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Turun keskus jo
vuodesta 1300
Ikinuori Turun tuomiokirkko täyttää 721 vuotta 17.6.
Juhlapäivänä klo 18 tutkija Tuomas Heikkilä luennoi
piispa Henrikistä, joka on Turun tuomiokirkon
suojeluspyhimys ja Suomen kansallispyhimys.
Striimattua luentoa voi seurata osoitteessa
virtuaalikirkko.fi. Tarkemmat tiedot syntymäpäivän
ohjelmasta turuntuomiokirkkoseurakunta.fi.

K I R K KOVU OS I
Helluntaista alkaa adventtiin
saakka kestävä helluntaijakso,
elämän ja kasvun aika. Pyhäpäivien aiheita ovat Jeesuksen
opetukset ja elämä kristittynä
Pyhän Hengen johdattamana.

Historiaa
pikakelauksella

Kortti
päivänsankarille

Turun
vanhin terassi

Eeva-Kaisa Ahlamo pitää Tuomiokirkon
syntymäpäivänä 17.6. seitsemän lyhytopastusta, jotka voi katsoa netistä.
Opastukset alkavat klo 13 ja jatkuvat
aina puolen tunnin välein. Varttien
aikana käydään kaikki kirkon
vuosisadat. Linkit luentoihin
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi

Voit tuoda oman onnittelukorttisi
721-vuotiaalle Tuomiokirkolle kirkon
infoon tai lähettää osoitteeseen
Turun tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 1, 20500 Turku. Onnittelujen
lisäksi voit halutessasi kirjata
korttiin Tuomiokirkkoon liittyviä
muistojasi. S. 6.

Tunnetko jo Tuomiokirkon kivijalassa
sijaitsevan lähetyskahvila Domcafén?
Vankkojen kiviseinien suojassa ja
kirkon porrastasanteella toimiva
kahvila on avoinna 31.5.-31.8.
ma-pe klo 11-16 sekä la-su klo 11-15.
Kahvilan tuotto menee lähetystyön
Lasten pankin hyväksi.

23.5.2021 Helluntaipäivä:
”Pyhän Hengen vuodattaminen”
30.5.2021 Pyhän Kolminaisuuden päivä: ”Salattu Jumala”
6.6.2021 ”Katoavat ja
katoamattomat aarteet”
13.6.2021 ”Kutsu Jumalan
valtakuntaan”
kirkkovuosikalenteri.fi

K U VA : J U S S I V I E R I M A A

KU U KAU D E N S A N A

Oikeaa ja väärää ja väärää ja oikeaa
Taannoin muuan tuttavani muisteli tätiään ja siinä
sivussa syytä, miksei hän itse ole milloinkaan mielellään käynyt kirkossa.
Täti oli hurskas ihminen. Epäilemättä. Täti vietti
nuhteetonta elämää; kieltäytyi uskollaan perustellen milloin mistäkin vääränä pitämästään asiasta
eli melkein kaikesta. Eikä tätiä kyllä mistään julkisynnistä kiinni saatukaan. Täti ei ryypännyt eikä
tanssinut. Ei harrastanut irtosuhteita. Ei liikkunut
huonossa seurassa. Eikä oikein mitään muutakaan.
Eikä täti pannut pahakseen koettaa määräillä siinä
sivussa vähän muitakin. Kertoa, ohjeistaa ja ojentaa, että tämä tai tuo ei ole oikein eikä suotavaa.
- Täti oli oikea rasitusten rasitus, tuttavani muisteli. Vihoviimeinen moralisti, joka sen lisäksi, että
kiusasi itseään, katsoi asiakseen kiusata kaikkia
muitakin.

Tuttavani ei varmastikaan ole ainoa, kenellä on
moinen täti tai setä tai serkku ollut. Uskon, että
monilla muillakin on menneiltä vuosikymmeniltä
saman suuntaisia kokemuksia.
Mutta liekö enää? Vähemmän, epäilisin. En oikein
usko, että kovinkaan moni tunnistaa lähipiiristään
ihmistä, joka kristilliseen uskoon vedoten paheksuu ja moralisoi menneiden vuosien tapaan. Ainakaan julkisesti.
- Mutta, tuttavani huomautti, on hämmentävää
huomata, ettei tädin moralistinen ahdasmielisyys
ole kadonnut maailmasta mihinkään. Tunnistan
monissa ilmastoaktivisteissa, rasisminvastustajissa
tai vaikkapa maahanmuutonvastustajissa samaa
ylhäältä katsovaa, päällekäyvää moralismia kuin
tädissäni aikanaan. He ovat itseriittoisesti ja ilman
epäilyksiä oikeassa ja vaativat myös muita tunnustamaan sen.

Ei varmastikaan vallan väärä havainto.
Uskonnollinen ahdasmielisyys on vaivihkaa vetäytynyt taka-alalle. Eikä oikein uskalla tuoda itseään
julki. Mutta uusmoralistinen ahdasmielisyys, mistä
vinkkelistä se sitten maailmaa tarkasteleekaan, on
astunut esiin. Ylemmyydentunnossaan se ohjeistaa
ja ojentaa niin kuin tuttavani täti aikanaan.
Moralisoivaa tätiä en erityisemmin kaipaa. Mutta
en oikein ketään hänen tilalleenkaan.
Sitä toki toivon, että kaikki etsisivät hyvää ja pyrkisivät oikeaan. Tekisivät parannusta. Itsestään
aloittaen ja muistaen, ettei kohtuus ole milloinkaan pahitteeksi. Ei missään asiassa.

Anssi Miettinen, Henrikinseurakunnan pappi

Seurakunnissa tapahtuu 20.5.-16.6.2021
Toimintaa koronarajoitusten puitteissa
SEURAKUNTIEN ILMOITUKSIA
KOOSTETTAESSA RAJOITUKSET
OLIVAT TIEDOSSA 14.5. ASTI ja
tilaisuuksia on sen jälkeen saatettu
peruuttaa tai lisätä riippuen kunkin
hetken kokoontumisrajoituksista.
katso ajantasaiset tapahtumat
osoitteesta turunseurakunnat.fi/
tapahtumat

ainakin 14.5. asti. Sunnuntaisin
lähetetään striimattu tai ennakkoon
videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta.

Viranomaisohjeiden (20.4.2021)
mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä noudatetaan
seuraavia kokoontumisrajoituksia ja
-ohjeita ainakin 14.5.2021 asti.

• 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.

