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Porin Teljän seurakunnan aluerajat

Kuvassa Porin Teljän seurakunnan aluerajat.
Teljän seurakunta on alueeltaan Porin pienin, mutta väkimäärältään toiseksi suurin. Teljän
seurakunta sisältää Sampolan, Väinölän, Kalaholman, Uudenkoiviston, Vanhakoiviston,
Koivistonluodon, Impolan, Koivulan, Tupalan, Metallikylän, Herralahden, Aravan, Kuudesosan,
Tiilinummen, Tiilimäen, Pinomäen, Kartanon, Harmaalinnan ja Honkaluodon alueet.
Porin Teljän seurakunnan väkimäärä vuonna 2017 oli 17577 henkilöä.

1. Tervetuloa tutustumaan kotiseurakuntaamme
Kotiseurakunta kutsuu sinua seurakuntayhteyteen osallistujana, vastuunkantajana tai
hiljaisena rukoilijana. Seurakuntayhteys on kristittyjen yhteyttä, joka toteutuu monissa
kokoontumisissa, tehtävissä ja Jumalan Sanan ääressä. Yhteinen usko kantaa meidän
uskoamme; yhteinen rukous vahvistaa omaamme.
Eri elämäntilanteissa osallistumisen mahdollisuudet vaihtelevat. Kiireessä ja ajan
puutteessa hiljenny hetkeksi kotonasi tai ota itsellesi aika tulla messuun aamulla tai Sykemessuun illalla. Yhteys rakentaa ja kantaa.
Eri-ikäisille ja erilaisista tehtävistä kiinnostuneille on monia mahdollisuuksia
kokoontumiseen ja auttamiseen. Ehkäpä juuri nyt voisit lähteä arkiystäväksi tai aloittaa
uudelleen kuoroharrastuksen. Mahdollisesti palaat kotiseudullesi takaisin tai saavut uuteen
kaupunkiin. Tule katsomaan kotiseurakuntaasi.
Esitteessä kerrotaan yleisesti toiminnasta ja tapahtumisesta; yhteystiedot ohjaavat
kysymäänkin.
”On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on
yksi.”
(Efesolaiskirje 4: 4)
Kirkkoherra Kaisa Huhtala

Porin Teljän seurakunnan seurakuntaneuvosto 2019-2022 vasemmalta oikealle:
Eino Koivusaari, Päivi Multisilta, sihteeri Jarkko WIllman, Sanna-Mari PudasTähkä, Esa Luovula, Harri Saine, Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Erkki Nevanranta,
Heikki Hiltunen, Hanna Lindberg, Paula Toivanen, Sirkka-Liisa Savinen, Jari Känä,
puheenjohtaja Kaisa Huhtala, Raimo Soukki.

2. Papit

Papit ovat käytettävissäsi mm. kirkollisia
toimituksia ja sielunhoitoa varten. Kirkollisia
toimituksia
ovat
kaste,
konfirmaatio,
avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.
Papin voi pyytää myös avioliiton kirkolliseen
siunaamiseen
ja
kodin
siunaamiseen.
Henkilökohtaiseen
luottamukselliseen
keskusteluun voi sisältyä myös yksityinen rippi.
Papit
käyvät
kodeissa
ja
laitoksissa
onnittelemassa 80-, 90-, 93-, 95-, 97-, 100- jnevuotiaita ja toivomuksen mukaan muinakin
merkkipäivinä. Palvelemme myös mielellämme
järjestämällä tarvittaessa aikuisrippikoulun tai
tuomalla ehtoollisen sairaan luokse

3. Vahtimestarit
Teljän seurakunnan vahtimestareina
toimimme käyntikortteina kirkkojen
tiloihin.
Asiakaspalvelijoina
me
otamme seurakuntalaiset vastaan ja
mahdollistamme heidän ainutkertaiset kokemukset. Suntioina me
valmistamme konkreettisen kirkkotilan, jossa mahdollistuu Jumalan ja
ihmisen kohtaaminen. Kirkkorakennusten kunnossapito ja ulkoalueiden
hoito kuuluu myös vahtimestarien
toimenkuvaan.
Lisätietoja:
Teljän kirkon talonmies-vahtimestarit
Markku Mäkelä ja Hannu Vuokko
Väinölän kirkon vahtimestari-siivooja
Raija Loikas
Esivallankadun
vahtimestari
Sari
Meriluoto

4. Aikuistyö ja ystävyysseurakuntatyö
Seurakunta kokoontuu yhteiseen jumalanpalvelukseen kuulemaan Jumalan sanaa,
rukoilemaan, laulamaan, hiljentymään, polvistumaan ehtoollispöytään ja kokemaan
kristittyjen yhteyttä.
Messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta vietetään Teljän kirkossa sunnuntaisin klo 10 ja
Väinölän kirkossa klo 16 (vuonna 2018 Väinölän kirkon peruskorjauksen ajan
Metsäkappelissa). Diakonialaitoksen Martintalossa on messu joka toinen sunnuntai klo
14.
Jumalanpalveluksissa on seurakuntalaisia mukana palvelemassa
tehtävissä. Kysele rohkeasti, tehtäviin järjestetään myös koulutusta.

