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Martinseurakunta



Tulevaisuuden kynnyksellä 

Rakennamme kuvaa elämästämme ja sen merkityksel-
lisyydestä menneisyyden ja nykyhetken välille. Kaikki 
on läsnä tässä ja nyt… ja nyt…ja nyt …ja… Meidän on 
kuitenkin mahdotonta kuvata, mikä ja millainen on ollut 
”aito” alkuperäinen menneisyytemme. Me tulkitsemme 
mennyttä elämänkokemuksemme kautta yhä uudelleen. 
Siksi kuvamme muuttuu, näemme eletyn uudella tavalla. 

Nykyhetki rakentuu kuvaamme menneestä, siitä mitä 
olemme elämässämme kokeneet, ajatelleet, tunteneet. 
Entä kuvamme tulevaisuudesta, ajasta jota ei vielä ole? 
Ajasta joka kuitenkin samalla on aina vain seuraavan hetken 
päässä? Ajasta jota odotamme ja jota pelkäämme, johon 
kaipaamme ja jonka edessä tunnemme epävarmuutta? 

Jumala sanoo Raamatussa kansalleen – myös meille: 
”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”  Tulevaisuus 
ei kuitenkaan rakennu itsestään, eikä Jumala tee valintoja 
puolestamme. Jokainen tekemämme valinta, yksilön tai 
yhteisön, väistämättä rakentaa tulevaisuutta suuntaan tai 
toiseen. Yksikään valinta ei ole ainoa mahdollinen – kuten 
filosofi Timo Airaksinen asian ilmaisee: ”Aina on olemassa 
toinen vaihtoehto.” 

Käsitämme Jumalan lupauksen tulevaisuudesta ja toi-
vosta väärin, jos oletamme saavamme kaiken valmiina, 

ilman omaa vaivannä-
köä. Lupauksella on silti 
syvä merkitys. Se sama 
kuin vanhalla viisaudella: 
vaikka huomenna tulisi 
maailmanloppu, istuta 
tänään omenapuu. Ju-
malan luottaminen antaa 
elämään turvallisuuden 
ja luottamuksen pohja-
vireen. Se valaa toivon 
mielialaa. Synkimmältä-
kään tuntuvalla hetkel-
lä ei kannata luovuttaa, 
irrottaa otetta elämästä. 
Elämän antaja on läsnä 
luotujensa elämässä. 

Martinseurakunnan puo-
lesta toivotan elämän-
rohkeutta ja –iloa alka-
vaan Uuteen Vuoteen 
2016! Tehkäämme työtä 
elämän puolesta ja ol-
koon Luoja kanssamme!

Tuomo Norvasuo
kirkkoherra



Jumalanpalvelukset ja hartaudet  
 
Martinkirkossa sunnuntaisin klo 10
pyhäkoulu lapsille messun aikana Tornikappelissa, 
pyhäkoulu alkaa su 24.1.

Uittamon srk-kodilla kuukauden 1.sunnuntai klo 15
7.2., 6.3., 3.4., 1.5.

Kakskerran kirkossa kerran kuukaudessa klo 12
24.1., 14.2., 24.3. klo 18 Kiirastorstai, 17.4., 15.5. (Kaatuneit-
ten muistopäivä, kukkien lasku sankarihaudoille)

Myös lapset ovat tervetulleita ehtoolliselle
Lapset ovat lämpimästi tervetulleita jokaiseen messuun. 
Myös lapsella on oikeus iloon, rauhaan ja Pyhän kohtaa-
miseen. Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen mer-
kitystä, voi osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhempansa 
tai esimerkiksi isovanhempansa tai kummin kanssa. Paras 
tapa opettaa ehtoollisen merkitystä on tulla lapsen kans-
sa ehtoollispöytään. Aikuinen kertoo ehtoollisen jakajalle, 
saako lapsi ehtoollisen vai siunataanko hänet. Lapsi saa 
ehtoollisen samalla tavalla kuin aikuinen: leivän käteen ja 
viinitilkan pikariin. Myös leipä yksin sisältää täydellisen eh-
toollisen lahjan: Kristus on itse läsnä ehtoollisessa.
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Arki-illan ehtoollinen 
Martinkirkossa keskiviikkoisin klo 18
Pyhä keskellä arkipäivää? Kristus läsnä tässä, minun arjes-
sani, leivässä ja viinissä?
Keskiviikkoillan messu kutsuu viettämään ehtoollista, hil-
jentymään, mietiskelemään ja rukoilemaan arkisen päivän 
vaihtuessa iltaan. Pienimuotoinen messu sisältää ehtool-
lisjumalanpalveluksen keskeiset osat. Messun jälkeen on 
mahdollisuus keskusteluun, sielunhoitoon tai rippiin.
 