• Aikuisten kokoava toiminta on tauolla 14.5. asti.
• Jumalanpalveluksia voi järjestää
enintään 6 hengen seurakunnalla

• Seurakuntien tiloissa suositellaan
vahvasti käyttämään maskia tai
visiiriä, huolehtimaan turvaväleistä ja
käyttämään käsidesiä.
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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 14.5.
jälkeisellä ajalla. Tilanne elää sen
mukaan, mitä viranomaiset linjaavat. Esimerkiksi osallistujamääriä on
voitu rajoittaa tai tapahtumia peruut-

taa tai lisätä 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
www.soundcloud.com/
kirkkoturussajakaarinassa

Lue lisää turunseurakunnat.fi

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 suljettu 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

LAPSET JA PERHEET

henrikinseurakunta.fi
facebook.com/henrikinseurakunta
Instagram: @henrikinseurakunta
HENRIKINKIRKKO
Peltolantie 2
Kirkko avoinna:
ma–pe klo 13–15
su klo 13–15 (pappi paikalla)
Otamme koronaturvallisuuden
huomioon! Tulethan kirkkoon vain
terveenä!
Pieni ehtoollishartaus sunnuntaisin
klo 12.30 ja tarvittaessa useampia.
Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 11 toistaiseksi verkon välityksellä, liity mukaan rukoilemaan. Lähetys Turun Henrikinseurakunnan -Facebook-sivulla.
su 23.5. Pauliina Uhinki-Suominen,
Anne-Marie Odell, Hanna Pelkonen.
Kaarina Hembreen lähtöjumalanpalvelus
su 30.5. Anssi Miettinen, AnnaKaisa Kallio, Riina Rautakoski
su 6.6. Pauliina Uhinki-Suominen,
Toni Pätsi, Lotta Paaso
su 13.6. Toni Pätsi, Pauliina Uhinki-Suominen, Olli-Pekka Laakkonen
DIAKONIA
Ajanvaraus ti ja to klo 10–11,
p. 040-3417 614. Muuna aikana
yhteydenottopyynnön voi jättää
tekstiviestillä ajanvarausnumeroon
tai sähköpostilla:
henrikin.diakonia@evl.fi. Kerro viestissä lyhyesti yhteydenottosi syy.
Ajanvarauksessa otetaan vastaan
yhteydenottopyynnöt ja niihin vastataan mahdollisimman pian.

Kaarinan
seurakunta

RUOKIS
ti 1.6. klo 15 Kaarinan kirkolta (nouto
takaovelta). Mahdollisesti ajanvarauksella. Seuraa nettisivujamme
ja ilmoitustaulua ajankohtaisista
koronarajoituksista!

Kummin kaa
Sunnuntaina 6.6. vietetään valtakunnallista kummipäivää.
Kummilasta tai kummia voi muistaa myös etänä!
Nappaa viisi vinkkiä etäkummeiluun täältä:
kumminkaa.fi/vieta-kummipaivaa/nappaa-vinkit-talteen/
viisi-vinkkia-kummallisiin-aikoihin/

KUUSISTON KIRKKO
Linnanrauniontie 157
su 23.5. klo 11 Ehtoollinen
su 30.5. klo 11 Ehtoollinen
su 6.6. klo 11 Ehtoollinen
su 13.6. klo 11 Ehtoollinen

Seurakunnan työntekijät tavoittaa
puhelimitse tai sähköpostitse.
Jumalanpalveluselämän toteutus
riippuu alkukesällä koronarajoituksista. Rajoitusten hellittäessä voi
olla pikaisiakin muutoksia. Jumalanpalvelukset Kuusistosta livestriimataan osallistujamäärien ollessa
rajoitettuja.

katariinanseurakunta.fi
facebook.com/katariinanseurakunta
Instagram: @katariinansrk

Fadderdag firas 6.6.
Det finns en officiell och 364 inofficiella fadderdagar.
Den riksomfattande fadderdagen firas söndagen efter
skolavslutningarna. I år firas den 6.6. Här hittar du några
tips på hur du kan fira fadderdag på distans:
evl.fi/fadder/fadderdag-varje-dag/fadderdagen

Ilmoittaudu päiväkerhoon
Seurakuntien päiväkerhojen ilmoittautuminen syksylle 2021
on auki 1.–21.6. Päiväkerhot on suunnattu 3–5-vuotiaille
lapsille. Toiminta on perheille maksutonta. Kerhot alavat
viikolla 33. Hae paikkaa osoitteessa www.kirkonrotta.fi

Seurakunnan säännöllinen viikkotoiminta on tauolla, tapahtumia
järjestetään ainoastaan koronarajoitusten puitteissa. Kerhotoiminnan
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Katso ajantasaiset tiedot tapahtumakalenterista
www.katariinanseurakunta.fi.
PERHETYÖ
Perhetyön kerhojen ja tapahtumien
ajantasaiset tiedot verkkosivuilla
www.turunseurakunnat.fi/
katariinanseurakunta/
lapset-ja-perheet sekä
Facebookissa www.facebook.com/
katariinanperheet. Lisätietoja perhetyöntekijä Jaanalta p. 040 341 7622
/ jaana.heinonen@evl.fi.
Ennakkotietona: Kastepuumme alkaa olla täynnä ja tarvitaan lisää tilaa!
Vauvaperheet saavat toukokuun
puolivälissä kutsun tulla su 30.5.
iltapäivällä Pyhän Katariinan kirkkoon hakemaan oman lapsen kastekyyhkynen kotiin. Huom! Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumislinkki tulevat
kotiin kutsussa.
Lisäksi tulossa perheille retkipäivä
la 12.6., lisätietoja
jaana.heinonen@evl.fi
HUOJENNA HUOLIASI – PUHU
PAPILLE!
Voit sopia puhelinkeskusteluajan papin kanssa, varaa aika srk-sihteeriltä
p. 040 341 7350 arkisin klo 9–15.

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 23.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Tiina Rumpunen, Tatu Kuoppala
avustaa, Terttu Jussila
su 30.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Kalle Toivo, Mika Ostela avustaa,
Terttu Jussila

DIAKONIA
Diakoniatyö päivystää puhelimitse
ti-to klo 9–11 numerossa
040 3417180 tai
kaarina.diakonia@evl.fi

Katariinanseurakunta

kaarinanseurakunta.fi
facebook.com/kaarinanseurakunta
Instagram: @kirkkokaarinassa
KAARINAN KIRKKO
Voudinkatu 2
(seurakuntasali tai alakerran sali)
ke 26.5. klo 17.30 ja klo 18.15
Arki-illan ehtoollinen, Henri Kesti
ke 2.6. klo 17.30 ja klo 18.15 Suvi-illan ehtoollinen, Tatu Kuoppala
ke 9.6. klo 17.30 ja klo 18.15 Suvi-illan ehtoollinen, Kalle Toivo
ke 16.6. klo 17.30 ja klo 18.15
Suvi-illan ehtoollinen, Ville Niittynen

su 6.6. klo 10 Jumalanpalvelus, Mika
Ostela
su 13.6. klo 10 Jumalanpalvelus,
Ville Niittynen

