi painottaa, ettei uusia laitteita kannata pelätä.

Jumalanpalveluksen striimaus
on tarkkaa tiimityötä
Livelähetysten tekeminen on ollut mahdollisuus oppia ja kehittää uutta Maarian seurakunnassa.
Minna Uusivirta teksti
Vesa-Matti Väärä kuvat
Ajolista on valmis, tietokone, mikrofonit, kamerat,
striimauslaitteet viritetty ja johdot teipattu lattiaan.
Liturgi antaa ääninäytteen mikrofoniin ja kanttorit
tarkastavat, että mikseri toimii ja urkujen desibelitasot ovat oikeat. Kohta alkaa jumalanpalveluksen
striimaus Maarian kirkossa.
Kuvaus tehdään kolmella kameralla, joista yksi on
upouusi robottikamera, joka kääntyy kaikkiin suuntiin. Sillä voidaan kuvata koko kirkkoa katosta
lattiaan.
- Nyt saamme lähikuvaa, eikä kameroita tarvitse
juosta siirtämään kesken kaiken. Myös kuvanlaatu
on tarkempi ja kuvatessa voi improvisoida, pastori
Paavo Huotari kertoo.
Striimausta on opeteltu Maariassa pandemian aikana
ja marras-joulukuusta alkaen ne on hoidettu kokonaan omin voimin. Johtava kanttori Tero Niemi on
etsinyt tietoa alan ammattilaisilta sekä kysellyt kollegoiltaan eri puolilta maata neuvoja laitteiden valintaan ja käyttöön.
Silti yllätyksiäkin sattuu. Nyt robottikamera putosi
linjoilta ennen lähetyksen alkua, mutta kaikki saatiin
kuitenkin ajoissa kuntoon.
Striimatussa jumalanpalveluksessa ei jaeta ehtoollista, mutta musiikkia voi olla tavallista enemmän.
- Se ei silti ole niin erilaista, kuin voisi luulla. Puhun
kuvaajalle tai kameralle. Ihmisten naamoja ei maskien takaa näkisi nyt, vaikka he olisivatkin paikalla,
sanoo vt. kappalainen Leena Sirén.
Striimausten tekeminen on kasvattanut työntekijöiden yhteishenkeä. Paikalla on myös oltava enemmän

Striimauksiin on Maariassa satsattu seurakuntaneuvoston ja kirkkoherra Katri Rinteen tuella. Tämä on innostanut työntekijöitä ja tuonut mahdollisuuden oppia paljon uutta. Pastori Paavo Huotari sekä kanttorit Tero Niemi ja Marja Haikka
valmistautumassa jumalanpalveluksen striimaukseen.

väkeä kuvauksen ja äänitarkkailun vuoksi.
- Tämä on lähentänyt meidän työtämme, vaikka
emme pääsekään nyt kohtaamaan seurakuntalaisia.
On hienoa, että voimme tavoittaa niitäkin, jotka eivät
muuten tulisi paikalle, suntio Jaana Salo kertoo.
Kaksi viikkoa Youtubessa säilyvät videot ovat viime
aikoina keränneet 100–200 katselukertaa.
Vaikka tallennusten lähettäminenkin olisi mahdollista, Tero Niemi pitää striimausta helpompana. Korkealaatuisen videotallenteet jälkityöt vievät reilusti

aikaa, mutta tallenteitakin toisinaan tehdään. Maarian satsauksesta striimaamiseen kertoo se, että Niemen työajasta 35 prosenttia on nyt virallisesti varattu
siihen.
Livelähetyksiä jatketaan niin pitkään, kun kirkkoon
ei voida ottaa seurakuntalaisia. Jatkossa suunnitelmissa on striimata etenkin erityistilaisuuksia.
- Tämä on tulevaisuutta. Meillä on jo niin paljon ideoita tulevaan, että on valittava, mitä ehdimme tehdä,
Niemi kertoo.
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Yhdessä
Diakonian vastaanotot
Diakonian vastaanottojen yhteystietoja tai
seurakuntatietoja voi tiedustella laittamalla
tekstiviestin, Whatsapp-viestin tai soittamalla
numeroon 040 341 7340.
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-to 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 10–11 Raunistulan
diakoniatoimistosta, p. 040 341 7451 ja
p. 040 341 7452.
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
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.

