
V U O R E N K Ä V I J Ä 15S E U R A K U N T A

Ilpoisten seurakuntatalosta löytyy mm. asianmukaiset työtilat työkaluineen lennokki- ja
venekerhon käyttöön.

Jussi Laine, nuorisopastori

050-5462537

jussi.laine@evl.fi

Olli-Pekka Simonen,

nuorisotyönohjaaja

050-5907992

olli-pekka.simonen@evl.fi

Ne on tarkoitettu 7-15 v. ty-
töille. Näitä kerhoja on Henri-
kinkirkossa, Lausteen-, Koi-
vulan-, ja Ispoisten seurakun-
takodeissa. Kerhot aloittavat
toimintansa syksyllä 2002 vii-
koilla 37 ja 38.  Tyttökerhois-
sa puuhaillaan kaikenlaista
mukavaa mm. askarrellaan,
leikitään, kilpaillaan, näytel-
lään, kokataan, retkeillään ja
hiljennytään Taivaan Isän
edessä.

ABC-kurssi on tarkoitettu
13v. täyttäneille nuorille ja se
on koulutusta kerhon apuoh-
jaajaksi. Kurssi kestää syys-
ja kevätkauden. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen 6.9.2002
mennessä.

Jos olet 15v. täyttänyt, voit
olla mielellään myös aikui-
nen, ja olet kiinnostunut var-
haisnuorten kerhonohjauk-
sesta, ota yhteys pikaisesti,
niin jutellaan lisää. Koulu-
tus ja kurssit alkavat jo pian...

Henrikinseurakunta ja tyttö-
työ odottaa mukaan toimin-
taansa juuri sinua.

Ota yhteys, kysele lisää ja
ilmoittaudu!

Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen:

Marja Leino

p. 236 1648

Tarjolla on yhteistä ohjel-
maa lapsille ja aikuisille:

Kerhon alussa kokoonnu-
taan yhteiseen pieneen kirk-
kohetkeen, jonka aikana hil-
jennytään, kuunnellaan,
lauletaan ja rukoillaan.

Sen jälkeen tarjolla mehua,
kahvia ja teetä, halutessa
voi tuoda omaa evästä mu-
kana.

Toimintahetken ohjelmas-
sa on vaihtelevasti ohjattua
sekä vapaata yhdessäoloa
mm. leikkiä, askartelua, sa-
tuhetkiä, keskusteluja ym.

Lapsille kerhokavereiden
rinnalla leikkiminen on yhtä
tärkeää kuin rupattelutuo-
kio aikuisille!

Ennen kotiinlähtöä on vie-
lä yhteinen laulu- ja leikki-
hetki.

Avoin päiväkerho toimii
myös Koivulan seurakunta-
kodissa torstaisin klo 9.30 -
11, Lausteen seurakuntako-
dissa perhekerho on  torstai-
sin klo 10-11.30. Ohjelmat
saattavat poiketa jonkin ver-
ran edellä mainitusta.

Toivotamme kaikki entiset
ja uudet lämpimästi terve-
tulleiksi mukaan toimimaan
ja viihtymään yhdessä, roh-
keasti tekemään tuttavuutta
toistemme kanssa sekä tuo-
maan uusia ideoita yhteisiin
hetkiin !

Kysellä voi lisää ja tietoa
muustakin lapsi ja perheitä
koskevasta toiminnasta saa
p. 2617 163.

Henrikinkirkko, Peltolantie 2

Päivähartaus
klo 13, alkaen 10.9.

jatkuen joka tiistai

Aamurukous
keskiviikkoisin klo 7.30

Avoin päiväkerho
torstaisin klo 9.30

Hiljainen ehtoollinen
torstaisin klo 19

Pyhäkoulu
sunnuntaisin klo 10, alkaen 15.9.

la  - pe 31.8. - 6.9. Turku-aktio,
"KUTSU VAPAUTEEN"

Raamattutunnit päivittäin klo 16.30
ja 18.00 ja iltatilaisuus klo 19.15,
lähetyskahvila 17.30-18 ja 8.45-
19.15.

Lastenkanava lauantaina ja sunnun-
taina klo 19.15, muina päivinä klo
18 ja 19.15. Raamattutunteja pitä-
vät rovasti Pekka Jokiranta, pastori
Eero Junkkaala, psykoterapeutti
Seija Leppänen, terapeutti Seppo
Jokinen, teol.maist. Riitta Lemme-
tyinen. Kaikkiin tilaisuuksiin va-
paa pääsy.

