HAUSJÄRVEN SEURAKUNNAN ELÄMÄÄ
SYYS-MARRASKUUSSA 2017

Loppukesän haikeus

JUMALANPALVELUKSET

Kesä on kääntymässä lopuilleen ja edessä on jälkeen paluu arkeen lomakauden jälkeen. Heinäkuun loppuun mennessä kesän säät ovat olleet,
sanotaan nyt vaikka vaihtelevia. Alkukesästä moni
meistä odotteli ja kaipasi lomasäätä, lämpöä, jopa
hellettä, mutta niin vain ne antavat yhä odotella
itseään. Sadetta on tullut useammin kuin kai kukaan toivoi, mutta toivottavasti saimme siitä huolimatta kerättyä voimia ja jaksamista tulevaa syksyä ja talvea varten.

HAUSJÄRVEN KIRKKO

Niin se arkinen aherrus taas alkaa, ja toivotan siihen kaikille voimaa ja jaksamista Anna-Mari Kaskisen rukouksen sanoin:

Herra, auta meitä suostumaan arkipäiväämme.
Auta meitä arvostamaan hetkiä, joihin ei sisälly
mitään erityistä,
hetkiä, jotka ovat täynnä työtä, aherrusta ja
totunnaista rytmiä.
Opeta meitä näkemään uusin silmin myös ihmiset,
joiden lähellä me elämme.
He tuottavat meille iloa ja päänvaivaa, he aiheuttavat meille työtä,
mutta kukaan ei voi heitä korvata.
Auta meitä arvostamaan heitä silloinkin,
kun asiat sujuvat eri tavalla kuin olisimme toivoneet.
Ohjaa meitä arvostamaan hiljaista uskoa ja luottamusta.
Aamen.
Siunausta syksyysi
Jussi Kauranne, kirkkoherra

3.9.klo 10 Vanhemman väen kirkkopyhän messu;
kappalainen Hans Grönholm, kanttori Mait Reelo,
diakonit Jaana Hapulahti ja Varpu Sihvola-Judén.
Messun jälkeen kahvit sekä syksyn toiminnan esittelyä. Jos tarvitsette kuljetusta, ottakaa yhteyttä
kirkkoherranvirastoon pe 25.8. mennessä p. 044402 3388 arkisin klo 9-13. Lämpimästi tervetuloa!
17.9. klo 10 messu, jossa palveluvuorossa kirkkoherra Jussi Kauranne ja Reelo.
1.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu; seurakuntapastori Virpi Pirjetä, Reelo ja kirkkokuoro.
Messun jälkeen kirkkoseikkailu lapsille ja heidän
perheilleen.
15.10. klo 10 messu; Pirjetä ja Reelo.
29.10. klo 10 messu; Kauranne ja musiikkikasvattaja Tuulikki Saraneva.
4.11. klo 16 Siunauskappelissa Pyhäinpäivän kynttiläkirkko; Pirjetä, vs diakoni Varpu Sihvola-Judén,
Reelo ja kirkkokuoro. Tilaisuudessa sytytetään
muisto- ja rukouskynttilät edellisen pyhäinpäivän
jälkeen kuolleille oman seurakunnan jäsenille. Ennen kynttiläkirkkoa kappeli on avoinna hiljentymistä varten klo 14-15.30.
5.11. klo 10 messu; Grönholm, Reelo.
OITIN SEURAKUNTATALO
10.9. klo 10 Lähimmäisen sunnuntain messu. Mukana Virpi Pirjetä, Mait Reelo, Oitin messuryhmä.
Kirkkokahvit messun jälkeen.
15.9. klo 15 Siionin Kanteleen laulut; Antero Järvinen, Helka Tolsa, Grönholm ja Reelo.
8.10. klo 10 messu. Mukana Hans Grönholm, Mait
Reelo, Oitin messuryhmä. Kirkkokahvit messun
jälkeen.
20.10. klo 15 Siionin Kanteleen laulut; Järvinen,
Tolsa, Grönholm ja Reelo.
19.11. klo 10 perheen sunnuntain perhemessu.
Mukana Hans Grönholm, Heli Vehmas ja Mait
Reelo. Kirkkopizzat ja kirkkoseikkailu messun jälkeen.
24.11.klo 15 Siionin Kanteleen laulut; Järvinen,
Tolsa, Pirjetä ja Reelo.