Yksinasuvat työikäiset
Yhteisöllistä toimintaa, asiantuntijaluentoja,
vertaistukea, yhdessäoloa.

Tilaa ohjelmaesite: Kaija Jokinen, diakoni,
infopostitilaukset p. 040 3417583,
kaija.jokinen@evl.fi ja Sinikka Pietilä, pappi,
p.040 3417591, sinikka.pietila@evl.fi. Tarkista
ajantasaiset tiedot ja tilaisuuksia
koskevat liittymislinkit nettiosoitteesta
www.turunseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta/yksinasuvat.
Tervetuloa mukaan! Järj. Turun tuomiokirkkoseurakunta.
to 29.4. klo 18 Teams Klubi-ilta. Mitä koronaturvallista tekemistä Turussa on ulkona?
Jaetaan vinkkejä - kävelyreitit ja pyhiinvaellukset, geokätköily, Pokemon Go, citynomadi
ja muut sovellukset. Tapaamisen pääpaino
on kuulumisten vaihdossa ja keskustelussa.
Pietilä.
ke 5.5. klo 18–19 Teams Luentoilta: Positiivinen mielenterveys ja yksinasuvat. Erityisasiantuntija, liikunta- ja terveystieteen opettaja Nina
Tamminen, THL, luennoi mielen hyvinvoinnista.
Luennon kesto n. 30 min, keskustelulle varattu
aikaa n. 30 min. Jokinen.
ke 12.5. klo 18 Kävelytapaaminen tai Teams
Klubi-ilta. Pietilä.
ti 18.5. klo 18 Kävelytapaaminen tai
Teams-ilta. Jokinen.

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 mahdollisuuden sielunhoidolliseen keskusteluun ja rippiin Tuomiokirkossa joka kuukauden 10. päivä klo 17–19.
Tule juttelemaan! Samaan aikaan on pop up perheneuvontaa Tuomiokirkon Tarkk'ampujan
kappelissa. Voit tulla keskustelemaan ilman
ajanvarausta joko yksin tai puolisosi kanssa.
Tuomiokirkkoseurakunnan pappi on puolestaan käytettävissä keskustelua varten joka
päivä klo 13–17 niin kauan, kuin tiukat
koronarajoitukset jatkuvat.
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Perheasiain neuvottelukeskus antaa keskusteluapua perhe- ja ihmissuhdeongelmissa,
erosta selviytymisessä sekä muissa elämän
kysymyksissä ja kriiseissä. Keskustelut ovat
luottamuksellisia ja maksuttomia. Puhelinaika
ma–pe klo 9–12, p. 040 3417 249.
Yhteydenottopyynnön voi jättää myös
netissä yhteydenottolomakkeen kautta.
Tapaamiset lähtökohtaisesti etänä.
Lisätietoja:
turunseurakunnat.fi/perheneuvonta.

HILJAISUUDEN RETRIITIT
Kokoontumisrajoitusten salliessa järjestetään
seuraavat kesän retriitit Sinapin leirikeskuksessa. Mahdollisista peruuntumisista
ilmoitetaan nettisivuilla
turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit
pe–su 9.–11.7 Hiljaisuuden kuvia. Maalausretriitti. Kaija Ikäheimo, Päivimaaria Ollila, Päivi
Vuorilehto. Hinta 133 €/112 €, sis. tarvikkeet.
to–ma 15.–19.7. Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti. Ritva Uhinki, Heli Lindroos, Seppo
Laakso, Päivi Vuorilehto. Hinta 231 €/188 €.
ma–to 26.–29.7. ”Nyt pelko pois!” Varpu
Ruohonen, Liisa Purho. Hinta 143 €/115 €.
Lisätiedot: auli.hynonen-rinne@evl.fi,
p 040 3417207