La 31.8. klo 19.15 Sanan ja sävelen
ilta, Reijo Ikonen, Anna-Kaisa Kal-
lio, Pekka Jokiranta, Olli-Pekka
Laakkonen

Su 1.9. klo 10 Heimo Suonsivu,
Pekka Jokiranta, Laakkonen, Hen-
rikin kirkkokuoron lauluryhmä.
Kirkkokahvi

- klo 12 Lähetyskonsertti, Jaana &
Sauli Ahvenjärvi, Annu & Pedro
Santos ja Arvo Soittu  - klo 19.15
Kutsu vapauteen!  Esko Tuomola,
Sauli & Jaana Ahvenjärvi, Pekka
Jokiranta

Ma 2.9. klo 12 Lauluhetki - klo
19.15 Kutsu yhteyteen!  Leena
Vuorenoja, Juha Tapio, Eero Junk-
kaala ja Annu & Pedro Santos.

Ti 3.9. klo 19.15 Kutsu pelastuk-
seen!  Petri Sirén, Juha Tapio, Eero
Junkkaala, Kaarinan gospel laulu-
ryhmä

Ke 4.9. klo 18.30 Isoiskoulutus al-

Mustikkatien kerho 10.9. klo 13, ko-
koontuu parillisilla viikoilla

Lausteen kerho (Lausteen srk-talo)
11.9. klo 13

Ilpoisten kerho 11.9. klo 13, kokoon-
tuu parittomilla viikoilla

Kirkon keskiviikkokerho 11.9. klo 13

Ispoisten kerho 12.9. klo 13

Kirkon torstaikerho 12.9. klo 13

Lauluhetki Henrikinkirkolla kerran
kuukaudessa alkaen ma 2.9. klo 12-
13.30

Omaishoitajaryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa klo 13:  26.9., 24.10.,
28.11. ja 13.12.

Vanhusten liikuntaryhmät:

Sauvakävely tiistaisin klo 12 alka-
en 10.9., lähtö Henrikinkirkolta

Vesijumpparyhmä maanantaisin al-
kaen 23.9.  Hinta 20 euroa/10 ker-
taa. Ilmoittautumiset Heli Tommi-
nen puh. 050-3012834

Lähetyspiiri ja merimieskirkkopiiri
tiistaisin klo 13, alkaen 10.9.

Henrikinkirkolla torstaisin klo 9.30 - 11

Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä äidin, isän, iso-
vanhempien tai hoitajan kanssa !

Avoin päiväkerho Tule mukaan tyttökerhoon !

mintatavaksi. Vähintään
kerran kuukaudessa Henri-
kinkirkon edestä on lähte-
nyt perjantai-iltana bussilli-
nen nuoria Kunstenniemen
leirikeskukseen. Takaisin on
palattu sunnuntai-iltapäiväl-
lä väsyneinä, mutta monta
kokemusta ja hyvää hetkeä
rikkaampina.

Seurakuntamme nuoriso-
työn pariin ovat kaikki ter-
vetulleita. Tule katsomaan
ja kokeilemaan, mitä meillä
on tarjolla juuri sinulle.
Emme usko, että tulet petty-
mään.

- Henrikinseurakunnan lapsi- ja perhetyö

kaa     - klo 19.15 Kutsu anteeksianta-
mukseen!  Kristiina Saloniemi, Veik-
ko Hursti, Leo Louhivaara, Seija Lep-
pänen

To 5.9. klo 1915 Kutsu paranemiseen!
Merja Auer, Teppo Ruohonen ja po-
jat, Seppo Jokinen

Pe  6.9. klo 19.15 Kutsu iloon!  Heikki
Mäntylä, Emmaus-kuoro, Riitta Lem-
metyinen, Helena Markula

Su 8.9. klo 10 Sirén, Saloniemi, Laak-
konen, Markula

Su 15.9. klo 10 Messu, Esko Tuomola,
Heikki Mäntylä, Helena Markula,
Henrikin kuoroja johtaa Olli-Pekka
Laakkonen. Työkauden alkajaiset,
kirkkoherran virkaan asettamisen toi-
mittaa arkkipiispa Jukka Paarma. Kirk-
kokahvi.

Su 22.9. klo 10 Saloniemi, Tuomola,
Laakkonen, Marjaana Turakka

Koivulan srk-koti: Sävelkuja 3

La 7.9. klo 18 Sanan, rukouksen ja
ylistyksen ilta, Esa Keuru, Esa Aarnio

Su 8.9.  klo12 Perhehartaus, Auer,
Markula

La 14.9.  klo 11-11.30 Perhemuskari
aloittaa, tied. Arja Niittumaa p. 040-
502 13 63

Avoin päiväkerho torstaisin klo 9.30

Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 12, alkaa
15.9.