Raamattupiireissä kokoonnutaan jakamaan
yhdessä löytöjä Raamatusta mutta myös elämän
iloja ja suruja keskustellen ja rukoillen.
Raamattupiirejä kokoontuu seurakuntamme eri
puolilla ja eri viikonpäivinä.
SYKE -siunaavan yhteyden keskiviikko: klo
12.15 kokoonnumme yhteiseen rukoushetkeen
Teljän kirkkosaliin ja klo 12.30 siirrymme
yhteiselle lounaalle viereiseen Koivula-saliin
(vapaaehtoisen suuruinen maksu). Iltapäivä
jatkuu klo 13.15 virsihetkellä ja klo 13.30
Raamattuhetkellä kirkkosalissa. Klo 13.45 on
myös mahdollisuus kokoontua rukouspiiriin.
Yhtenä keskiviikkona kuukaudessa järjestetään
ajankohtainen ja mielenkiintoinen Teljän
Akatemia -luento klo 14.

Juurun kirkko Virossa

Ystävyysseurakuntamme sijaitsevat Unkarin
Egerissä, Viron Juurussa ja Valko-Venäjällä
Grodnon kaupungissa. Eger on vanha
historiallinen kaupunki Koillis-Unkarissa ja
Egerin luterilainen seurakunta on perustettu
vuonna 1935. Egerissä on vietetty myös yksi
seurakuntamme rippikoululeireistä kesällä 2017.

Egerin kirkko Unkarissa

monenlaisissa

Pohjois-Virossa sijaitseva Juurun maalaisseurakunta vietti 779-vuotisjuhlaansa syksyllä
2017. Seurakunnan ensimmäinen kirkko rakennettiin vuonna 1238 ja nykyinen kirkko
sijaitsee täysin samalla paikalla. Grodnon evankelisluterilainen seurakunta on uusin
ystävyysseurakuntamme,
ystävyysseurakuntasopimus
solmittiin
syksyllä
2016.
Seurakunnalla on Grodnossa pitkä historia aina 1700-luvun lopulta asti, mutta Grodnon
luterilainen kirkko on ainoa laatuaan Valko-Venäjällä. Yhteys kaikkiin seurakuntiin on
aktiivinen ja lämmin. Vierailemme toistemme luona ja rukoilemme toistemme puolesta.
Yhteinen usko ja toinen toisiimme tutustuminen tarjoavat uusia näköaloja myös omaan
elämäämme.
Meillä toimii Juuru-Eger –ryhmä
sekä Grodno-ryhmä, joissa teemme
työtä
ystävyysseurakuntiemme
hyväksi. Osallistumme myyjäisiin,
kirkkokahvituksiin ja pidämme
yhteyttä ystävyysseurakuntiimme.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan
tähän toimintaan!
Yhteystiedot:
Jarkko Willman

5. Maahanmuuttajatyö

Grodnon kirkko Valko-Venäjällä

Seurakunnassamme elää ja toimii aktiivinen maahanmuuttajien yhteisö osana yhteistä
seurakuntaelämää. Haluamme seurakuntana kohdata ja tavoittaa Porissa asuvia
maahanmuuttajia ja tarjota heille elävä seurakuntayhteys kristillisessä seurakunnassa.
Viikkotoiminnan perusrungon luo sunnuntain messu Teljän kirkossa klo 10. Messussa on
saatavilla arabiankielinen saarna ja messukaavat useammalla kielellä (arabia, farsi/dari,
englanti), läsnäolijoiden tarpeen mukaan. Messun jälkeen on koko seurakunnan yhteiset
kirkkokahvit ja tämän jälkeen erillinen raamattuopetus maahanmuuttajille. Opetus
käännetään englannin ohella arabiaksi ja farsiksi/dariksi, riippuen osallistujien tarpeista.
Sunnuntain messun lisäksi kokoontuu maahanmuuttajanaisille oma ryhmä, jossa käsitöiden
ja kahvin/teen juonnin lomassa luetaan Raamattua ja keskustellaan elämän tärkeistä
asioista. Miehille on oma raamattupiiri, jossa miehet keskenään saavat tutkia Raamattua ja
keskustella avoimesti oman elämänsä kysymyksistä. Kaste- ja rippikouluopetus on myös
aktiivista ja sitä järjestetään aina, kun on tarvetta.
Säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi järjestämme raamattuopetuspäiviä ja erilaisia
tapahtumia yhdessä.
Mukana toimii myös aktiivinen seurakuntalaisista koostuva vapaaehtoisten joukko! Olet
lämpimästi tervetullut mukaan myös tähän joukkoon!
Yhteystiedot: Elisa Rainerma (Sinikka Hännikkälä toukokuun loppuun asti Elisan tilalla),
Jarkko Willman, Kaisa Huhtala, Tiina Kulha