Vapaaehtoistyön
keräykset
MATKUSTAN YMPÄRI MAAILMAA –
KUVIA MAAILMAN KARTALTA
Tempauksessa kerätään kuvia, kortteja tai valokuvia tunnetuista paikoista Turusta, muualta
Suomesta tai maailmalta. Lahjoitetuista kuvista kootaan vanhuskeskuksiin Kuvia maailman
kartalta -materiaalipaketti muistelutuokioihin
ja visailuhetkiin.
Toimi näin:
1. Valitse mieleisiä kuvia tunnetuista paikoista
joko postikortteina, lehti- tai valokuvina. Kirjoita
kuvan taakse, mistä kuva on otettu ja lisätietoja
paikasta sekä mahdollisesti omia muistojasi
paikasta.
2. Tuo lahjoittamasi kuvat ja tekstit suljetussa
kirjekuoressa 3.5.-16.5.2021 välisenä aikana.
3. Kirjoita kuoreen Kuvia maailman kartalta ja
tipauta kuori johonkin seuraavista paikoista:
• Auralan Setlementti, Satakunnantie 10,
		 postilaatikko aidan vieressä
• Eerikinkatu 3, infopisteeseen ma-pe
		 klo 9-14 tai ulko-oven yhteydessä olevaan
		 postiluukkuun
• Turun Seudun Omaishoitokeskus, Vanha
		 Hämeentie 105, vihreä keräyslaatikko
		 rakennuksen takaovella
• Happy House, Ursininkatu 11, postilaatikko
		 ulko-ovessa
4. Kuvat ja tekstit voi myös lähettää postin
kautta:
• Kotikunnas, Kuvia maailman kartalta,
		 Luolavuorentie 4 20810 Turku
• Diakoniakeskus, Kuvia maailman kartalta,
		 Puutarhakatu 22 20100 Turku
Keräyksen järjestävät Kirkko Turussa ja Kaarinassa, Turun Siskot ja Simot sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Lisätiedot: menovinkit@kotikunnas.fi tai
Ulla Mäenpää p. 040 341 7218 /
Satu Järvenpää p. 045 7750 0068 /
Sanna Nurmi p. 045 7750 0197.

AISTITYYNYKERÄYS
Keräämme yhteistyössä vanhuskeskuksen
asukkaille aistityynyjä 22.4.-26.8.2021.
Keräykseen voi ottaa osaa myös lahjoittamalla
villasukkia, lapasia ja hartiahuiveja.
Aistityyny on tyyny, joka antaa levottomille käsille tekemistä sekä rauhoittaa kehoa ja mieltä.
Tyyny voi olla kudottu, kankaasta ommeltu tai
siinä voi olla erilaisia kangaspintoja. Tyyny täytetään jollain rapisevalla, esimerkiksi herneillä,
ja niihin kiinnitetään erilaisia vetoketjuja, nappeja, naruja ja kaikkea sellaista kosketeltavaa,
mikä ei aiheuta vaaraa tai irtoa.
Aistityynyjen vastaanotto kesä- ja elokuussa
• ma 7.6. ja 23.8. klo 13–17 Diakoniakeskus,
		 Puutarhakatu 22
• ke 16.6. ja to 26.8. klo 12–14
		 Mikaelin seurakuntakoti, Puistokatu 13
• ma-pe 9.–13.8. klo 9–15 Karderoopi,
		 Kaarlentie 2
Lisätiedot: vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä
Ulla Mäenpää, p. 040 341 7218 /
ulla.maenpaa@evl.fi
Keräyksen järjestävät Kirkko Turussa ja Kaarinassa sekä Vanhuskeskus 4 (Mäntyrinne,
Mäntykoti Räntämäki ja Vuokkokoti).

Auta lähimmäistä
KOTIMAANAPU on hyväntekeväisyyspalvelu, jonka avulla autetaan hädässä olevia. Voit
lahjoittaa sydäntäsi lähellä olevaan paikalliskeräykseen. Tällä hetkellä Turussa on useampi
avuntarvitsija. Apu toimitetaan perille diakoniatyöntekijän kautta ihmiseltä ihmiselle. Lue
lisää kotimaanapu.fi

Lapset, nuoret ja opiskelijat
LAPSET JA PERHEET
Skappelin toiminta on väliaikaisesti netissä.
Lisää tietoja asiasta löydät Skappelin
Facebook-sivulta, facebook.com/skappeli.
Skappeli on Turun ja Kaarinan seurakuntien
yhteinen perhetila, jossa järjestetään erilaista
toimintaa lapsiperheille arkipäivisin. Kaikki
toimintamme on avointa ja maksutonta.
Skappeli sijaitsee kauppakeskus Skanssin
2. kerroksessa.
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.
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