Seikkaile kirkossa
Piikkiön kirkossa järjestetään kirkkoseikkailuja 8., 15. ja 22.6.
klo 9–13.30. Kierrokset lähtevät tunnin välein ja kestävät
n. 30 min. Tervetuloa mm. kuulostelemaan urkupillejä, haistelemaan kirkon tuoksuja ja tutustumaan paikkoihin, joihin
tavalliset kirkkokävijät eivät yleensä pääse. s. 5

OHJELMAA FACEBOOKISSA
facebook.com/
Katariinanseurakunta
keskiviikkoisin klo 13 Päiväkahvilähetys
joka ilta klo 21 Iltavirsilähetys
su 23.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Kairavuo, Elina Siukonen Suomen
Lähetysseurasta saarnaa, Lautjärvi
su 30.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Heinisuo, Forsström, Lautjärvi
su 6.6. klo 10 Jumalanpalvelus,
Forsström, Viirros, Lautjärvi

LI L JA 5/2021 | 3

su 13.6. klo 10 Jumalanpalvelus,
Kairavuo, Forsström, Lautjärvi
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.
ke 9.6. klo 17 Hiljaisuuden tiellä
- Pyhän Katariinan kirkon tiekirkkokauden avaus. Pyhiinvaellusopas
Larissa Riihihuhta kertoo Aurajoen
pyhiinvaelluksista, pyhiinvaelluksen
avainsanoista ja omista kokemuksistaan pyhiinvaeltajana. Halutessasi
voit osallistua pieneen pyhiinvaellushetkeen kirkon ympäristössä.
Mukana ovat myös kirkkoherra
Leena Kairavuo ja kanttori Markku
Lautjärvi.

K AT S E L E J A KU U N T E L E

maarianseurakunta.fi
facebook.com/maarianseurakunta
Instagram: @maariansrk
Koronatilanteeseen liittyen seurakunnan ilmoittelu on siirtynyt pääosin nettisivuille. Otathan meidät
aktiiviseen seurantaan myös somen
eri kanavilla.

Bongaa kirkkoja
Lintubongauksen sijasta lähde kirkkokierrokselle.
Kesän aikana ehdit kiertää vaikka kaikki Turun ja Kaarinan
kirkot. Jos katsot tuttua kirkkoa huipun rististä kivajalkaan,
löydät taatusti monta uutta yksityiskohtaa. Osaatko muuten
sanoa, kuinka monta tornia on Mikaelinkirkossa?

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

YouTube:
Maarian seurakunta

Konsertti
Yhteisvastuukeräykselle
Sinun varaasi kaiken laitan -konsertti Maarian kirkosta
su 30.5. klo 17. Illan musiikki kumpuaa Anna-Marin Kaskisen
teksteistä. Musiikin lomassa keskustellaan yksinäisyydestä,
osattomuudesta ja ikäihmisistä. Konserttilinkki löytyy
osoitteesta maarianseurakunta.fi.

RETKET JA LEIRIT
Kiva päiväkävely ti 25.5. Lähtö
Varissuon kirkon (Kousankatu 6)
pääovelta klo 13. Vetäjinä diakoniatyöntekijät.
Ikäihmisten retkipäivä ke 2.6.
klo 10–14 Varissuon kirkolla
(Kousankatu 6). Kivaa ohjelmaa,
ruokailu, kahvit. Huomioidaan vallitsevat koronarajoitukset. Ilm. 24.5.
mennessä srk-sihteerille
p. 040 341 7350 (arkisin klo 9–15)
tai katri.lautjarvi@evl.fi.
Hyvänmielen leiri työikäisille
2.–4.7.2021 Sinapin leirikeskuksessa.
Rentoa yhdessäoloa, hyvää ruokaa,
saunomista, hyväntuulista ohjelmaa,
lepoa, hiljentymistä, ulkoilua. Hinta
65 eur + liinavaatepaketti 9 €. Järj.
Martin ja Katariinan srk:n diakoniatyö. Lisätiedot ja leirihakemusten
tilaukset 1.6. mennessä:
Martin srk: martti.diakonia@evl.fi tai
ti ja to klo 9–11, p. 040 341 7128
Katariinansrk: hanna.boateng@evl.fi
tai p. 040 341 7136.
Paikkoja voi kysellä myös jälkikäteen. Leirin hintaan voi anoa avustusta oman srk:n diakoniasta.
DIAKONIA
Ajanvaraus kesä-elokuussa tiistaisin
klo 10–11.30 puhelimitse,
p. 040 341 7172, tai Varissuon
kirkolta (Kousankatu 6).
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MAARIAN SOMEKANVAT
Facebook:
Maarian seurakunta
Maarian nuoret
Maarian seurakunnan pyhäkoulut
Maarian pappilan perhekerho
Hepokullan perhekerho
Runosmäen perhekerho
Pohjois-Maarian perhetyö
CCI-kuoro
Instagram:
@maarianseurakunta
@maariannuoret
@nuoretdiakonissat
@ccikuoro

TIEKIRKKO AVOINNA arkisin
ma 7.6.–pe 6.8. klo 12–17
(suljettu pe 25.6.), opas paikalla.
VARISSUON KIRKKO
Kousankatu 6
ti 25.5. klo 15–17 Ehtoollisenjako
ilman ajanvarausta
ke 9.6. alkaen Kesäkahvila keskiviikkoisin klo 13–15 Varissuon kirkon
alapihalla, tarjolla kahvia, yhdessäoloa ja ohjelmaa, tuotto lähetyksen
hyväksi.

Maarian
seurakunta

Mestarilaulajat Maariassa
Turun kristillisen opiston yksinlaulun mestarikurssin
opiskelijoiden kurssin loppukonsertti livestriimataan
Maarian kirkosta pe 4.6. klo 14. Kurssin opettajana on
toiminut oopperalaulaja Erik Rousi. Konserttilinkki löytyy
osoitteesta maarianseurakunta.fi.

Harmonikkataiturointia
Mikko Luoman harmonikkakonsertin taltiointi Maarian
kirkosta esitetään la 12.6. klo 18. Luoma on menestynyt
sooloartisti ja kamariorkesterimuusikko, jonka ohjelmistoon
mahtuu niin klassinen barokki kuin moderni avantgarde.
Konserttilinkki löytyy osoitteesta maarianseurakunta.fi.