RYTTYLÄN KIRKKO
10.9. klo 16 Partiomessu; Pirjetä, nuorisotyönohjaaja Päivi Kantonen, Reelo ja REV.
24.9. klo 10 messu; Grönholm ja Saraneva.
8.10. klo 18 iltakirkko, Kauranne, Reelo, Ryttylän
isäiltojen miehet ovat mukana toteuttamassa kirkkohetkeä. Tilaisuuden päätteeksi iltateet ja iltapalaa.
22.10. klo 10 messu; Kauranne, Reelo.
12.11. klo 18 hiljainen ilta, Pirjetä, Reelo.
26.11. klo 10 messu; Grönholm, Saraneva.
MOMMILAN KIRKKO
24.9. klo 13 Kauneimmat koululaulut –yhteislaulutilaisuus. Virpi Pirjetä, Tuulikki Saraneva.
22.10. klo 13 perhemessu. Messun jälkeen ruokailu ja kirkkoseikkailu. Mukana Virpi Pirjetä, Heli
Vehmas, Mait Reelo.
12.11. klo 10 Kordelin-päivän messu; Kauranne,
Reelo. Messun jälkeen on seppeeleenlasku Alfred
Kordelinin muistomerkillä ja tilaisuus Kotipirtillä.
Tule mukaan suunnittelemaan Oitin ja
Mommilan messuja! Oitin srk-talon alakerran
sohvahuoneessa kokoontuu syksyn aikana kaksi
kertaa messuryhmä. Tapaamiskerrat ovat ti 29.8.
klo 17.30 ja ti 26.9. klo 17.30. Kaikille avoimessa
ryhmässä mm. ideoidaan yhdessä saarnaa, valitaan virsiä ja suunnitellaan rukouksia. Voit ilmoittautua kolehdinkerääjäksi, kirkkokahvin keittäjäksi, kirkkokyydin tarjoajaksi tai muuhun tehtävään. Tehdään yhdessä yhteisöllisempi Oitin
messu! Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoja vastuuryhmän pappi Virpi Pirjetä
p. 050-4132284.

AIKUISTYÖ JA DIAKONIA
Kohtaa naapurisi
Kirjoitimme Sannan kanssa raporttia diakonian kehittämishankkeesta. Voi kuulostaa kuivakkaalta,
mutta ihme kyllä, tämäkin hanke on saanut katselemaan arkea toisesta vinkkelistä. Kirjoitimme
ruudulle jo ennen hankettakin tehdyn havainnon,
että tänä päivänä emme enää tunne naapureitamme – ehkemme lainkaan tai ainakin huonommin kuin menneessä maailmassa. Minä itse en
tunne kuin yhden ja keskimääräinen hausjärveläinen ei tunne.
Samaan aikaan työsuhteissa ja ihmissuhteissa
esiintyy enemmän pätkiä kuin pitkiä. Monelta
suunnalta katsoen voi julistaa, että lähimmäisavulle on suuri tarve. Olisi mukavaa, jos voisi lapsille sanoa, mitä ovea voivat mennä koputtamaan,
jos iltapäivällä koulun jälkeen onkin joku yllättävä
tilanne.
Pitkästä aikaa istun lounaalla ystäväni kanssa.
Kuulen toisen tuttavani sairastavan syöpää. Miten
reagoin? Tunteita kyllä herää, mutta toimintaan
en kykene. Rukouksia lähtee Taivaan Isälle, mutta
puhelimeen tarttuminen tuntuu liki mahdottomalta.
Miten sitten seurakunnan työntekijöinä voisimme
olla tukemassa, kun lähimmäisavun tarve ja
avunantaja eivät meinaa osua toisiaan kohti? Tuhannen taalan kysymys – tai ehkä tuhannen tykkäyksen tai tökkäyksen. Mieluusti kuulisimme ideoita teiltäkin! Yhdet askelmerkit naulaisin polulle,
joka rohkaisee meitä puhumaan hankalistakin asioista. Siitä, että tuntee itsensä yksinäiseksi tai
että johonkin arkiseen asiaan tarvitsisi kaveria.
Lähimmäispalvelun otsikon alle mahtuu myös lyhytkestoinen avun tarjoaminen. Voi vaikkapa tarjoutua kuljettamaan samalta kylältä terveydenhuollon tutkimukseen. Hoitaa omat kauppa-asiat
odotellessaan ja illalla onnitella itseään hyvästä
työstä. Tai ottaa tavoitteeksi tervehtiä naapuria,
jollei sitä aiemmin ole tehnyt; tai kysyä kuulumiset ohimennen, jos tervehtiminen oli jo tapana.
Kohtaamisten alkusyksyä kaikille!
Toivottaa Jaana Hapulahti

