SYKSY 2021

SYKSYÄ KOHTI
Kaikkien aikojen lämpimin kesä on takana.
Hellettä riitti enemmän kuin oli tarve.
Samalla on arveltu tältäkö tulevat kesät näyttävät:
Kun on kuumaa, niin on todella kuumaa.
Kun tulee vettä, sitä tulee todella paljon.

Luonnon ääri-ilmiöt yleistyvät. Eikä meitä ole koetellut vain helle,
vaan myös koronapandemia. Varotoimista ja rokotuksista huolimatta rajoituksia joudutaan ylläpitämään ja elämään epävarmuudessa. Joudutaanko vieläkin jäämään vain
etäyhteyksien varaan? Saadaanko vielä kokoontua yhteen ilman maskeja ja turvavälejä?
Mitä tahansa on edessäpäin, elämä jatkuu, epävarmuuden kanssa on vain opittava elämään. Toistaiseksi.
Edellisen epävarmuuden lisäksi seurakunnan syksy avautuu hieman erilaisena kuin aikaisemmin. Pastori
Anniina Salminen jatkaa Tampereen Harjun seurakunnassa. Virka on tällä hetkellä täyttämättä ja pohdimme tulevia ratkaisuja.
Myös lähetys- ja tiedotussihteerin tehtävässä ei ole tällä hetkellä työntekijää. Marja Boberg on siirtynyt
Kokemäen seurakunnan diakonin virkaan. Seurakunnan jäsenmäärän pitkäaikaisesta vähenemisestä johtuen, tällaisissa muutoskohdissa on entistä tarkemmin mietittävä tulevia rekrytointeja. Onko mahdollista
yhdistää tehtäviä uudella tavalla?
Toivomme, että syksyn aikana näemme paremmin, miten etenemme työntekijän tai työntekijöiden hankkimisessa. Sitä ennen tarvitsemme joka tapauksessa pastoriksi määräaikaisen työntekijän. Toivon, että
saamme hänet jo syyskuussa.
Jokin sentään pysyy muutosten keskellä samana: syksyllä ilmoittaudutaan rippikouluun, kerhotoiminta alkaa, kirkonkellot kutsuvat jumalanpalveluksiin ja seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaisia varten
ilossa ja surussa.
On hienoa saada aloittaa syksy kansan keskellä Viuhka-aukiolla Torikirkossa. On hienoa, että seurakunnassa on osaavia ja innostuneita työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
Maailmassa on epävarmuutta ja ahdistustakin, mutta Kristuksessa meillä on rauha ja toivo, joka ylittää kaiken maallisen.

Tuomo Lindgren
Harjavallan seurakunnan kirkkoherra

LAPSITYÖ
Tarjoamme erilaista toimintaa lapsille ja lapsiperheille; säännöllistä kerhotoimintaa ja
lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia. Toimintaamme ovat kaikki tervetulleita!
Päiväkerhot
Päiväkerho on seurakunnan kasteopetusta, joka tukee kodin kasvatustyötä.
Kerhossa on hartaushetki, leikkiä, askartelua, eväshetki yms.
Päiväkerhot kokoontuvat seuraavasti:
3 -vuotiaiden ryhmä torstaisin klo 9-11
4 -vuotiaiden aamupäiväryhmä maanantaisin klo 9-11
4-5 -vuotiaiden iltapäiväryhmä maanantaisin + tiistaisin klo 13-15
Päiväkerhot alkavat viikolla 34
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella: Tiina Tasma 044 7356768

Lastenohjaaja Tiina Tasma

Perhekahvila
Perhekahvila on aikuisen ja lapsen yhteinen tapaamispaikka.
Perhekahvilassa on mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin kahvikupposen äärellä.
Perhekahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-11.30 seurakuntatalolla.
Perhekahvila avautuu viikolla 35. Tervetuloa!