MAARIAN KIRKKO
Maunu Tavastin katu 2
Maarian kirkon tilaisuuksiin
voi osallistua osoitteessa
maarianseurakunta.fi
su 23.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Laaksonen, Kilpeläinen, Vuola,
Haikka
su 23.5. klo 17 Nuorten messu
ja isosten siunaaminen, Orenius,
Haikka
su 30.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Huotari, Sirén, Niemi, Haikka
su 30.5. klo 17 Yhteisvastuu-konsertti Sinun varaasi kaiken laitan
pe 4.6. klo 14 Erkki Rousin mestarikurssin konsertti. Turun Kristillisen
Opiston yksinlaulun mestarikurssin
opiskelijoiden kurssin loppukonsertti
(livestriimaus)
su 6.6. klo 10 Jumalanpalvelus,
kappalainen Kimmo Loukialan lähtösaarna, Sirén, Loukiala, Haikka
la 12.6. klo 18 Harmonikkamuusikko
Mikko Luoman konsertti, tallenne
su 13.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
(403) Huotari, Niemi, Haikka
su 13.6. klo 14 Konfirmaatiomessu
(404) Orenius
KÄRSÄMÄEN KAPPELI
Vahdontie 3
joka sunnuntai avoimet ovet
klo 10–12. Jos haluat nauttia Herran
Pyhää ehtoollista, ilmoittauduthan
kappelissa päivystävälle papille
etukäteen
su 23.5. Puputti p. 040 3417 676
su 30.5. Loukiala p. 040 3417 148
su 6.6. Laaksonen p. 040 3417 126
su 13.6. Sirén p. 040 3417 455
RUNOSMÄEN SRK-KOTI
Munterinkatu 15
ke 26.5. klo 12–12.30 Keittokeskiviikko, Lämmin keitto, leivät, kahvi/
tee ja jälkiruoka. Lapset ilmaiseksi,
aikuiset 1,50 €/hlö. Keitto jaetaan
ovelta valmiina annoksina.
LAPSILLE JA NUORILLE
Vauvakerhot, perhekerhot ja pyhäkoulut: seuraa someilmoittelua.

DIAKONIATYÖN VASTAANOTTO
Diakonian ajanvaraus tiistaisin
ja torstaisin klo 10–11,
p. 040 3417 451 ja
p. 040 3417 452.
YHTEISVASTUUKONSERTTI
SINUN VARAASI KAIKEN LAITAN
sunnuntaina 30. toukokuuta klo 17
Maarian kirkosta. Linkki tallenteeseen tulee sivulle
www.maarianseurakunta.fi sekä
seurakunnan youtube-kanavalle.
Illan musiikki kumpuaa Anna-Marin
Kaskisen teksteistä, joihin sovitukset on tehnyt mm. Timo Lehtovaara.
Musiikin lomassa keskustellaan
yksinäisyydestä, osattomuudesta
ja ikäihmisistä Suomessa ja maailmalla. Konsertissa mukana Takuya
Takashima, Timo Lehtovaara, Antero
Lehtovaara, Terhi Lehtovaara, Helena
Vuola, Jukka Saarinen, Petrus Nummijärvi sekä seurakuntamme kanttorit Marja Haikka, Tero Niemi, Ulla
Vuola ja pastori Paavo Huotari.

Martinseurakunta
martinseurakunta.fi
facebook.com/martinseurakunta
Instagram: @martinseurakunta
MARTINKIRKKO
Huovinkatu 1
Kirkko avoinna:
ma-to klo 14–18. Henkilökuntaa
paikalla.
Sunnuntaisin mahdollisuus
ehtoolliseen klo 11–12
Jumalanpalvelukset verkossa,
facebook.com/martinseurakunta
su 23.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Lasse Mustonen, Julia Tamminen.
su 30.5. klo 10–11.30 Jumalanpalvelus, Ilona Hägglund, Timo Ustjugov.
su 6.6. klo 10–11.30 Jumalanpalvelus, Jukka Hildén, Timo Ustjugov.
su 13.6. klo 10–11.30 Jumalanpalvelus ja konfirmaatio rpk 503,
Tuomo Norvasuo, Marjaana Erkamaa, Mikko Salakari, Timo Ustjugov.
MISSIOMESSU
su 23.5. klo 16–18 Hennalassa
(Hennalantie 10), Liisa Kuusela,
Johanna Sandberg puhumassa
PERHETYÖ JA KERHOT
to 20.5./27.5. klo 9–11.30 Lautturin perhekerho (Lautturinkatu 5B),
Marjaana Erkamaa.
pe 21.5. klo 9.30–11 Puistotreffit
Uittamon srk-koti (Rusthollinrinne 1)
RYHMÄT
ke 26.5 klo 13–14.30 Naururyppyjen ryhmän kevätpäättäjäiset
Hirvensalon Pitkiksessä,
Pitkäpellonkatu 6.
to 20.5. klo 11–13 Kastesukkaryhmä, viimeinen kerta, Ilona
Hägglund, Martin srk-talo,
Temppelinkatu 1.
LÄHETYSTYÖ
to 20.5./27.5./3.6./10.6.
klo 18–20 Rukouspysäkki, Pitkis
(Pitkäpellonkatu 6)
ti 25.5. klo 18–20 Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysilta Hennalan
seurakuntakodilla (Hennalantie 10,
Satava). Terveisiä maailmalta. Kahvitarjoilu ja kirjamyyntiä. Mukana
Mirja Metso ja Jarmo Mäki-Mikola.
Toteutetaan kokoontumisrajoitusten
puitteissa.

Ilmoittautuminen välttämätön 21.5.
klo 15 mennessä. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Mirja Metsolle
joko p. 040 341 7424 tai
mirja.metso@evl.fi.
MARTIN DIAKONIA
Auttaa ja tarjoaa henkistä, taloudellista ja hengellistä tukea myös poikkeusaikana. Voit varata ajan ti ja to
klo 9–11 seuraavasti:
Martti–Kaasukellon alue
p. 040 341 7128,
Uittamo–Vähäheikkilä–Majakkaranta p. 040 341 7415,
Hirvensalo–Satava–Kakskerta–
Haarla–Moikoinen
p. 040 341 7419.
Vanhuksille ja heistä huolissaan
oleville vastataan numerosta
040 341 7425. Tekstiviestillä voi
jättää soittopyynnön. Yhteyttä voi
ottaa myös sähköpostilla
martti.diakonia@evl.fi.
UUTTA DIAKONIASSA!
SAARISTON KESÄKOHTAAMISET!
Oletko juttuseuraa vailla? Kaipaatko
yhteydenottoa? Tuula-diakonissa
tarjoaa kahvia ja juttuseuraa. Mukana
jutustelemassa vapaaehtoinen/ tai
Jukka-pappi. Tapaamiset kesäelokuussa. Voit soittaa
p. 04 0341 7419 ja jättää vastaajaan
toiveesi tapaamisesta.
1. kierros ma 14.6. klo 10–14 Pitkis
terassi - Attendo Villa Hirvensalo
parkkipaikka - ent. Särkilahden koulu
- Illoisten siirtolapuutarha - Oriniemi.
2. kierros ma 5.7. klo 10–14 Pitkis
terassi - Pyhän Henrikin taidekappeli
parkkipaikka - Heinänokan partiosatama.
3. kierros ke 4.8. klo 10–14 Pitkis
terassi - Ekvallan uimaranta - 50/50
Bistro&Puoti parkkipaikka - Hennalan srk-koti piha - Kakskerran
kirkko parkkipaikka.