RYHMÄ- JA PIIRITOIMINTAA AIKUISILLE
Avoimet ovet on paikka yhdessäoloon, jonne
kaikki ovat tervetulleita. Ikärajoituksia ei tunneta.
Vietämme aikaa yhdessä hyvässä seurassa kahvitellen, keskustellen, laulaen ja puuhastellen.
Diakonia- ja seurakuntapiireissä vierailevat
seurakunnan työntekijät. Keskustelemme, kuulemme alustuksia erilaisista teemoista ja laulamme.

OITTI Oitin seurakuntalo, Sykärintori 4
Avoimet ovet – alakerran sohvahuoneessa
klo 13-15 maanantaisin: 18.9., 2.10., 16.10.,
6.11., 20.11. ja 4.12.
ERÄ-ryhmä – alakerran sohvahuoneessa joka
maanantai klo 17.30-20. Ryhmässä pohdotaan
elämän kysymyksiä Raamatun äärellä.
Ilosanomapiiri kokoontuu Oitin seurakuntatalon
alakerran sohvahuoneessa parittomien viikkojen
sunnuntaisin klo 15-17.
HIKIÄ Hikiän toimitila, Hikiäntie 280
Avoimet ovet klo 13-15 torstaisin: 14.9., 12.10.
ja 9.11.
KURU
Seurakuntapiiri Kokoontuu kodeissa klo 13.00
torstaina 7.9., 5.10. ja 2.11.

RYTTYLÄ Ryttylän kirkko, Kirkkotie 7
Diakoniapiiri - kirkon alakerrassa klo 13–15 torstaina 21.9., 19.10. ja 16.11.
Lasihelmen hartaus - Urheilukentäntie 6-8
klo 14–14.45 ma 11.9., 9.10., 13.11. ja 19.12.
Tervetuloa mukaan myös talon ulkopuolelta! Lopuksi juomme kahvit.
Isä-illat Ryttylän kirkon asunnossa torstaisin
14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. klo 18. Lastenhoito
on järjestetty paikan päällä, samoin pientä iltapalaa. Tervetuloa mukaan!
KARHI
Seurakuntapiiri Kokoontuu kodeissa klo 19.00
torstaina 22.9., 27.10. ja 24.11.
PUUJAA
Seurakuntapiiri Kokoontuu kodeissa klo 18.30
maanantaina 18.9., 16.10. ja 20.11.
Huomioithan! Osa seurakuntapiireistä kokoontuu kodeissa. Osoitteen voi varmistaa Hausjärven
kirkkoherranvirastosta puh. 044 402 3388 ma-pe
klo 9-13. Uudet tulijat ovat lämpimästi tervetulleita!

Ilmoittautumiset ryhmään 27.9. mennessä
Virpi Pirjetälle 050-4132284, virpi.pirjeta@evl.fi tai
Päivi Kantoselle, paivi.kantonen@evl.fi, 0505754302.
AAMURUKOUS
Parillisten viikkojen tiistai-aamuisin klo 9- 9.20 kokoonnumme Ryttylän kirkkoon rukoilemaan yhdessä. Tässä päivämäärät:
5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.
ANNA APUASI
Lähimmäispalvelu
Lähimmäispalvelijat toimivat ystävinä yksinäisille
tai tukijoina vaikeissa tilanteissa oleville. Ota yhteyttä seurakunnan diakoneihin, jos haluat lähimmäispalvelijaksi tai koet, että tarvitsisit tukea arkeesi.
Diakonien yhteystiedot:
Jaana Hapulahti puh. 0505913762
jaana.hapulahti@evl.fi tai
vs. diakoni Varpu Sihvola-Judén puh. 0505913761

TEEN MATKAA RAAMATUN NAISTEN
KANSSA -RYHMÄ
Ryhmässä teemme matkaa Raamatun naisten
kanssa yhdessä kuunnellen, katsellen, hiljentyen
ja jakaen. Kokoontumiskerrat ovat Vanhassa Pappilassa ke 4.10., 11.10., 25.10., 1.11. ja 8.11. klo
18-20.
Lähimmäispalvelijoiden kokoontuminen
Tervetulleiksi toivotamme myös omaishoitajat!
Ryttylän kirkon alakerrassa ti 26.9. klo 13-15
sekä ti 28.11. klo 13-15

Ryhmää ohjaavat Päivi Kantonen ja Virpi Pirjetä,
joilta saat lisätietoja ryhmästä. Tapaamisten ajaksi
on järjestetty lastenhoito.