Puuhis
Eri teemojen ympärille rakennettu kerho, joka on suunnattu esikouluikäisille lapsille.
Kerhossa askarrellaan, pelaillaan, leivotaan, ulkoillaan jne.
Kauden 2021-22 teemana on Satujen maailma.
Puuhis kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19 seurakuntatalolla.
Vapaita paikkoja voi tiedustella: Tiina Tasma 044 7356768

Jalkautuva perhetyö
Jalkautuva perhetyö tarjoaa vanhemmille hetken omaa aikaa.
Tulemme kotiin hoitamaan lapsia tai menemme lasten kanssa ulkoilemaan.
Helpotusta arkeen tarjoamme torstai-iltapäivisin klo 12.30-16 välisenä aikana.
Lisätietoja: Tiina Virta 044 7356756

Syyskauden tapahtumia:
24.9. Vauvanpäivän tapahtuma seurakuntatalolla
3.10. Mikkelinpäivän perhemessu Harjavallan kirkossa klo 10.
13.10. Kutsusynttärit vuonna 2021 4-vuotta täyttäville lapsille perheineen
31.10. Lapsiperheille suunnattu hyvän mielen tapahtuma
28.11. Perheiden tonttupaja
12.12. Lasten kauneimmat joululaulut Harjavallan kirkossa klo 15.

Lastenohjaaja
Annukka Karttunen

VARHAISNUORISOTYÖ

Olen nuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu.
Minun vastuu-alueena on varhaisnuorisotyö ja partio.
Seurakunnassa haluamme kannustaa tyttöjä ja poikia
olemaan omanikäisiänsä –
ei tarvitse kasvaa isoksi ennen kuin on sen aika!
Toimintamuotoihimme kuuluvat muun muassa leirit,
erilaiset retket, kerhotoiminta sekä perheen yhteiset tapahtumat.

Syyskauden toimintaa:
•

•

Syyskuun alusta starttaa Kokkikerhot 3-4-luokkalaisille ja 5-6-luokkalaisille.
Kokkikerhossa tehdään arkiruokia, toisinaan leivotaan ja maistellaan uusia makuja.
Syys- ja kevätkaudesta kummastakin peritään 15€ tarvikemaksu.
Kerhoihin on ennakkoilmoittautuminen seurakunnan kotisivujen kautta:
www.harjavallanseurakunta.fi/tule-mukaan/ilmoittautuminen
Kymppivuotiaat kutsutaan omiin synttärijuhliin lokakuussa.

•

Nuku yö kirkossa-kutsun saa tänä vuonna 12-vuotta täyttävät.
Kirkossa nukutaan 2-3.10.2021.

PARTIO – Harjavallan Pirkat
Partio on hauska ja monipuolinen harrastus.
Partiossa saat uusia ystäviä, joiden kanssa koet iloisia hetkiä.
Opit toimimaan luonnossa, käyt retkillä ja osallistut tapahtumiin.
Partiossa toimitaan ryhmässä, yhdessä partiokavereiden kanssa.
Partiolippukunta Harjavallan Pirkat on yksi seurakunnan toimintamuodoista.
Ikäkausille on toimintaa aina vauvasta vaariin.
Meillä toimii Perhepartio, sudenpenturyhmät (7-9v.), seikkailijaryhmä (10-12), tarpojaryhmä (12-15),
samoajaryhmä (15-17) ja aikuisille on tarjolla omaa toimintaa.
Uusi sudenpentulauma aloittaa syksyllä. Siihen otetaan mukaan 12-15 ekaluokan aloittavaa tyttöä ja poikaa. Ilmoittautuminen www.partio.fi/tule-mukaan/ sivuston kautta.
Olemme yhteydessä kaikkiin hakemuksen lähettäneihin sähköpostilla.
Partion viikkotoiminta alkaa viikolla 34 ja lukujärjestys on nähtävillä Harjavallan seurakunnan kotisivulla:
www.harjavallanseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille
Voit seurata mitä partiossa tapahtuu Harjavallan Pirkkojen Facebook sivuilla ja IG:ssa / harjavallanpirkat.
Lisätietoja partiotoiminnasta saa Hanna Joensuulta 044 735 6759.