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.
Kesäaukioloajat:
7.6. alkaen: ma-pe klo 11–18 (opas
paikalla), la klo 10–13
Jumalanpalvelukset:
Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukset toteutetaan videoituina tai
striimattuina. Ne julkaistaan Mikaelinseurakunnan 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 23.5. Lehikoinen
su 30.5. Friman
su 6.6. Jaakkola
su 13.6. Paakkanen
Muuta kirkossa:
ke klo 17–17.30 Ehtoollishetki
su 23.5. ja 13.6. 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.

KAHVILLE

PIIKKIÖN PERINNEPÄIVÄ
16.6. kello 17 alkaen Piikkiön pappilan ympäristössä rajoitusten puitteissa. Ohjelmassa mm. pappilan
kasvien esittely ja puutarha-aiheinen piknik ja yhteislaulua. Lisätietoa
ja ilmoittautuminen osoitteessa
piikkionseurakunta.fi > tapahtumat.

Paattisten
seurakunta
paattistenseurakunta.fi
facebook.com/paattistensrk
Instagram: @paattisten_seurakunta
Jumalanpalvelukset alkavat koronarajoitusten salliessa.
PIENI VAELLUSJUMALANPALVELUS
Jumalanpalvelusten alkamiseen asti
Paattisten kirkon ympäristössä voi
viettää jumalanpalvelusta omatoimisesti kävellen ulkosalla haluamaan
aikaan. Jumalanpalvelusvaellus
alkaa seurakunnan ilmoitustaululta,
josta kyltit opastavat eteenpäin.
Saarna ja saarnateksti vaihtuu viikoittain.

Varissuon kesäkahvila
Varissuon kirkon alapihan Kesäkahvila on auki
keskiviikkoiltapäivisin 9.6. alkaen. Kello 13 ja 15 välillä
tarjolla on kahvia, yhdessäoloa ja ohjelmaa.
Kahvilan tuotto menee lähetyksen hyväksi. s. 4

VERKOSSA
Paattisten seurakunta -Facebooksivuilla on katsottavissa hartauksia
ja videotervehdyksiä. Joka sunnuntai julkaistaan päivän kirkkovuoden
aiheeseen liittyvä hartausteksti tai
video.
Paattisten seurakunnan Facebooksivuilta, Paattisten seurakunta,
Perheet Paattisten seurakunnassa
ja Paattisten seurakunnan nuoret,
sekä Turun Tienoo -lehdestä löytyy
ajantasaista tietoa seurakunnan
toiminnasta.

Nummen kesäkahvila
Yksinasuvien työikäisten kesäkahvila on auki 3., 10.
ja 17. kesäkuuta Nummen seurakuntakodin idyllisellä
pihalla klo 18–20. Kahvia ja makeaa on
myynnissä 18–18.30 ja grilli on kuumana
seitsemän aikoihin. s. 8

piikkionseurakunta.fi
facebook.com/piikkionseurakunta
Instagram: @piikkionseurakunta
Youtube: Piikkiön seurakunta

EHTOOLLINEN SAATAVILLA
JA KIRKKO AUKI
Mikäli messua ei voida viettää seurakunnan läsnäollessa, kirkko on (konfirmaatioita lukuunottamatta) auki,
pappi tavattavissa ja ehtoollinen
tarjolla 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.
PIIKKIÖN KIRKKO
Hadvalantie 5
Jumalanpalvelukset
su 30.5. klo 10 Kolminaisuuden
päivä, Kirsi Huoponen.
su 6.6. klo 10 2. sunnuntai
helluntaista, Haltia.
su 13.6. klo 11 3. sunnuntai
helluntaista, ryhmän 803 konfirmaatio, Miika Ahola.

LAPSET JA PERHEET
Kesätoiminnot käynnistyvät kokoontumisrajoitusten puitteissa 7.6.
ja jatkuvat juhannukseen asti.
Maanantaisin Piikkiön seurakunta
on mukana MLL:n koululaisten kesäkerhossa. Kerhoista saat lisätietoa
piikkio.mll.fi/toimintaviikot
Tiistaina 8.6/15.6/22.6
klo 9-13.30 välisenä aikana kirkkoseikkailukierroksia Piikkiön kirkossa.
Kierrokset lähtevät tunnin väliajoin ja
kestävät noin puoli tuntia. Kierroksen
aikana tutustutaan kirkkoon käyttäen
kaikkia aisteja ja tehdään juttuja, joita
ei muuten kirkossa tehtäisi. Ilmoittautuminen etukäteen 24.5. alkaen,
p. 0403417725.
Keskiviikkoisin järjestämme pikku
helppiä eli helpotusta arjen keskelle. Pikku helpistä löydät lisätietoa
kirkonrotta.fi -sivuilta.
Torstaisin ja perjantaisin Piikkiön
pappilassa perhekahvilatoimintaa
9.30–13.30.
Ajantasaisimmat tiedot osoitteesta
piikkionseurakunta.fi > lapset ja perheet, tai Facebook-ryhmästä: Piikkiön seurakunta lapset ja perheet.
KESÄKAHVILATOIMINTA
alkaa kesäkuussa heti, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Lisätietoja osoitteessa
piikkionseurakunta.fi > diakoniatyö,
tai Piikkiön seurakunnan diakoniatyö
-Facebook-sivulla.

Piikkiön
seurakunta

Jumalanpalvelukset toimitetaan
sunnuntaisin ja ne ovat katsottavissa
verkossa. Linkit tallenteisiin ja ajantasaisimmat tiedot löydät verkkosivultamme piikkionseurakunta.fi.
Kirkollisiin toimituksiin liittyvät
varaukset/tiedustelut:
turku.varauspalvelu@evl.fi,
040 341 7011

ILTAMUSIIKKIA
Piikkiön seurakunnan Facebook- ja
YouTubekanavilla keskiviikkoisin
klo 18.

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

Sommarcafe på Aurelia
Välkommen liten som stor, ung som gammal för att
dela en stund av gemenskap under sommaronsdagarna.
Sommarcafe på Aurelias innergård onsdagar i juni kl 13–15.
Max antal deltagare enligt gällande restriktioner.