6. Lähetystyö

Seurakuntamme lähetystyö on…
…rakkauden välittämistä
Lähetystyö on oleellinen osa seurakunnan tehtävää. Saamme olla mukana Jumalan
rakkauden ja toivon välittämisessä eri puolilla maailmaa. Toimimme maailmalla viiden
kirkon lähetysjärjestön kautta. Seurakuntamme lähetystyö kutsuu kaikkia ja kaikenikäisiä
mukaan!
…rukousta
Rukous ylittää kaikki rajat. Rukoilemme erityisesti omien nimikkolähettiemme ja kohteidemme puolesta. Kannamme heitä messuissa, piireissä, kerhoissa Jumalan eteen.
...rahallista tukemista
Jotta työtä voidaan tehdä, tarvitaan myös rahaa. Tuemme lähetystyötä kolehdein,
keräyksin, myyjäistuotoin, yksityisin lahjoituksin sekä kirkollisveron kautta.
Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö tukee kristillistä Dar al-Kaliman koulua Betlehemissä
sekä Mongoliassa tehtävää urheilulähetystyötä kekseliäin tavoin.
Lähetyspiirit:
Kuulumisia kaukomailta, Sampolan lähetyspiiri joka toinen ti klo 18, Puhurintie 22; Ketjun
kokoojat joka toinen ke klo 13, Porin seurakuntakeskus, Eteläpuisto 10 A; Toivoa naisille medialähetystyön ryhmä kodeissa kerran kuussa klo 17; Kylväjä-piiri kerran kuussa klo 15,
Porin seurakuntakeskus, Eteläpuisto 10 A
Lähetysmessuja järjestetään pitkin
vuotta. Välillä saamme vieraaksemme nimikkolähettimme! Lähetystyön keittiötiimi keittää kirkkokahveja lähetystyön hyväksi monta
kertaa vuodessa. Joulu-myyjäisissä
pöydät pursuavat leipomuksia ja
käsitöitä.
Helmikellarin, kirkon
kellarissa
toimivan
kirppiksen,
tuotto puolitetaan diakonian ja
lähetyksen kesken. Paljon muutakin
tapahtuu - tule toteuttamaan lähetystehtävää itsellesi parhaimmin sopivalla tavalla!

Lähetys laittaa liikkeelle!

Lähetystyön asioista voi olla yhteydessä Lähetyspappi Silja-Maaria Kavastoon
tai Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Elisa Rainerma

Seurakuntamme nimikkolähetit ja -kohteet:

Suomen Lähetysseura – SLS
Israel ja palestiinalueet
Mari ja Seppo Paulasaari
FELM-keskus Jerusalemissa
FELM, P.o.Box 54, 91004
Jerusalem, Israel

Lapsi- ja nuorisotyö tukee
Kummikoulu Dar Al Kalima Betlehemissä
Tansania
Hanna Londo
P.O.Box 1820
Morogoro, tanzania
Kaikkien tuki:
FI25 8000 1600 0607 10
viitenumero
4074617000736553

Evankelisluterilainen
Lähetysyhdistys Kylväjä
Nimikkolähetti Kaukasiassa
FI5744050010021296
Viitenumero 3080965202119
Lapsi- ja nuorisotyö tukee:
Mongolian urheilulähetystyö
FI57 4405 0010 0212 96
Viitenumero 30809670203

Suomen Pipliaseura
Kiinan raamattutyö
FI5880001800055783
Viesti tekstikenttään
(ei viite) 4851

Medialähetys Sanansaattajat
Ranska
Marja-Liisa ja David Ezzine
Sahankyläntie 974
61850 Kauhajoki as
FI78 5062 0320 1903 60
Viitenumero 8888 200000969

Satakunnan ev.lut. Kansanlähetys
Japani
Arto ja Mirja Hukari
39-8 Nakahamada
Nanami-cho, Anan-shi, 774-0012 Japan
FI83 8000 1501 5451 08
Viitenumero 604041430801070963