NUORISOTYÖ
Olen nuorirosotyönohjaaja Arttu Heinilä. Aloitin Harjavallassa
nuorisotyönohjaajan virassa tammikuun alussa.
Olen 35-vuotias, soitan kitaraa ja lähellä sydäntä
on lautapelit ja luonnossa liikkuminen

Nuorisotyössä työskennellään pääsääntöisesti 14-19 -vuotiaiden nuorten kanssa. Työhön kuuluu avoimen
nuorten toiminnan lisäksi olennaisena osana isoskoulutus, rippikoulut, digitaalinen nuorisotyö.
Lisäksi kouluissa tehtävä työ sekä erilaiset tapahtumat, leirit ja tapaamiset ovat tärkeä osa nuorisotyötä.
Parasta on, kun nuoret itse pääsevät vaikuttamaan ja toteuttamaan toimintaa.
Nuorisotyön kuulumisia voit seurata IG:ssa / harjavallannuorisrk

Nuortenillat
Nuorteniltoihin kokoonnutaan pääsääntöisesti torstaisin klo 18-20.
Kerran kuukaudessa on sunnuntaisin erityisohjelmaa; näillä viikoilla ei ole torstai-iltana nuorteniltaa.

Isoskoulutus
Isoskoulutukseen ovat tervetulleita rippikoulun käyneet nuoret.
Isoskoulutus alkaa ti 14.9. klo 17-19 jatkuen joka toinen viikko.

RIPPIKOULU
Ilmoittautuminen vuoden 2022 rippikouluihin
Rippikouluihin ilmoittaudutaan Harjavallan seurakunnan kotisivujen kautta:
www.harjavallanseurakunta.fi/tule-mukaan/ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 27.9-3.10.2021. Kirjeet, joissa tarkemmat ohjeet, lähetetään kaikille rippikouluikäluokkaan (vuonna 2007 syntyneet) kuuluville seurakunnan jäsenille.
Ryhmäjaot ilmoitetaan osallistujille ja huoltajille viikolla 41.
Koulussa käydään pitämässä Ripari-info viikolla 37 ja
rippikoululaisten vanhemmille pidetään vanhempainilta ke 20.10. klo 18
seurakuntatalolla.
Lisätietoja rippikoulusta saa Tiina Heinolta ja
seurakunnan kotisivuille kootaan kaikki rippikouluun
liittyvä informaatio:
www.harjavallanseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/rippikoulu

TAPAHTUMAKALENTERI
Elokuu
su 15.8.
su 22.8.
pe 27.8.
su 29.9.

klo 12
klo 10
klo 18
klo 10

Torikirkko
Messu – ’Jeesus parantajamme’
Satasoiton avauskonsertti
Sanajumalanpalvelus – ’Lähimmäinen’

klo 10
klo 16
klo 17.30
klo 10
klo 10
klo 17.30
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 9-11
klo 9-14
klo 10

Perhekahvila
Muskari alkaa
Valon Vekarat alkaa
Messu – ’Kiitollisuus’
Perhekahvila
Laulavalta alkaa
Kymppiluokka
Messu - ’Jumalan huolenpito’
Perhekahvila
Messu – ’Jeesus antaa elämän’
Perhekahvila
Kymppiluokka
Vauvanpäivän tapahtuma seurakuntatalolla
Perheiden luontoliikuntapäivä Säkylässä
Messu – ’Kristityn vapaus’
Messun jälkeen Lähetyslounas ja -tapahtuma seurakuntatalolla.
Mukana Viron nimikkolähettimme Liisa Rossi

klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 18
klo 18-20
klo 9-16
klo 10
klo 17
klo 10
klo 18
klo 10
klo 10
klo 18
klo 10
klo 15-17