Tuomiokirkko
seurakunta
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi
facebook.com/turuntuomiokirkkoseurakunta
Instagram: @turuntuomiokirkko_srk
Tarkasta tietojen paikkansapitävyys
netistä osoitteesta
turuntuomiokirkkoseurakunta.fi
Tilaisuudet vain netissä osoitteessa
virtuaalikirkko.fi tai Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-tilillä
facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan piirien
ja ryhmien toiminta on toistaiseksi
tauolla.

Kahville Piikkiössä
Myös Piikkiössä pääsee nauttimaan kesäkahveja
heti kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Lisätietoja kahvilatoiminnasta löydät osoitteesta
piikkionseurakunta.fi > diakoniatyö, tai
Piikkiön seurakunnan diakoniatyö -Facebook-sivulta.

TUOMIOKIRKKO
Pappi tavattavissa joka päivä
klo 13–17 niin kauan, kuin tiukat
koronarajoitukset jatkuvat. Ehtoollista saa päivystävältä papilta pyytämällä.
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Jumalanpalvelus- ja hartauselämä:
Jumalanpalveluksia ja hartauksia voi
seurata suorana netissä osoitteessa
virtuaalikirkko.fi ja/tai Tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivulla.
Jumalanpalvelukset:
su 23.5. klo 10 Helluntai, Suomen
Lähetysseuran kirkkopyhä. Vaura,
saarna: SLS:n Suvimarja Rannankari-Norjanen, Åberg, Hietaharju
su 30.5. klo 10 Mäntyranta, Flinck,
J.Pietilä, Hietaharju
su 6.6. klo 10, valtakunnallinen
kummipäivä, Mäkinen, Flinck, J.Pietilä, Hietaharju
su 13.6. klo 10 Flinck, Vaura, J.Pietilä, Åberg
su 30.5. klo 16 Luottamuksen
messu, Mass of Trust, Mäkitalo.
Osallistu netissä: facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

K E S ÄT O U H U J A

DIAKONIATOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Turun tuomiokirkkoseurakunnan
diakoniatyön ajanvarausaika
toukokuun loppuun asti tiistaisin ja
torstaisin klo 9–11, sen jälkeen
1.6.–31.8.2021 torstaisin
klo 10–11. Puhelin 040-341 7335.
Halutessasi voit jättää puhelinvastaajaan soittopyynnön. Jätäthän
silloin vastaajaan nimesi ja puhelinnumerosi.

Hiljaisuuden tiellä
Pyhän Katariinan kirkon tiekirkkokauden avausta vietetään
keskiviikkona 9.6. klo 17. Pyhiinvaellusopas Larissa Riihihuhta
kertoo Aurajoen pyhiinvaelluksista. Kirkon ympäristössä voi
myös osallistua pieneen pyhiinvaellushetkeen. s. 4

Viikkohartaus joka to klo 12 katsottavissa netissä: facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

Jos rajoitukset sen sallivat, ilta- ja
kesämusiikkisarjat alkavat heinäkuun alussa. Kesäkuussa ei vielä ole
konsertteja.

Energiaa jumpasta
Eerikinkatu 1:n pihamalla jumpataan rennosti
kesämaanantaisin 7., 14. ja 21. kesäkuuta klo 17–17.45.
Erillisiä välineitä ei tarvita, laita vain päälle väljä, mukava
asu ja nappaa mukaan vesipullo. Jumpan ohjaa
liikunnanohjaaja Tuula Välimäki. Maksuton. s. 6

Vaihtoehtoisesti voit myös ladata
kortistasi kuvan someen hashtagilla
#onneatuomiokirkko. Kortit ovat
esillä kirkossa ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan somessa kesäkuun
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Sunday 23.5. Day of Pentecost (Lutheran service), Rev. Tuomas Vaura
Sunday 30.5. Mass of Trust, Revs.
Tuomas Vaura & Milla Mäkitalo
Sunday 6.6. 2nd Sunday after
Pentecost (Lutheran Service), Rev.
Tuomas Vaura
Sunday 13.6. Anglican Service 2nd
Sunday after Trinity (=3rd Sunday
after Pentecost) (Anglican service)
Sunday 20.6. 4th Sunday after
Pentecost (Lutheran Service), Rev.
Tuomas Vaura

HOLY COMMUNION
Holy communion is available at
Turku Cathedral every day from 1
p.m. to 5 p.m.
BIBLE STUDY
Bible Study meetings are cancelled
during Covid restrictions.

Lepoa ja yhdessäoloa
Mikäli koronatilanne sallii, 2.–4.9. Sinapin leirikeskuksessa
järjestetään Hyvänmielen leiri työikäisille. Mikäli kaipaat rentoa
yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja hyväntuulista ohjelmaa, tämä
leiri on sinulle. Leirimaksuun voi anoa avustusta oman
seurakunnan diakoniatyöstä. s. 4

LÄHETÄ TURUN TUOMIOKIRKOLLE SYNTYMÄPÄIVÄKORTTI!
Turun tuomiokirkko täyttää
721 vuotta 17.6.2021. Nyt voit
muistaa kirkkoa syntymäpäiväkortilla! Kerro kortissa Tuomiokirkkoon
liittyvistä muistoistasi tai laadi oma
onnentoivotuksesi.
Voit tuoda kortin kirkon infoon tai
lähettää sen postilla osoitteeseen:
Turun tuomiokirkko
Tuomiokirkonkatu 1
20500 Turku

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

SUMMER BREAK
TCIC will be on summer brake from
21.6. to 14.8.

NUORTENTALO
Eerikink. 1
Tarkista perhetyön tapahtumien
ajankohtaiset tiedot netistä! Ilmoittautuminen, ilmoittautumislinkit
ja tarkempaa tietoa löydät
turunseurakunnat.fi/lapset-ja-perheet/perheille/perhekerhot-ja-vauvakahvilat
EERIKIN RENTO PIHAJUMPPA
KAIKENIKÄISILLE oman kunnon
mukaan kesämaanantaisin 7.6.,
14.6. ja 21.6. klo 17–17.45, Eerikinkatu 1:n pihalla. Et tarvitse erityisiä
varusteita, mukava väljä asu riittää.
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja
Tuula Välimäki. Noudatamme tilaisuuksissa vallitsevia koronaohjeistuksia. Ota oma vesipullo mukaan.
Pihajumppa on maksuton.

Turku Cathedral Int.
Congregation

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.

joka ti (ei 18.5.) klo 10 Muskarit
netissä osoitteessa facebook.com/
turuntuomiokirkkoseurakunta

DOMCAFÈ
Tuomiokirkon kivijalassa
Lähetyskahvila Domcafé aukeaa
jälleen kesäkahvilana toukokuun
lopussa. Kahvila on auki 31.5.–31.8.
ma-pe klo 11–16 sekä la-su klo
11–15. Kahvilan tuotto menee
kokonaisuudessaan lähetystyön
Lasten pankkiin, ja sillä autetaan
kehitysmaiden lapsia.

aikana. Kortit myös talletetaan Tuomiokirkon arkistoon.