Haluaisitko käyttää aikaasi ja taitojasi seurakunnassamme? Tule mukaan tekemään ja toimimaan.
Kaikki seurakunnan työntekijät ottavat mielellään
vastaan ideoita seurakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kerro meille, jos sinulla on jokin erityistaito ja innostus antaa aikaasi seurakuntaelämäämme.

SURUN KOHDATESSA

Ennen kirkkohetken alkua kappeli on avoinna hiljentymistä varten klo 14–15.30.
Voit tulla sytyttämään kynttilän, hiljentymään hetkeksi tai keskustelemaan seurakunnan työntekijän
kanssa. Paikalla ovat päivystämässä pastori Virpi
Pirjetä ja vs. diakoni Varpu Sihvola-Judén. Tarjolla
on kuumaa mehua ja pipareita.

VIRKISTYSTÄ JA RETKIÄ
Sururyhmä
Hausjärven seurakunnassa toimivat myös sururyhmät. Surukokemusten ja tunteiden jakaminen
toisten surevien kanssa helpottaa elämää. Sururyhmissä keskustelut käydään luottamuksellisesti.
Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Syksyn 2017 ensimmäinen kokoontuminen on 4.10. klo 18
Hausjärven kirkon sakastissa (Hikiäntie 2).

Virkistysilta
Virkistysiltaan ovat tervetulleita kaikki seurakunnan vapaaehtoiset ja vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet. Lisäksi iltaan on kutsuttu henkilökohtaisella kutsulla kaikki Hausjärven seurakunnan
63-vuotiaat jäsenet.

Ryhmä perustetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään kolme. Ryhmää vetävät diakoniapappi
Hans Grönholm ja saattohoidon erikoisasiantuntija
Maaret Ollila.
Ilmoittautumiset 25.9.2017 mennessä
Hausjärven kirkkoherranvirastoon
puh. 044 402 3388 ma-pe klo 9-13
tai sähköpostilla hausjarvi.seurakunta@evl.fi.
Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivänä siunauskappelissa on kynttiläkirkko, jossa luetaan viime pyhäinpäivän jälkeen
siunattujen vainajien nimet ja sytytetään muistokynttilät. Tilaisuus alkaa klo 16.

Tervetuloa! Tiistaina 12.9.2017 klo 18
Vanhaan Pappilaan (Pappilantie 59).
Osa ohjelmasta järjestetään sään salliessa ulkona,
joten varaudu sään mukaisiin vaatteisiin. Ohjelmassa on mm. nuotion ääressä iltapalaa, musiikkia sekä kädentöitä pappilan ympäristössä.
Ilmoittautuminen yhteiseen illanviettoon tiistaina
8.9.2017 mennessä Katja Sarkkiselle numeroon
050 575 4333, sähköpostilla kaja.sarkkinen@evl.fi
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.

Levon lauantai 21.10. klo 9.30-18
Levon lauantaissa on aikaa hiljentymiseen, lepoon, käsillä tekemiseen, rukoukseen ja virkistäytymiseen Ahvenlammen leirikeskuksen rauhallisessa ympäristössä Mäntsälässä.

Kehitysvammaisten retki
Tervetuloa rovastikunnan kehitysvammaisten yhteiseen kirkkohetkeen Turengin kirkkoon 8.10.
Kirkkohetki alkaa klo 10 messulla Turengin kirkolla.

Levon lauantain tarkoituksena on tarjota retriitinomainen hengähdyshetki arjen keskelle ja
paikka, jossa voi kuunnella itseään ja Jumalaa kaikessa rauhassa.

Lastenhoito on järjestetty sitä tarvitseville Oitin
seurakuntatalolla.

Tämän jälkeen syömme lounasta yhdessä. Aterian
jälkeen on Janakkalan seurakunnan järjestämää
hauskaa ohjelmaa.
Paluumatkalle lähdetään noin klo 14.