Perhemessu – ’Jumalan sanansaattajat’
Perhekahvila
Kymppiluokka – elokuva Kino Huovissa
Messu – ’Usko ja epäusko
Perhekahvila
4-vuotiaiden kutsusynttärit
Raamattuluento – Hannu Äimänen
Raamattuluento – Hannu Äimänen
Sanajumalanpalvelus – ’Jeesuksen lähettiläät’
Nuorten messu
Perhekahvila
Riparien vanhempainilta
Kymppiluokka
Messu – ’Uskon perustus’
70- ja 75v. kutsukonsertti
Messu – ’Antakaa toisillenne anteeksi’
Perheiden hyvän mielen tapahtuma

Syyskuu
ke 1.9.

su 5.9.
ke 8.9.
to 9.9.
su 12.9.
ke 15.9.
su 19.9.
ke 22.9.
to 23.9.
pe 24.9.
la 25.9.
su 26.9.

Lokakuu
su 3.10.
ke 6.10.
to 7.10.
su 10.10.
ke 13.10.
pe 15.10.
la 16.10.
su 17.10.
ke 20.10.
to 21.10.
su 24.10.
31.10.

Marraskuu
ke 3.11.
to 4.11.
pe 5.11.
la 6.11.

klo 10
klo 10
klo 12-18
klo 10
klo 18
klo 10
klo 10
klo 18
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10

Perhekahvila
Kymppiluokka
Glögitarjoilu seurakuntatalon pihalla
Messu – ’Pyhien yhteys’
Kun me heitä muistelemme
Sanajumalanpalvelus – ’Kahden valtakunnan kansalaisena’
Perhekahvila
Iskelmämessu
Perhekahvila
Kymppiluokka
Messu – ’Kristus kaikkeuden Herra’
Perhekahvila
Messu – ’Kuninkaasi tulee nöyränä’

ke 1.12.
su 5.12.

klo 10
klo 10

ma 6.12.
ke 8.12.

klo 10
klo 10
klo 18
klo 10
klo 15
klo 18

Perhekahvila
Messu – ’Kuninkaasi tulee kunniassa’
Messun jälkeen koko seurakunnan yhteinen
Puurojuhla seurakuntatalolla
Sanajumalanpalvelus – ’Kiitos isänmaasta’
Perhekahvila
Kaupungin joulukonsertti
Messu – ’Tehkää tietä kuninkaalle’
Lasten kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut

su 7.11.
ke 10.11.
su 14.11.
ke 17.11.
to 18.11.
su 21.11.
ke 24.11.
su 28.11.

Joulukuu

su 12.12.

Raamattuopetus
Raamattuluennot aiheesta ’Jumalan johdatus’.
Luennoitsijana on Helsingin Raamattukoulusta Hannu Äimänen.
Luennot toteutetaan seurakuntatalolla
pe 15.10. klo 18-20 ja la 16.10. klo 9-16.
Lauantaina seurakunta tarjoaa osallistujien lounaan.
Luennoille toivotaan ilmoittautumista kirkkoherranvirastoon p. 044 735 6750,
mieluiten tekstiviestillä. Ilmoittautumisessa kerro oma nimi, puhelinnumero ja
ruoka-aineallergiat.

Aamurukoushetki
Torstai aamuisin klo 8 kirkon kappelissa.
Rukouspyyntöjä voi toimittaa seurakunnan työntekijöille
tai kirkossa olevaan esirukouslaatikkoon.