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.

Åbo svenska
församling
abosvenskaforsamling.fi
facebook.com/
abosvenskaforsamling
Instagram: @abosvenskaforsamling
ONSDAGAR I JUNI
kl 13-15 Sommarcafé, Aurelias
innergård. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner.

Juttuseuraa saaristossa
Martinseurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset kiertävät
kesällä kolmena maanantaina Hirvensalossa, Satavassa ja
Kakskerrassa tarjoamassa kahvia ja juttuseuraa. Jos toivot
tapaamista, soita numeroon 040 341 7419 ja jättää
vastaajaan toiveesi tapaamisesta. s. 5

SÖNDAGAR
kl 12 Gudstjänst i Domkyrkan, sänds
även via www.virtuaalikirkko.fi.
Max antal deltagare enligt gällande
restriktioner.
23.5.–6.6. kl 13.30 Pilgrimsvandring med start 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.
23.5.–30.5. 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.
tor 27.5. kl 18 Träff med frivilliga
inom flyktingarbetet via Teams.
Tema: Rasism. Laura Kota-aho
inleder. Anmälning senast 25.5.
till malena.bjorkgren@evl.fi eller
0403417461.
I händelsekalendern på
www.abosvenskaforsamling.fi/
evenemang finns information om
den aktuella verksamheten.
Vi annonserar om verksamheten
också i Åbo Underrättelser på fredagar och i Kyrkpressen.
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. Sommartid (juniaugusti) telefontid för alla på tisdagar.
På Facebook hittar du församlingen
via www.facebook.com/
abosvenskaforsamling och på
Instagram via
@abosvenskaforsamling.

Kapellengemeinde
Turku der Deutschen
Ev.- Luth. Gemeinde
in Finnland
Sonntag, 23.5., 14.30
Uhr, Gottesdienst in der
Scharfschützenkapelle, anschl.
Kirchkaffee in der Gemeinde,
Kaskenkatu 1.
Sonntag, 20.6., 14.30
Uhr, Gottesdienst in der
Scharfschützenkapelle, anschl.
Kirchkaffee in der Gemeinde,
Kaskenkatu 1.

Taidekappeli
Seiskarinkatu 35, Turku
taidekappeli.fi
TAIDENÄYTTELYT:
Toukokuu: Arja Pykäri ja Hannu
Nikander
Kesäkuu: Shoji Kato

23.5. klo 15 Aija Tuukkalan konsertti "Per speculum in enigmatae".
Pääsymaksu 10 € / 5 €.
30.5. klo 13.30 Joni Laakson kitarakonsertti. Vapaa pääsy, Kappelin
Ladyjen kahvio.
1.6. klo 18 Shoji Katon näyttelyn
avajaiset. Vapaa pääsy.
Tilaisuudet järjestetään koronarajoitusten salliessa. Tarkista tiedot
www.taidekappeli.fi

Pop uppyhiinvaelluskeskus
Tuomiokirkon Pormestarin kuorissa
toimii tänä kesänä pop-up-pyhiinvaelluskeskus. Keskus aukeaa 1.6. ja
se on avoinna Tuomiokirkon aukiolojen puitteissa joka päivä klo 9–18.
Osan viikosta paikalla on infohenkilö.
Pyhiinvaelluskeskukseen kootaan
monipuolisesti tietoa pyhiinvaelluksesta, suomalaisista reiteistä ja

palveluista reittien varrella. Sinne
voi tulla viipymään ja viihtymään
yhdessä tai yksin. Se toimii myös
henkilökohtaisen hiljentymisen
paikkana.
Kesän pop-up-keskuksessa kartutetaan kokemusta ja kerätään tietoa,
joiden avulla luodaan Turkuun Suomen ensimmäinen pysyvä pyhiinvaelluskeskus.

Tarkemmat tiedot pyhiinvaelluksesta
ja keskuksesta sivuilta
www.pyhiinvaellus.fi.

Hautausmaapappi
tavattavissa

Kesäpappi Peter Eriksson työskentelee Turun hautausmaalla 1.6.31.8. ja hänen kanssaan voi jutella
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Turun hautausmaalla käyskentelee
tänä kesänä pappi, jonka kanssa voi
keskustella ja vaihtaa kuulumisia
hautausmaalla käynnin lomassa.

T I M O J A KO N E N

Tiekirkot avoinna
Maarian kirkko
1.6.–2.8.
ma–pe 12–18 (ei 25.6.)
Opas paikalla.

Kuusiston kirkko
28.6.–15.8.
su–pe klo 11–16
Opas paikalla.

Martinkirkko
14.6.–13.8.
ma–pe 12–18

Pyhän Katariinan kirkko
7.6.–6.8.
ma–pe 12–17 (ei 25.6.)

Mikaelinkirkko
7.6.–29.8.
ma–pe klo 11–18
la klo 10–13
Opas paikalla arkisin 6.8. asti.

Piikkiön kirkko
28.6.–29.7.
ma–to 12–18.
Tuomiokirkko
joka päivä klo 9–18.

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

Muistutus ystävyydestä

Yksi Turun pienimmistä ja nykyisin
hyvin vähän huomiota saavista puistoista on Ystävyyspuisto. Siitäkin
huolimatta, että sen harteilla on suuri
historiallinen symboliarvo. Puisto ja
sen keskellä oleva Wäinö Aaltosen
muotoileman ”Kun ystävyyssuhteet
solmitaan”-patsas on muistutus turkulaisille kummikaupunki Göteborgin
avusta sodan köyhdyttämälle Turulle
ja sen asukkaille. Göteborgin kaupungin keräämien varojen turvin nimittäin
rakennettiin muun muassa arkkitehti
Risto-Veikko Luukkosen suunnittelemat, vuonna 1951 valmistunut
Göteborgin ammattikoulu, nykyiseltä
nimeltään Turun ammatti-instituutin
Aninkaisten koulutalo, ja vuotta myöhemmin valmistunut Turun Konserttitalo. Göteborgilaiset tukivat sodan
jälkeen jopa yksittäisiä turkulaisia,
sillä ainakin jouluna 1946 lähes jokainen kaupunkilainen sai joulupaketin
Ruotsista.

Kahta kaulailevaa hevosta ja niiden
selässä istuvaa miestä ja naista
kuvaava alkuperäinen pronssiveistos valmistui jo vuonna 1948, mutta
patsaan virallinen paljastus tapahtui
Göteborgissa keväällä 1955 – Turussa
patsaan kaksoiskappale paljastettiin
kahta viikkoa myöhemmin yhdessä
puiston avaamisen kanssa. Turkuun
jääneen patsaan kustansi kotikaupungilleen kauppaneuvos Leo Weinstein.