7. Diakoniatyö
Diakoniatyö kohtaa ja kuuntelee ihmisiä
Teljän diakoniatyön tehtävä on edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämä näkyy
ihmisten kokonaisvaltaisena kohtaamisena ja auttamisena hengellisen, henkisen tai aineellisen
avun muodossa. Keskustelut, neuvonta, sielunhoito ja antamamme apu ovat luottamuksellista ja
maksutonta. Keskeistä työssä ovat kohtaamiset ja keskustelut eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Kuljemme rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa rohkaisten ja kannustaen - niin ilon kuin surun
tullessa elämään. Lähimmäisistä välittäminen on jokaiselle annettu tehtävä. Diakoniatyössä
huolehdimme erityisesti heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme paikallisesti ja
kansainvälisen diakonian kautta.
Yhdessä tehdään diakoniaa
Edistämme ihmisen kokemusta siitä, että Jumalan rakkaus, rukous ja seurakuntayhteys toimivat
kantavana voimana elämässä. Diakonia tarjoaa monenlaista toimintaa eri-ikäisille ihmisille.
Toimintamuotoja
ovat
mm.
kohtaamiset
Syke-iltapäivissä,
diakoniavastaanotoilla,
kotikäynneillä, diakoniaryhmissä, kirkkopyhissä, tapahtumissa, leireillä ja retkillä.
Vapaaehtoistoiminta ja erilaiset toimintaryhmämme tarjoavat mielekästä tekemistä, jos haluat
antaa aikaasi ja osaamistasi lähimmäisten auttamiseksi.
Satu Katila, perhediakoni
vastaanotto: Väinölän kirkko,
Päkintie 1 – 3
Tiina Kulha, diakoniatyöntekijä
vastaanotto: Esivallankatu 6
Pirjo Paukkunen, diakoniatyöntekijä
vastaanotto: Teljän kirkko,
Koivistonpuistikko 50
Minna Salminen, diakoniatyöntekijä
vastaanotto: Väinölän kirkko,
Päkintie 1 – 3
Marja-Terttu Sundell,
diakoniatyöntekijä
vastaanotto: Sampolan kerhohuone,
Puhurintie 22
Juha Väisänen, diakoniapappi

Juha Väisänen, Satu Katila, Pirjo Paukkunen, Tiina Kulha,
Marja-Terttu Sundell, Minna Salminen

8. Musiikkityö
Kirkon musiikilla on merkittävä paikka seurakunnan toiminnassa. Jumalanpalveluksissa ja
kirkollisissa toimituksissa yhteinen laulu yhdistää erilaisia ihmisiä toisiinsa, menneisiin sukupolviin
ja selittämättömään pyhään. Keskustelemme ja autamme myös mielellämme kirkollisten
toimitusten musiikin suunnittelussa. Sanaton musiikki herättää tunteita, tuo mieleen muistoja ja
antaa ajatuksille tilaa vaeltaa vapaasti. Kuoroharrastajat virkistyvät toistensa seurasta, haastavat
itsensä ja toisensa oppimaan uutta ja rukoilevat laulamiensa laulujen sanoin. Konsertteihin tulijat
saavat nauttia monipuolisesta musiikista, uusista musiikillisista ajatuksista ja ehkä ihastella tutun
kuorolaisen ahkeran harrastuksen tuloksia. Pienet ja suuret seurakunnan ryhmissä kävijät
harjaantuvat äänenkäytössä ja pääsevät osaksi kirkon laajaa lauluperinnettä.
Kaikkea tätä haluavat Teljän kanttorit
tarjota seurakuntalaisille. Seurakunnassa toimii viisi erilaista kuoroa:
lapsikuoro Tuhannet sydämet, Luminoso-kuoro, Teljän Kirkkokuoro,
Teljän Kamarikuoro sekä iltapäiväkuoro. Erilaisten soittimien monentasoisille taitajille on aina tilaa.
Musiikkiryhmät juhlistavat jumalanpalveluksia, vierailevat esimerkiksi
kaupungin palvelutaloissa ja pitävät
konsertteja. Ne liittyvät välillä yhteen
muiden kuorojen kanssa erilaisten
suurten tapahtumien yhteydessä niin
Porissa kuin matkojen päässä.
Tervetuloa mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan niin tekijänä kuin
kokijana. Koskaan ei ole liian
myöhäistä aloittaa uutta. Lisätietoja
niin kuoroista, konserteista kuin
muista musiikkitapahtumista löydät
seurakuntamme nettisivuilta.
Teljän musiikkitiimi:
Teljän Kamarikuoro
Anne-Marie Grundstén
Luminoso-kuoro ja Teljän
Kirkkokuoro
Hanna Salminen
Lapsikuoro Tuhannet sydämet ja
Iltapäiväkuoro
Pia Ylitalo-Maunula,
Lisätietoja:
https://www.kirkkoporissa.fi/porinteljan-seurakunta/musiikki