Lausteen srk-koti:
Maistraatinpolku 1

Ma 2.9.  klo 13.30 Kirjallisuuspiiri
alkaa

Perhekerho torstaisin klo 10

Lasten musiikkikerhoon ilmoittautu-
minen pe 1.9. klo 13-17.

Ispoisten srk-koti: Kaarlentie 2

Su 8.9.  klo 14 Laulun ja sanan hetki,
Vaittinen, Auer, Markula

Ilpoisten srk-koti:
Pellonperänkatu 2

Su 22.9.  klo 14 Hartaus, Saloniemi

Vanhusten kerhotoiminta viikolla 37

Sijaitsee alueen keskustassa olevassa ostoskeskuksessa ja on
ollut toiminnassa koko keskuksen olemassaolon ajan.

Talossa on tarjolla monenlaista toimintaa ja sitä voidaan käyt-
tää myös pienien perhejuhlien ja kokousten pitopaikkana.

Siellä toimii partiolippukunta Ilpoisten Vuorenkävijät ry. tar-
joten reipasta toimintaa sekä tytöille että pojille. Eläkeläisten
kahvihetki on keskiviikkoisin iltapäivällä ja Äiti-lapsipiiri
tiistaisin aamupäivällä.

Pojille on tarjolla lennokkikerho maanantaisin klo 18 ja tors-
taisin 17.15 sekä pienoisvenekerho keskiviikkoisin klo 19.
Tämä on mainio isän ja pojan yhteinen harrastus. Molemmat
kerhot pitävät myös leirin. Lennokkikerho hiihtolomalla ja
venekerho kesällä.

Sunnuntain pullantuoksuinen päivähartaus pidetään kerran
kuukaudessa klo 14 (kahvitarjoilu).

Talossa kokoontui kevätkaudella 19 ryhmää ja uutta toimintaa
ollaan valmiit käynnistämään mahdollisuuksien ja toiveiden
mukaan.

Tarkemmat kokoontumisajat löytyvät talomme ilmoitustau-
lulta, niiltä löytyvät myös muut Henrikin seurakunnan toimi-
paikkojen ohjelmat.

Tiedustelut ja toiveet: Hannu Raitis, 0500-826539

Ilpoisten seurakuntatalo

Pienryhmät
kokoontuvat

Henrikinkirkolla,

Peltolantie 2

Miesten raamattupiiri
maanantaisin klo 18.30,
tied. Kari Savola p. 2364 880

Henkari, Henrikin aikuisten
raamattupiiri, maanantaisin klo
19, tied. Seppo ja Maikki Nie-
mi p. 234 3353

Raamattuopetus - ja rukous-
ryhmä maanantaisin klo 18,
Esa Keuru p. 0400 530 379

Raamattu- ja rukouspiiri
tiistaisin klo 18.30, tied.
Lauri Karttunen p. 2362 176

Koivulan seurakuntakodissa,

Sävelkuja 3

Raamattu- ja rukouspiiri
maanantaisin parillisina viik-
koina klo 19, tied. Tuula Ek-
bom, p. 2361 446

Ispoisten seurakuntakodissa,

Kaarlentie 2

Raamattupiiri tiistaisin klo 18,
tied. Meeri Niemi p. 2357 033,
Kristiina Winsten p. 040 596

2721

Harrastuspiirejä

aikuisille

Koivulan seurakuntakodissa, Sä-

velkuja 3: Käsityökerho perjantai-
sin klo 13, Sigrid Rintala, alk. 13.9.

Ispoisten seurakuntakodissa, Kaar-

lentie 2: Naisten voimistelu maa-
nantaisin klo 19 ja 19.45, osanot-
tomaksu 2  /kerta

Naisten piiri keskiviikkona parit-
tomina viikkoina klo 14, tied. Pirk-
ko Paijola p. 2354 407

Lausteen seurakuntakodissa,

Maistraatinpolku 1: Kirjallisuus-
piiri kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 13.30, tied. Aulis Kal-
leinen p. 2443 765, alk. 2.9.

Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7

Raamattupiiri perjantaisin klo 13,
20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

Nuorisotyö:

Lapsikuoro Koivulan seurakunta-
kodissa: 7-12 -vuotiaat keskiviik-
koisin klo 17-18, aloittaa 18.9.