T I M O J A KO N E N

Ulkoilu on viimeisen vuoden aikana
muodostunut monelle todelliseksi
henkireiäksi. Sitä kautta myös kotikaupungin retkeilyreitit, luontopolut
ja monet puistot ovat tulleet tutuiksi
niillekin, jotka aiemmin tunsivat
paremmin New Yorkin Central Parkin
tai Gran Canarian vaellusreitit.

Puiston sijainti Puutorin laidalla,
Turun konserttitaloa vastapäätä on
epäkiitollinen kahden vilkkaan kadun,
Aninkaisten- ja Maariankadun liikennepöhinän kainalossa. Puisto ei
kilpaile edes koollaan: 0,2 hehtaarin
nurmikon täplittämää hiekkakenttää
entisen vaaka- ja wc-rakennuksen
takana ei heti edes miellä puistoksi,
vaikka siellä nyt kasvaakin muutamia
koristeomenapuita, vaahteroita ja kartiotuijia. Mikään varsinainen viherkeidas ei Ystävyyspuisto ole koskaan
pyrkinytkään olemaan, mutta kesäisten kukkaistutusten ja jo suuriksi kasvaneiden vaahteroiden varjossa siellä
on mukava hetkeksi istahtaa ja lähettää vaikka kiitollisen ajatuksen lahden
yli länteen.
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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 puhelimitse,
p. 040 341 7614. Muuna aikana yhteydenottopyynnön voi jättää myös tekstiviestillä
tai sähköpostilla henrikin.diakonia@evl.fi.
Kerro viestissä lyhyesti yhteydenottosi syy.
Ajanvarauksessa otetaan vastaan yhteydenottopyynnöt ja niihin vastataan mahdollisimman pian.
KAARINAN SEURAKUNTA
Ajanvaraus ti-to 9–11 puhelimitse,
p. 040 341 7180, tai sähköpostilla
kaarina.diakonia@evl.fi. Pappien ajanvaraus
suoraan papilta tai srk-siht. kautta ark.
klo 8–15.45, p. 040 341 7312.
KATARIINANSEURAKUNTA
Ajanvaraus toukokuun loppuun asti ti ja pe
klo 10–11.30 puhelimitse, p. 040 341 7172,
tai Varissuon kirkolta, Kousankatu 6.
Kesä-elokuussa tiistaisin klo 10–11.30
puhelimitse, p. 040 341 7172,
tai Varissuon kirkolta.
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 puhelimitse,
Martti–Kaasukellon alue p. 040 341 7128,
Uittamo–Vähäheikkilä–Majakkaranta
p. 040 341 7415, Hirvensalo–Satava–
Kakskerta–Haarla–Moikoinen
p. 040 341 7419, tai sähköpostilla
martti.diakonia@evl.fi. Soittopyynnön
voi jättää myös tekstiviestillä.
MIKAELINSEURAKUNTA
Ajanvaraus ti klo 10−11.30 puhelimitse,
p. 040 341 7097, tai sähköpostilla
mikaeli.diakonia@evl.fi. Vastaanotot:
Puistokatu 13 B, 2 krs ja Cafe Mikael,
Hyrköistentie 26.
PAATTISTEN SEURAKUNTA
Ajanvaraus ja vastaanotto ke klo 12–13
puhelimitse, p. 040 341 7704 /
p. 040 341 7370, Tanja Jylhävuori tai
Paattisten pappilassa.
PIIKKIÖN SEURAKUNTA
Diakoniatoimiston asiointi- ja ajanvaraus
p. 040 341 7724.
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Ajanvarausaika toukokuun loppuun asti ti ja to
klo 9–11, sen jälkeen 1.6.–31.8.2021
torstaisin klo 10–11. Puhelin 040-341 7335.

Halutessasi voit jättää puhelinvastaajaan soittopyynnön. Jätäthän silloin vastaajaan nimesi
ja puhelinnumerosi.
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. Sommartid
(juni- augusti) telefontid för alla på tisdagar.

Vammaistyö
VAMMAISTYÖN KESÄLEIRITOIMINTAA
Elokuussa vkolla 32 on vammaistyön leiri, jos
koronarajoituksen sen sallivat. Ilmoittautuminen leirille tai leiripäiviin on toukokuun loppuun mennessä. Voit tiedustella asiasta myös
Tanjalta, p. 040 341 7244. Katso lisätietoja
leiristä, ajankohdasta ja ilmoittautumisesta
vammaistyön nettisivulta turunseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea/vammaiset/muut-vammaisryhmat/toimintaa

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 27.5. klo 18–19 Tapaaminen ulkona, aloitetaan Tuomiokirkon rappusilta. Pietilä.
to 3.6./10.6./17.6. klo 18–20 Nummen
kesäkahvila. Nummen seurakuntakodin idyllinen umpipiha, Papinkatu 2. Voit piipahtaa
oman aikataulun mukaan. Kahvia/makeaa
klo 18–18.30. Grilli kuumana n. klo 19. Tutustumista. Pientä ohjelmaa ja ajankohtaista
asiaa. Mölkkyä. Hartaushetki n. klo 19.45.
Illoissa mukana srk:n vapaaehtoisvetäjiä ja
työntekijöitä. Toimimme koronaohjeistusten
mukaan. Jokinen.
pe-su 20.–22.8. Yksinasuvien miniloma
Sinapin leirikeskuksessa. Hinta: 1 hh/65€,
liinavaatepaketti +9€. Hinta sis. täysihoidon
ja leiriohjelman, ei kuljetusta. Tied. ja hakukaavakkeet: kaija.jokinen@evl.fi tai
p. 040 3417 583/vastaajaviesti tai
martti.diakonia@evl.fi tai ti ja to klo 9–11
p. 040 3417 128. Etusija Tuomiokirkko- ja
Martin srk:n jäsenille. Hakemukset 28.6. mennessä.

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 €.
to-su 2.–5.9. Sanasi on valo matkallani.
Kaikille avoin pidempi retriitti. Pirjo Lehtonen,
Mereta Kotala, Jani & Kasper. Hinta 143/115 €
ke-su 8.–12.9. Voin luottaa lupauksiin.
Retriitti AA- ja Al Anonin jäsenille. Nimettömyys taataan. Tässä ilmoittautuminen
p. 044 9741610. Pirjo Lehtonen, Mereta
Kotalaa, Jani & Kasper. Hinta 185/150 €
Lisätiedot: auli.hynonen-rinne@evl.fi,
p 040 3417207.
turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit

Vapaaehtoistyön
keräykset
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 ja perheet
Skappelin toiminta on väliaikaisesti netissä.
Lisää tietoja asiasta löydät Skappelin Facebook-sivulta.
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.

JUSSI VIERIMAA
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