9. Nuorisotyö
Seurakunnan nuorisotyö on nimensä mukaan nuorille suunnattua toimintaa. Pääasiassa osallistujat
ovat rippikouluikäisiä tai sitä vanhempia, mutta kuitenkaan mitään ala- tai yläikärajaa
osallistumiselle ei ole. Kaikki itsensä nuoriksi tuntevat ovat tervetulleita! Tavoitteenamme on
tarjota monipuolista toimintaa ja yhdessä tekemistä, pyrkien siten rakentamaan yhteyttä
Jumalaan ja vahvistamaan seurakuntayhteyden kokemusta. Nuorisotyö oikeastaan jatkaa siitä
mihin rippikoulussa ja konfirmaatiossa jäädään. Tarkoitus on vahvistaa ja tukea nuorta hänen
hengellisen elämänsä kasvussa, niin yksilönä kuin yhdessä muiden kanssa.
Mitä me sitten oikein teemme?
Keskiviikkoisin kokoonnumme X-öniin klo 18.30-21. X-ön on vapaamuotoista yhdessäoloa, ja illan
aikana voi pelata erilaisia pelejä lautapeleistä biljardiin ja pleikkariin, kahvitella ja hiljentyä
hartauteen. Toinen mahdollisuus tähän on nuortenilloissa perjantaisin klo 18-22.30. Nuortenillassa
on edellä mainittujen aktiviteettien lisäksi iltapalaa ja opetusta kristillisestä uskosta. X-önit ja
nuortenillat pidetään Koiviston kamarissa. Näissä viikkotoiminnoissa pyrimme kohtaamaan nuoren,
olemaan läsnä, kyselemään kuulumisia ja mahdollistamaan mukavan yhteisen illanvieton muiden
nuorten kanssa. X-önit ja nuortenillat ovat säännöllistä viikkotoimintaamme, ja pyrimme
kehittämään niitä vastaamaan aina paremmin nuorten tarpeisiin ja
toiveisiin.
Nuorisotyön toiminta keskittyy enimmäkseen Koiviston kamariin, osoitteeseen Vanhankoivistontie
22. Kyseessä on väistötila, sillä varsinaiset tilamme Väinölän kirkolla ovat remontissa vuoden 2018
ajan. Pääsemme takaisin uusittuihin nuortentiloihin vuoden 2019 alussa.
Lisäksi järjestämme nuorille isos- ja leiriavustajakoulutusta noin joka toinen viikko Teljän kirkolla.
Koulutus kestää syksystä kevääseen, ja sen suoritettuaan nuori voi toimia rippileireillä
vastuutehtävissä.
Osaksi
koulutusta
kuuluvat
koulutusviikonloppuleirit, joita järjestetään vuodessa kaksi,
syksyllä ja keväällä. Vanhempien nuorten on
puolestaan mahdollista kouluttautua vastuunkantajaksi. Vastuun-kantajakoulutukseen kuuluu
erilaisten toimintojen suunnittelua yhdessä
työntekijöiden kanssa, mahdollisuus ideoida uutta
ja antaa oman äänen kuulua ja vaikuttaa!
Vastuunkantajat pääsevät myös osallistumaan
isoskoulutuksen ja leirien toteutukseen erilaisissa
vastuutehtävissä.
Lisätietoja:
Janne Pelto-Piri

https://www.kirkkoporissa.fi/porin-teljanseurakunta/nuoret

10. Rippikoulutyö
Seurakunnan rippikoulutyö liittyy omalta osaltaan siihen kasvatustyöhön, jota tapahtuu niin
kodeissa, kouluissa kuin seurakunnan muussakin kasvatustyössä. Yksi koulujen ja seurakunnan
uskonnonopetuksen huomattavimmista eroista on siinä, ettei koulun tunnustuksettomassa
uskonnonopetuksessa voida harjoittaa uskoa. Kristillinen kasvatus taas on luonteeltaan sekä
tutustumista uskoon, että sen harjoittamisen opettelua yhdessä. Rippikoululla on kaksisuuntainen
tavoite: toisaalta vahvistaa rippikoululaisen suhdetta Jumalaan ja toisaalta hänen suhdettaan
lähimmäiseensä.
Rippikoulun voi Teljän seurakunnassa käydä joko leiri- tai Cityrippikouluna. Rippikoululeirejä on
valittavana talvella yksi sekä kesällä useita. Suurin osa leiririppikouluistamme toteutetaan
Silokallion leiri- ja kurssikeskuksessa Ulvilan Kullaalla. Cityrippikoulu järjestetään kesällä
kaupungissa. Jos haluat käydä rippikoulun yksityisesti, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon.
Seurakunnan työntekijät käyvät elokuussa kertomassa rippikouluista alueen yläkouluissa.
Syyskuun aikana seurakuntaan kuuluvat nuoret saavat kirjeen, jossa on ohjeet rippikouluun
ilmoittautumisesta. Seurakuntaan kuulumaton nuori, joka haluaa osallistua rippikouluun, voi hakea
ilmoittautumiskirjeen seurakuntatoimistosta.
Rippikouluvuotensa keväällä rippikoululaiset käyvät tutustumassa seurakunnan toimintaan.
Järjestöjen rippikouluihin menevät nuoret suorittavat tutustumisjakson omassa seurakunnassaan.
Rippikoulun opettajina seurakunnassamme toimivat papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja yksi
diakoneista.
Lisätietoja: Lauri Westerlund,
https://www.kirkkoporissa.fi/porin-teljan-seurakunta/rippikoulut