3-6 - vuotiaat torstaisin klo 17 -
17.45, aloittaa 19.9.

Joht. Marjaana Turakka p. 050-
2359 125 (lomalla 19.8. - 17.9.)

Isoskoulutus alkaa keskiviikkona
4.9. klo 18.30.

Seurakuntamme nuoriso-
työn pohjana on huolella
tehty rippikoulutyö. Joka
vuosi seurakunnassamme
suorittaarippikoulun yli kak-
sisataa nuorta, joista suurim-
man osan rippikouluun si-
sältyy leirijakso. Rippikou-
lun myötä myös kynnys
osallistua muuhun seura-
kunnan toimintaan madal-
tuu ja monelle nuorelle var-
sin etäinen seurakunta muut-
tuukin tutuksi ja saa kasvot.
Nuorisotyön johtoajatukse-
na on, että nuoret saavat tu-
kea kasvussakohti aikui-
suutta ja turvallisen piirin,
jossa tutkitaan elämän suu-
ria asioita ja kysymyksiä.
Vastauksia etsimmekristil-
lisestä uskosta ja lähimmäi-
senrakkaudesta. Tavoittee-
na on, että seurakunnan toi-

minnan kautta nuoret saisivat
elämäänsä pysyviä arvoja ja
rohkaisua uskossa Jumalaan.

Rippikoulun jälkeen seurakun-
ta kutsuu nuoret isoskoulutuk-
seen, joka on osoittautunut to-
della suosituksi. Lähes sata
nuorta aloittaa syksyisin isos-
koulutuksen ja loppuun sen jak-
saa käydä noin viisikymmentä.
Isoskoulutuksessa opiskellaan
taitoja ja asioita, joita tarvitaan
rippileirillä isosena toimimi-
seen, mutta joista on hyötyä
ihan arkipäivän elämässä.
Vaikka kaikille koulutetuille ei
pystytäkään tarjoamaan paik-
kaa leirillä, ei koulutus mis-
sään tapauksessa mene huk-
kaan. Isoskoulutukseen sisäl-
tyy tapaamisia Henrikinkirkol-
la ja viikonloppuleirejä.

Arkiviikkoisin seurakuntamme
nuorisotyön tapaamispaikka si-
jaitsee Ispoisten seurakuntako-
dilla, jossa käytössä on viihtyi-
sä "olohuone." Pleikkari ja pin-
gispöytä ovat ahkerassa käy-
tössä, läksyjäkin tehdään, mut-
ta ennen kaikkea tavataan tut-
tuja ja jutellaan. Kerran viikos-
sa on peli-ilta, jossa pelataan
sählyä, koripalloa ja muita la-
jeja. Kaikki mahtuvat aina pe-
laamaan, koska pelaaminen ta-
pahtuu aina hymyssä suin eikä

hampaat irvessä.

Nuorisotyö pyrkii tekemään
paljon yhteistyötä koulujen
kanssa. Näkyvin yhteistyön-
muoto on kouluilla päivystä-
minen: seurakunnan nuoriso-
työntekijöitä pääsee tapaamaan
koululla kerran viikossa. Mo-
nia hyviä keskusteluja on käy-
ty Kupittaan ja Puropellon kou-
lujen pihoilla.

Leirejä pidetään melkoisen pal-
jon, koska ne ovat osoittautu-
neet parhaaksi nuorisotyön toi-

Henrikinseurakunnan
varsinainen nuorisotyö

Henrikin-
seurakunnassa
vietettävät
hartaudet ja
jumalanpalvelukset

Henrikinkirkko

sunnuntaisin klo 10 messu, jol-
loin on myös ehtoollinen, tiis-
taisin klo 13 päivähartaus -

keskiviikkoisin klo 7.30 aamu-
rukous, torstaisin klo 9.30 kirk-
kohetki aikuisille ja lapsille
(avoin päiväkerho) sekä klo 19
iltatilaisuus, perjantaisin klo 18
nuorten messu kerran kuukau-
dessa.

Lausteen seurakuntakoti

Jumalanpalvelus kerran kuu-
kaudessa klo 14

Koivulan seurakuntakoti

Perhehartaus kerran kuukaudes-
saklo 12.

Ilpoisten seurakuntakoti

Hartaushetki kerran kuukaudes-
sa sunnuntaisin klo 14

Ispoisten seurakuntakoti

Laulun ja sanan hetki kerran
kuukaudessa sunnuntaisin klo
14.

SYYSKAUDEN TOIMINNAN ALOITUS

HENRIKINSEURAKUNNASSA
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