Ehtoollishartaus “Hiljaisuuden rukous Taizé -lauluin” 
Hirvensalon kirkossa klo 19 tiistaisin 12.1., 9.2., 8.3., 
10.5.

Valtakunnallinen Rippikoulusunnuntain messu 
Martinkirkossa su 31.1. klo 10. 
Mukaan kutsutaan erityisesti rippikoululaisia huoltaji-
neen.

Lähetystyön kirkkopyhän (Sanansaattajat) messu 
Martinkirkossa su 6.3. klo 10, kirkkokahvit ja hetki lähe-
tykselle seurakuntatalolla messun jälkeen. Messussa saar-
naa Sansan hallintopalvelujohtaja, pastori Timo Lankinen. 

Lähetyksen kirkkopyhä (Kansanlähetys) messu 
Martinkirkossa su 17.4. klo 10, kirkkokahvit ja hetki lähe-
tykselle seurakuntatalolla. Messussa saarnaa piiripäällikkö 
Ari Malmi.
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Laskiaissunnuntain messu 
7.2. klo 10 Martinkirkossa

Tuhkakeskiviikon iltakirkko 
10.2. klo 18 Martinkirkossa 
Pääsiäiseen liittyvä paastonaika alkaa Tuhkakeskiviikosta. 
Iltakirkossa piirretään jokaiselle tuhkaristi otsaan katu-
muksen merkiksi. Paastonaikana on katumuksen ja paran-
nuksen teon aikaa. Se valmistaa meitä Pääsiäiseen, Kris-
tuksen ylösnousemusjuhlaan.
 
Pääsiäisen jumalanpalvelukset ja tapahtumat ilmoite-
taan erillisessä pääsiäisajan esitteessä.
Lisätietoja antaa pastori Seppo Riihimäki, p. 040 341 7123
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Lähetys

Lähetystyö on Jeesuksesta kertomista ja ihmisten autta-
mista. Lähetystyö on koko seurakunnan toiminnan läpäi-
sevä perustehtävä, johon kaikki seurakuntalaiset voivat 
osallistua.

Voit rukoilla lähetystyön, omien nimikkolähettien ja koh-
teiden puolesta. Voit liittyä lähetyksen tukirenkaaseen il-
moittamalla yhteystietosi lähetyssihteerille, jolloin saat ni-
mikkolähettien kirjeitä. Voit tulla lähetyspiiriin, ostoksille 
lähetysmyyjäisiin, lähetyksen kirkkokahville tai osallistua 
muihin lähetystilaisuuksiin tai kenties voit olla mukana 
talkoolaisena. Lähetystyötä voit myös kannattaa rahalli-
sesti:

Ota rohkeasti yhteyttä lähetystyöstä vastaavaan työnteki-
jään, Mirja Metsoon. Mietitään yhdessä, miten lähetyksen 
saralla voimme toimia!

Missiomessut 
Hirvensalon kirkossa klo 17
10.1. “Armon meressä”, Aino Vesti KRS
14.2. “Roistoja ja sankareita Raamatussa ja meidän ajas-
samme”, “Roistot ja sanakarit sekä Mongolia 2016 - projek-
tin väki
27.3. “Itkusta iloon”, pääsiäisen Missiomessu
24.4. “Miten kohtaan muslimin”, Laura Kalaja 
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15.5. “Uudistuksen lähteillä”, helluntain Missiomessu, mu-
kana Martinsrk:n yhteisvastuuväki.

Su 6.3. klo 13–15.30 Koko perheen talviset Missiotreffit 
+ kirkkohetki Hennalassa. Järj. srk ja saarten eri yhdis-
tykset

Ti 8.3. klo 12 Kinkerit Kakskerta talolla, 
Vapparintie 118

Rukouspysäkki
Joka toinen to klo 18 alk. 14.1.
Rukouspysäkille kokoonnutaan rukoilemaan Missiomes-
suissa jätettyjen esirukouspyyntöjen sekä yhteisten ja 
omien  asioiden puolesta Hirvensalon kirkon kerhohuo-
neessa.
 
Raamattu- ja lähetysristeily 
Tiistaina 17.5.2016.
Ohjelmassa lähetysteologi Jukka Norvannon ja Kauka-
sian lähetin luennot. Matkaan sisältyy aamiainen, buffet 
päivällinen ja risteilyohjelma. Lisätietoja keväällä Kirkko 
ja Me – lehdessä, seurakunnan ilmoitustaululla ja lähetys-
sihteeriltä. 