11. Varhaisnuorisotyö
Me Porin Teljän seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijät teemme kristillistä julistus- ja
kasvatustyötä poikien ja tyttöjen sekä heidän perheidensä parissa. Pyhäkoulutyö tekee tutuksi
tien seurakuntaan. Pidämme yhteyttä kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen
katsomuskasvatuksen kumppanina.
Järjestämme pojille ja tytöille pyhäkouluja sekä kerhotoimintaa. Toiminta on maksutonta ja
toimintakausi on syyskuusta toukokuuhun. Etsivää työtä teemme mm. kouluviikkojen
keskiviikkoina klo 13-15 maksuttomassa koululaisten Sykkeessä Teljän kirkolla ja Itä-Porin
yhtenäiskoulun välituntipäivystyksessä.
Yhteistyö alueellamme toimivien ala- ja erityiskoulujen kanssa on tärkeä osa työtämme.
Avustamme koulujumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Pidämme kouluissa
aamunavauksia sekä suunnittelemme ja toteutamme erilaisia kouluvierailuja.

Leirejä ja retkiä järjestämme
yhdessä muiden Porin ev.lut.
seurakuntien kanssa. Leiriajat
ovat koulujen syys-, talvi- ja
kesälomat. 10-synttärit, sinä
vuonna 10 vuotta täyttäville
seurakuntalaisille, ovat myös
jokavuotinen yhteinen juhla.
Teemme yhteistyötä myös
mm. Porin ev.lut.seurakuntien
Yhtei-sen
seurakuntatyön
kasvatuksen, MLL:n Porin
paikallis-yhdistyksen ja Porin
kaupungin nuorisotyön kanssa.

Porin Teljän seurakunnan varhaisnuorisotyön ”Kolmen koplan” muodostamme
nuorisotyönohjaajat Eija Kymäläinen, Vesa Saarela ja Eeva Nurmenniemi.
Lisätietoja: Vesa Saarela– Eija Kymäläinen, Eeva Nurmenniemi
http://www.kirkkoporissa.fi/seurakunnat/porinteljanseurakunta

me:

12. Lapsille ja perheille
Muistutamme Taivaan Isän huolenpidosta
Seurakunnan lapsi- ja perhetyö perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn. Toiminnassa
tuetaan kodin kristillistä kasvatustyötä ja kasvatuskumppanuutta. Jeesus otti luokseen lapsia ja
siunasi heitä. Hän myös asetti lapsen ihmettelevän, luottavaisen ja innostuneen elämänasenteen
uskon esikuvaksi kaiken ikäisille. Lapsen kysymykset Jumalasta ovat toiminnassamme tärkeitä ja
niille annetaan tilaa.
Kannustamme yhdessäoloon
Seurakuntamme lapsityön toimintamuotoja ovat perhekerhot, päiväkerhot, iltakerho, kesäkerhot,
pyhäkoulut, päiväkotikäynnit, musiikkikerho ja perhekirkot. Seurakunnassamme tahdotaan tukea
perheiden yhteyttä ja hyvinvointia arkiystävätoiminnalla. Lapsiperheille järjestetään myös
erilaisia elämyksellisiä tapahtumia kuten lasten pyhiinvaellus ja yhteiset päiväretket lähialueille.
Järjestämme seurakuntalaisille myös 4-vuotissynttärit vuosittain. Teljän seurakunnan alueella
lapsi- ja perhetyön toimintapisteitä on viisi. Tiimiimme kuuluu viisi lastenohjaajaa, kasvatuksen
kappalainen sekä perhediakoni.
Rohkaisemme astumaan sisään kirkkoon
Perhekirkkoja järjestetään noin kahden kuukauden välein. Kasteverkko ”Pietarin kalansaalis” on
esillä Teljän kirkossa. Siellä jokaiselle Teljän seurakuntaan kastetulla lapsella on nimikkokala
esillä noin puoli vuotta. Perheet kutsutaan kasteen jälkeisen sunnuntain messuun ripustamaan
itse kala verkkoon, sekä hakemaan oman lapsensa kala esilläoloajan päätyttyä erityiseen perheille
suunnattuun kastekalamessuun. Päiväkerholapset maalaavat kaloja lahjaksi vastakastetuille
lapsille
Lisätietoja:
facebook.com/Porin-Teljän-lapsi-ja-perhetyö
https://www.kirkkoporissa.fi/
porin-teljan-seurakunta/lapset-ja-perheet