DIAKONIA

Meitä täällä diakoniatoimistolla on kaksi diakoniatyöntekijää
Minna Uotila ja Tiina Virta. Me saamme tehdä matkaa hyvin
monenlaisten ihmisten ja heidän mukanaan tuomien kysymysten
parissa ja niissä me yritetään auttaa.
On ollut hieno nähdä miten ihmiset menevät eteenpäin.
Joskus teemme matkaa vähän pidemmän aikaa
yhdessä, joskus ihminen tulee autetuksi muutamalla tapaamisella.
Ja totta sekin, että välillä ihminen saa paremman avun jossain
muualla.
Vastuualueet olemme jakaneet seuraavasti:
Minna Uotila (mm. vanhus-, kehitysvammatyö ja diakonian vapaaehtoiset)
Tiina Virta (mm. työikäiset, mielenterveyskuntoutujat, työnhakijat, sururyhmä, jalkautuva perhetyö)
Tänä syksynä keskiviikkokerho yhdistyi Kymppiluokkaan. Se kokoontuu torstaisin joka toinen viikko.
Syntymäpäiväkonserttiin kutsutaan tänä vuonna 70- ja 75-vuotta täyttävät.
Kutsukonsertti on su 24.10 klo 18 Harjavallan kirkossa. Kahvitus on klo 17 alkaen seurakuntatalolla.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa taloudellisessa ahdingossa kamppailevia ikäihmisiä Suomessa
ja maailman katastrofi alueilla.
Voit vielä osallistua keräykseen Harjavallan seurakunnan kotisivulla olevan,
’Osallistu Yhteisvastuukeräykseen’ linkin kautta. Linkki on auki 30.9.2021 asti.
Pienikin apu auttaa. Lämmin kiitos avustasi.

AIKUISTYÖ
Kymppiluokka
Kymppiluokka kokoontuu joka toinen viikko koronarajoitukset huomioiden.
Jos koronarajoitukset estää yhteen kokoontumisen, niin Kymppiluokka striimataan ja silloin se on nähtävissä Harjavallan seurakunnan Facebook sivulla.
Luennot alkavat klo 10 ja kahvi on tarjolla klo 9.30 alkaen.
9.9.

Asiaa uniterveydestä – unihoitaja Nina Martikainen, Satasairaalan keuhkoyksikkö

23.9.

Hiljaisuus kutsuu – vai kutsuuko? – psykoterapeutit Elina ja Seppo Laakso, Saaren
retriittikodin isäntäpari

7.10.

Elokuva Kino-Huovissa – hinta 5€

21.10.

Toimittajan työn haasteet nykymediassa – päällikkö Antti Korhonen, YLE Lounais-Suomi

4.11.

Medialähetystyö ajan hermolla – nimikkolähettimme Jari ja Eeva Vähäsarja

18.11.

Harjavalta – patsaspaikkakunta – Tapio Routimo, Harjulan Kilta

2.12.

Talvisodan alkaminen 30.11.1939 – Eila Maantilan kertomus nauhoitettuna tuosta päivästä

5.12.

Koko seurakunnan yhteinen puurojuhla Messun jälkeen seurakuntatalolla

LÄHETYS
Lähetyspiirit
Japani-Kenian lähetyspiiri kokoontuu 13.9. klo 13 seurakuntatalon kahviossa. Samalla sovitaan tulevasta
toiminnasta.
Havingin lähetyspiirin ja Kansalähetyspiirin toiminta jatkuu syksyllä. Seuraa ilmoittelua seurakuntatiedoista paikallislehdessä ja Harjavallan seurakunnan kotisivulla.
Viron nimikkolähetti Liisa Rossi vierailee seurakunnassa su 26.9. Messun jälkeen seurakuntatalolla on
lähetyslounas ja -tapahtuma.
Nimikkolähettimme Jari ja Eeva Vähäsarja vierailevat Kymppiluokassa to 4.11.

Lähetyksen Neulenurkka
Tule tekemään käsitöitä lähetyksen hyväksi tai itselle, sekä rupattelemaan ja kahvittelemaan.
Neulomme mm. vauvan villasukkia Harjavallan seurakuntaan kastettavien vauvojen perheisiin
annettaviksi.
Neulenurkka kokoontuu
tiistaisin joka toinen viikko klo 10-12 ti 7.9. alkaen.

MUSIIKKITYÖ
Olen Pasi Flodström, Harjavallan seurakunnan uusi kanttori.
Kanttorina vastaan seurakunnan musiikkityöstä.
Musiikki on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Musiikki
kuljettaa muistoja, lohduttaa, ilahduttaa ja yhdistää.
Haluankin toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi erilaisiin
kuoroihin, konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin!
Vapaaehtoiset ovat avain monipuolisen musiikkityön
toteutumiseen. Ilmoita minulle halukkuudestasi laulaa tai
soittaa seurakunnan tapahtumissa, niin osaan olla Sinuun
yhteyksissä erilaisten projektien tiimoilta.