Ilmoittaudu päivään 11.10. mennessä
Virpi Pirjetälle 050-4132284
virpi.pirjeta@evl.fi tai
Päivi Kantoselle 050-5754302
paivi.kantonen@evl.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista
ruoka-aineallergioistasi. Matka Ahvenlammen leirikeskukseen tapahtuu omilla autoilla, joten kerro
myös ilmoittautumisen yhteydessä kyytitarpeesta.
Päivässä mukana Virpi Pirjetä, Päivi Kantonen ja
Varpu Sihvola-Judén.

LÄHETYKSEN SYKSY
Kirkkopyhään on linja-autokuljetus Hausjärveltä.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mistä toivoisit
linja-auton nappaavan sinut kyytiin.
Ilmoittautumiset Hausjärven kirkkoherranvirastolle
27.9. mennessä
puh. p. 044 402 3388 ma-pe klo 9-13
tai sähköpostilla hausjarvi.seurakunta@evl.fi.
Päivän hinta on 10 euroa/henkilö

Lähetyksen käsityöpiiri kokoontuu Matti ja Eila
Karjalaiselle Vartiomäentie 8 joka toinen keskiviikko 6.9., 20.9., 4.10., 18.10, 1.11. ja 15.11.
Ekumeeninen lähetyspyhä
8.10. klo 10 messu Oitin seurakunta-talolla.

VARHAISKASVATUS

Iloa arkeen-ryhmä
Virkistystä ja vertaistukea äideille!
Iloa arkeen -ryhmään ovat kaikki äidit tervetulleita. Kokoontumisissa keskustellaan ja ruokaillaan
yhdessä. Lastenhoito on järjestetty. Kullekin kokoontumiskerralle on oma teemansa. Lopuksi ruokaillaan yhdessä.
Ryhmä kokoontuu viitenä tiistaina klo 10-12 Oitin
seurakuntatalolla.
Päivät: 5.10., 12.10., 26.10., 2.11. ja 9.11.
Ryhmässä mukana: Kunnan perhetyöntekijä Kirsi
Åberg sekä Hausjärven seurakunnasta Heli Vehmas ja Varpu Sihvola-Judén.

Perhekerhon Laavupäivä Karhissa
6.9. – tiedustelut Heliltä puh. 050-3739385
Lasten pyhiinvaellus Vanhassa Pappilassa
23.9. ja 30.9. klo 14-18
Tule perheesi kanssa tutkimaan luontoa ja tutustumaan pappilan aarteisiin.
Pyhiinvaellus on sisä- ja ulkotiloissa, varauduthan
sen mukaan. Omat eväät voi myös ottaa.
Käsityöpyhäkoulut Ryttylässä
(kirkon alakerrassa)
Päivämäärät ja teemat
30.9. – Luonnonmateriaalit
28.10. – Kynttilät
25.11. – Huovutus
9.12. – Jouluaskartelu
23.11. 5-v synttärit
Oitin seurakuntatalolla klo 18
Päiväkerhot
3-6 vuotiaille
Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä:
Oitti
050-306 3296
Hikiä
050-323 5920
Ryttylä
050-324 8809

16.11. Kaunotar ja kulkuri-illallinen
Vanhassa Pappilassa klo 18
Lastenhoito on järjestetty Oitin seurakuntatalolla.
Illallinen on maksuton, mukaan mahtuu 30 paria.
Ilmoittautuminen 10.11. mennessä
Helille puh. 050-3739385.

KOULUIKÄISET TYTÖT JA POJAT

Alakouluikäisten tyttöjen ja poikien kerhotoiminta
alkaa syyskuun alussa ja tarkemmista kerhopaikoista ja ajoista tiedotetaan erillisen mainoksen
kautta.

ARMOA, ARMOAuskonpuhdistuksen teemoilla kerrontaa,vatsastapuhumista ja jonglöörausta esitys kaikilla alakouluilla lokakuun alussa. Mukana Kiisi Isotalo, Petteri
Hakanen ja Päivi Kantonen.

ti 17.10. KADONNUT AARRE 1-4 lk
ke 18.10. KADONNUT AARRE 4-6 lk
Seikkailupäivä Vanhassa Pappilassa ja Hausjärven
kirkossa.
klo 10-18, lounas ja välipala, 5€. Ilmoittaudu. Mukaan tulevat myös lapsia Lopelta.
Päivä sisältää erilaisia touhupajoja, askartelua, liikuntaa ja aarteenetsintää.