Lastenohjaajat
Sari Fisk, Jenni Noppari,
Jaana Uurainen, Kirsi Murto ja Susan Yrjölä
Seurakuntapastori
Noora Tapiainen
Perhediakoni
Satu Katila

13. Toimintaryhmät
Kotiseurakuntasi toivottaa sinut tervetulleeksi toimimaan ja osallistumaan!
Tehtäväsi voi olla hiljaisen esirukoilijan tai innokkaan toimijan; jokainen jäsen on tärkeä.
'Palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Henki on sama.' 1Kor 12:4
Seurakunnassamme on monenlaisia toimintaryhmiä. Tässä on kerrottu niistä.
Lapset messuissa
Onko sinulla lähipiirissäsi lapsi, joka tahtoisi olla toteuttamassa sunnuntain klo 10
jumalanpalvelusta avustaen eri tehtävissä? Jokaiseen messuun pääsee soittamaan alkukelloa,
ripustamaan kastekalaa, ja avustamaan suntiota ehtoollispikareiden keräämisessä ja
virsitaulun tyhjentämisessä. Erikseen voimme sopia myös muista tehtävistä
Noora Tapiainen
Arkiystäväryhmä
mahdollisuus vaikuttaa uudenlaisen vapaaehtoistyön muotoutumiseen ja kehittämiseen suurella sydämellä
Satu Katila
Pyhäkoulun ohjaajat
pyhäkouluhetken suunnittelu ja toteutus. Rippikouluikäisistä ylöspäin, naisille ja miehille
Eija Kymäläinen
Auttavat kädet
kertaprojekteihin vuosittain kuten pääsiäis- ja jouluaskartelun ohjausta, tarjoilua, keittiötöitä.
Nuoria aikuisia ja siitä ylöspäin miehille ja naisille
Eija Kymäläinen
Vastuunkantajat
"Vakakot" seurakunnan omia vanhempia nuoria, jotka antavat ensikädentietoa ja kokemusta
seurakunnan nuorisotyöstä
Janne Pelto-Piri
Piirinvetäjät
Uusiakin piirinvetäjiä tarvitaan
raamattupiirioppaan avustuksella
Jarkko Willman

johdattelemaan

keskustelua

pienryhmissä

esim.

Juuru-Eger –ryhmä
Olemme yhteydessä Unkarin Egerin ja Viron Juurun ystävyysseurakuntiin viestein, rukouksin
ja vierailuin.
Jarkko Willman
Grodno-ryhmä
Kehitämme ja ideoimme yhdessä yhteyksiä Valko-Venäjän Grodnon luterilaiseen
seurakuntaan, jonka kanssa solmimme ystävyyssopimuksen syksyllä 2016
Jarkko Willman

Mediamissioryhmä 2015
Valmistaudumme johdattamaan syksyn 2015 Mahdollisuus
kiinnostuksensa ilmaisseita seurakunnan yhteyteen.
Jarkko Willman

muutokseen

-kampanjassa

Lähetystyön keittiöryhmä
Huolehtii lähetystyön kirkkokahvituksista sovittuina sunnuntaina sekä palvelee isommissa
lähetystyön tilaisuuksissa
Silja-Maaria Kavasto
Helmikellari
Käytetyn tavaran kirpputori ja kierrätyskeskus. Lajittelemme lahjoitetun tavaran ja
valmistelemme sen myyntiä varten. Helmikellari on auki Syke-keskiviikkoina. Tuotto kaivoprojektiin - puhtaan veden puolesta.
Pirjo Paukkunen
Sampolan käytännöllispainotteinen ryhmä
Järjestää monenlaisia tilaisuuksia.
Marja-Terttu Sundell
Yhteisvastuukeräysryhmä
Järjestää Yhteisvastuun tilaisuudet ja tempaukset.
Juha Väisänen
Väinölän kirkon käsityöryhmä
Oletko kiinnostunut käsitöistä ja askartelusta? Ryhmässä on mahdollisuus käsillä tekemisen
kautta auttaa lähimmäistä. Käsityöpiiri kokoontuu säännöllisesti vapaaehtoisen vetämänä kirkon
remontin ajan Sampolan kerhohuoneella. Ryhmän tekemiä tuotteita myydään kahdesti vuodessa
pidettävissä myyjäisissä. Tuotto ohjataan diakonisiin avustuskohteisiin.
Minna Salminen
Teljän kirkon ompeluseura ja tuunausryhmä
Iloisten naisten käsityöpiiri ja ideapankki. Kaivo-projekti puhtaan veden puolesta Afrikkaan.
Kierrätystuotteita myynnissä Teljän kirkon joulumyyjäisissä sekä ennen joulua ja pääsiäistä
kuukauden ajan myynti jollain porilaisella kirpputorilla, tänä vuonna Pata-kirppis.
Pirjo Paukkunen
Antiikkinallet
Kurssilla tehdään perinnenalleja vanhalla tyylillä jakaen perinnetietoa niiden teosta. Kurssi on
ilmainen ja vapaaehtoisten vetämä.
Susan Yrjölä