Tässä vielä muutamia poimintoja syksyn musiikkitoiminnasta:

Muskari (3-6-vuotiaat) keskiviikkoisin klo 16-17 seurakuntatalolla. Menossa mukana Pasi-kanttori sekä
lastenohjaajat Tiina ja Annukka.
Ilmoittautuminen Pasille perjantaihin 27.8. mennessä: 044 735 6767 tai pasi.flodstrom@evl.fi.
Lapsikuoro Valon Vekarat (7-12-vuotiaat) harjoittelee seurakuntatalolla 1.9. alkaen parittomina viikkoina keskiviikkoisin klo 17.30-18.15.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Pasilta: 044 735 6767 tai pasi.flodstrom@evl.fi.
Sekakuoro Laulavalta harjoittelee seurakuntatalolla 8.9. alkaen parillisina viikkoina keskiviikkoisin klo
17.30-19. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Pasilta: 044 735 6767 tai pasi.flodstrom@evl.fi.

Harjavallan kirkossa isänpäivänä 14.11. klo 18 Iskelmämessu.
Tervetuloa laulamaan yhdessä iskelmäsuosikkeja
Juha Tapiosta Juice Leskiseen!
Musiikista vastaa porilainen Jonesin Herrat.
Jonesin Herrat on 2013 perustettu porilainen
Suomirock coverbändi.
Bändin jäsenillä on soittokokemusta useammalta
vuosikymmeneltä ja erilaisista kokoonpanoista.

TUKIPALVELUT

Tukipalvelut palvelevat Harjavallan seurakuntaa
suorittamalla
sen puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä sekä luomalle
edellytyksiä seurakunnan perustehtävän
hoitamista varten.
Tukipalveluiden tehtäväalueet ovat;
Taloushallinto, kiinteistöt, hautausmaat,
henkilöstöasiat ja yleishallinto.

Edessä vasemmalta: Anne Ketola, Anu Salminen,
Pirjo Inkinen, Jarmo Kaipiainen, Raisa Leppänen,
Pia Leino Takana: Hannu Vaurio

Olen Irma Jokinen, toimistosihteeri kirkkoherranvirastossa.
Minulla on ensikosketus asiakkaaseen, kun hän tulee
seurakuntaan asioimaan esimerkiksi elämänkaaritapahtumiin
liittyvissä asioissa.
Otan vastaan myös tilavaraukset ja teen virkatodistuksia ja
sukuselvityksiä.

Seurakuntatalon emäntä
Paula Kuusinen

YHTEYSTIEDOT
Kirkkokatu 3, 29200 HARJAVALTA
Sähköpostiasiointi osoite: evl-harjavalta@evl.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkkoherranvirasto

044 735 6750

Kirkkoherra Tuomo Lindgren

044 735 6751

Kappalainen Tiina Heino

044 735 6753

Seurakuntapastori

044 735 6752

Kanttori Pasi Flodström

044 7356767

Talouspäällikkö Pirjo Inkinen
Toimistosihteeri Irma Jokinen

044 735 6780
044 735 6750

Diakonissa Tiina Virta
Diakoni Minna Uotila

044 735 6756
044 735 6755

Lastenohjaaja Tiina Tasma
Lastenohjaaja Annukka Karttunen

044 735 6768
044 735 6772

Nuorisotyönohjaaja Arttu Heinilä
Nuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu

044 735 6758
044 735 6759

Seurakuntamestari Anu Salminen
Kiinteistövastaava Hannu Vaurio

044 735 6765
044 735 6763

Puutarhuri Raisa Leppänen

044 735 6761

Seurakuntatalon emäntä Paula Kuusinen

044 735 67771

Seurakuntatalon keittiö
Kirkko

044 735 6769
044 735 6770