10 synttäreitä vietetään marraskuussa kouluilla.
Vuoden synttärisankarit saavat asiasta kirjeen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Päivi Kantonen 0505754302, paivi.kantonen@evl.fi .

RIPPIKOULU- ja NUORISOTYÖ
Ensi vuonna rippikouluvuorossa ovat vuonna 2003
syntyneet nuoret. Koko ikäluokalle postitetaan ilmoittautumiskirjeet viikolla 35 ja ilmoittautuminen
päättyy 12.9. Tiedot ryhmäjaosta lähetetään kirjeitse viikolla 38.
Uusi rippikouluvuosi käynnistyy koko ikäluokan
yhteisellä messulla Hausjärven kirkossa ensimmäisenä adventtina 3.12. klo 10.
Lisätietoja rippikoulutyönpappi Virpi Pirjetä p.
050-4132284, virpi.pirjeta@evl.fi

Nuortenillat alkavat pyörimään 30.8.17 joka keskiviikko 17-20 ja parittomien viikkojen perjantaisin
18-21 Oitin seurakuntatalolla.
Isoskoulutukseen kutsut on lähetetty konfirmoiduille nuorille kirjeitse ja tiedot löydät myös
nettusivuiltamme hausjarvenseurakunta.fi/nuoret.
Nuortenmessut nuortenillan yhteydessä klo 18.45;
15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.. Isoskoulutuksen toimintaryhmät osallistuvat messujen suunnitteluun
sekä toteuttamiseen.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Katja Sarkkinen p.
050-5754333, katja.sarkkinen@evl.fi tai Facebookissa Nuorisotyönohjaaja Katja Sarkkinen

-Elämän moninaisuus esillä päiväriparilla

TULEVAA YHTEISTÄ ELÄMÄÄ
Vanhan Pappilan joulu
19.12. Kauneimmat joululaulut klo 18.
20.12. Vanhemman väen ja perhekerhojen joulujuhla klo 10 ja kaiken kansan joulujuhla klo 18.
Vanhan pappilan joulussa on mahdollisuus päästä elämään ja kokemaan joulun ajan tapahtumat. Lisätietoa joulukuun julkaisussa!

Olkoon Kristus kanssasi syystuulen
piiskatessa kasvojasi.
Antakoon hän luottamuksen ja toivon
pimeneviin syysiltoihisi.
Suokoon hän sinulle aikaa kerätä voimia
tulevaa varten.
Ja antakoon hän sinulle lempeyttä ottaa suojiisi
matkasta uupuneen kulkijan.
Olkoon Kristus kanssasi syystuulen piiskatessa kasvojasi.
Tarja Albekoglu

TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto klo 9-13
Kanslisti Mira Mäkilä

044-402 3388

Taloustoimisto klo 9-15.45
Talouspäällikkö Marja-Liisa Heinilä
Taloussihteeri Helena Korhonen

050-595 5441
044-747 4067 (helena.a.korhonen@evl.fi)

Hautausmaatoimisto
Puutarhuri Saila Nummela
Erityisammattimies Heikki Palkkimäki

050-405 8040
0500-477 857

Papiston työhuone
Virastopastori tavattavissa arkisin 9.30 – 13.00
Kirkkoherra Jussi Kauranne
kappalainen Hans Grönholm
seurakuntapastori Virpi Pirjetä

044-747 4071
050-575 9150
050-321 8330
050-413 2284

Diakoniatyöntekijät
vs diakoni Varpu Sihvola-Judén
Diakoni Jaana Hapulahti

050-5913 761
050-5913 762

Kirkkomuusikot
Kanttori Mait Reelo
Musiikkikasvattaja Tuulikki Saraneva

050-5922 443
050-5955 448

Nuorisotyönohjaajat
Nuorisotyönohjaaja Katja Sarkkinen
Varhaisnuorisotyönohjaaja Päivi Kantonen

050-5754 333
050-5754 302

Päiväkerhon lastenohjaajat
Heli Vehmas varhaiskasvatuksen työalajohtaja
Kiminna Kainulainen
Maria Korkeamäki
Mari Järvinen
Paula Vikman

050-3739 385

(mari.he.jarvinen@evl.fi)

Vahtimestarit
Kati Koskinen
Virpi Ryhtä
Airi Närhi

040-5296 698 (kati.c.koskinen@evl.fi)
050-5978 908
050-5905 544

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet pl mainitut poikkeukset: etunimi.sukunimi@evl.fi