14. Toimipisteiden ja kirkkojen osoitteet
Teljän kirkko
Koivistonpuistikko 50
Vahtimestari p. 0400 309 841
Tilavaraukset ym. tiedustelut
seurakuntatoimistosta

Väinölän kirkko
Päkintie 1-3
Vahtimestari p. 0400 309 842
Remontissa vuoden 2018

Esivallankadun seurakuntakoti
Esivallankatu 6, 28120
Vahtimestari Sari Meriluoto, p.0400
309 757
Tilavaraukset ym. tiedustelut
seurakuntatoimistosta

Seurakuntakeskus
Itäpuisto 14 / Eteläpuisto 10
Vahtimestari p.0400 309 750
Tilavaraukset ym. tiedustelut
seurakuntatoimistosta

Kalaholman kerhohuone
Uittomiehentie 8b / Haukikuja 32
Päiväkerhotilat

Sampolan kerhohuone
Puhurintie 22 (ent. 10)
Diakoniantyöntekijän vastaanotto ja
kerhotilat.

Seurakuntatoimisto/keskusrekisteri
Hallituskatu 9b, PL 122, 28101 Pori
Teljän seurakuntatoimisto (p. 0447 309 666
ja 0447 309 636, porintelja@evl.fi)
sijaitsee Porin Teatteria vastapäätä osoitteessa
Hallituskatu 9B, 28101 Pori. Toimistosta voi
varata, joko soittamalla tai käymällä aikoja/tiloja
mm. kasteisiin, vihkimisiin ym. tilaisuuksiin.

Keskusrekisteri (p. 0447 309 605)
ylläpitää kaikkien Porin seurakuntien jäsenluetteloa (kirkonkirjat).
Keskusrekisteristä saa virkatodistukset ja sukuselvitykset, sekä sukututkimukset.
Avioliiton esteiden tutkinnan voi toimittaa keskusrekisterissä.
Keskusrekisterissä voi käydä liittymässä kirkkoon. Kirkkoon voi myös liittyä sähköisesti
osoitteessa: www.liitykirkkoon.fi
Kirkosta eroaminen tapahtuu keskusrekisterissä tai maistraatissa.

14. Työntekijöiden yhteistiedot

PAPISTO
kirkkoherra Kaisa Huhtala
kappalainen Jarkko Willman
kappalainen Juha Väisänen
kappalainen Silja-Maaria Kavasto
kappalainen Noora Tapiainen
pastori TT Seppo Sattilainen
pastori Janne Pelto-Piri
pastori Lauri Westerlund

0400 309 810
0400 309 786
0400 309 788
0400 309 787
0400 309 789
0400 309 791
0400 309 792
0400 309 460

KANTTORIT
Hanna Salminen
Pia Ylitalo-Maunula
Anne-Marie Grundstén

0400 309 860
0400 309 855
0400 309 854

LÄHETYS JA KANSAINVÄLINENTYÖ
Sinikka Hännikkälä toimii Elisan sijaisena
toukokuun loppuun asti
Elisa Rainerma

0400 309 450
0400 309 450

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Tiina Kulha
Pirjo Paukkunen
Marja-Terttu Sundell
Minna Salminen
minna.m.salminen@evl.fi
Satu Katila
satu.m.katila@evl.fi

0400 309 865
0400 309 863
0400 309 864
0400 309 851
0400 309 866

NUORISOTYÖNOHJAAJAT
Eeva Nurmenniemi
Eija Kymäläinen
Vesa Saarela
Sara Suikka

0400 309 797
0400 309 795
0400 309 794
0400 309 796

LASTENOHJAAJAT
Sari Fisk
Jenni Noppari
Jaana Uurainen
Susan Yrjölä
Kirsi Murto

0447 309 680
0447 309 670
0447 309 668
0447 309 673
0447 309 667

VAHTIMESTARIT
Teljän kirkko,
Markku Mäkelä, Hannu Vuokko
Väinölän kirkko, Raija Loikas,
Esivallankadun seurakuntakoti, Sari Meriluoto

0400 309 841
0400 309 842
0400 309 757

EMÄNTÄ
Pirjo Puputti

0447 309 624

SEURAKUNTATOIMISTO
Johanna Mattila
Tapani Toiviainen

0447 309 666
0447 309 636

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@evl.fi poikkeukset löydät yhteystiedoista nimen
perästä.

Tehnyt Tapani Toiviainen
Porin Teljän seurakuntatoimisto 2018

http://www.kirkkoporissa.fi/porin-teljanseurakunta
Instagram: #porinteljanseurakunta

Facebook: Porin Teljän seurakunta
Youtube: Porin Teljän seurakunta