Addressimyynti lähetyksen ja diakonian hyväksi
Addressi 5€ kpl, tiedustele lähetyssihteeriltä.
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Lähetyspiirit – tervetuloa mukaan!

Kylväjäpiiri Martin srk-talolla 
25.1., 22.2., 7.3., ja 18.4. klo 18.–19.30. Kylväjäpiirissä tut-
kitaan raamattua ja rukoillaan lähetystyön puolesta, sekä 
kuullaan terveisiä eri työkentiltä. Mukana pastori Jarmo 
Mäki-Mikola, ja joillakin kerroilla lähetystyöntekijöitä. 

Kenianpiiri
Myllymäentie 22. Piiri kokoontuu joka toinen keskiviikko 
parillisilla viikoilla klo 14. Keväällä piiri alkaa 13.1. 

Lähetyksen puuhapiiri 
Martin seurakuntatalossa, päiväkerhotiloissa alakerrassa 
joka toinen perjantai parittomilla viikoilla alkaen 8.1. klo 
18. Kortti- ja koristeaskartelua ja erilaisten käsitöiden te-
kemistä lähetystyön hyväksi. 
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Lähetyksen Ompeluseurat
Martin srk-talolla Ompeluseurasalissa joka toinen tiistai 
parittomilla viikoilla alkaen 19.1. klo 17.30–19. Kudomme 
omin puikoin ja langoin joko lähetystyön hyväksi tai itsel-
le. Mukaan seuranpitoon voi tulla myös ilman kudinta!

Uittamon Hannat 
Uittamon srk-kodilla joka toinen torstai parittomilla vii-
koilla alkaen 21.1. klo 18–19.30.  Hanna-piiri keskittyy ru-
koilemaan naisten ja naista koskettavien asioiden puoles-
ta ympäri maailmaa. Tiedustelut Eva Ora p. 040 761 2501 

Lähetystyön tilaisuuksista voit kysellä lähetyssihteeriltä, 
Mirja Metso p. 040 341 7424, mirja.metso@evl.fi



Lapset ja perheet

“Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, 
heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta”. Mark.10:14

Perhekerhot
Klo 9.30–11
Tiistaisin Hennalan seurakuntakoti 
(Hennalantie 10 Satava)
Torstaisin Hirvensalon kirkko (Honkaistentie 85)
Perjantaisin Uittamon seurakuntakoti 
(Rusthollinrinne 1)
Kerhot alkavat viikolla 3!

Perhekerhoissa lauletaan yhdessä, leikitään, kahvitellaan 
hiljennytään…
Kerhot ovat tarkoitettu pienten lasten vanhemmille, per-
hepäivähoitajille lapsineen. Kerho on ohjelmallinen, ilmai-
nen. Tiedustelut Marjaana Erkamaa p. 040 341 7626. 

Pyhäkoulu 
Sunnuntaisin klo 10–11.15 Martinkirkon tornikappelissa 
alk. 24.1.2016.

Muskari
Muskarit alkavat Hirvensalon kirkolla 13.1 klo 9.30 vauvat, 
klo 10.15 taaperot. 
Tiedustelut p. 040 341 7626 Erkamaa
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Perheiden askarteluilta 14.3 klo 17.30–19 Uittamolla.
 
Minimessut
11.2. ja 10.3. Hirvensalon perhekirkossa klo 9.30
18.2. ja 18.3. Uittamon perhekerhossa klo 9.30
 
Perheiden pääsiäiskirkko 
28.3 klo 10 Martinkirkko

Missiotreffit ja Perhejumis 
Hennalassa 6.3 klo 13–15.30.
 
Seikkispäivä perheille seikkailupuistossa 
5.5. Seuraa ilmoittelua!

Koko perheen muskari Martinkirkkossa
19.5.2016 klo 18. Ota oma soitin mukaan. Tervetuloa!
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Kouluikäiset

Talven taikaa -leiri 1.-8. -luokkalaisille 
22.–24.2.2016. Leirimaksu 35 €, ilmoittautuminen 
www.tuuks.fi. Lisätietoja nuorisotyöntekijä Paula 
Adekanye p. 040 341 7427.

Nuoret

Tietoa nuorten toiminnasta löydät osoitteesta
www.seitsemastaivas.fi 
Lisätietoja antaa johtava nuorisotyöntekijä Hannele Lund 
p. 040 341 7386

Aikuiset

Aikuisten raamattuväritysryhmä 
maanantaisin klo 18–20 Martinkirkon tornikappelissa 
11.1.2016 alkaen.
Ryhmässä syvennytään kirkkovuoden raamatunteksteihin 
kynäillen ja keskustellen kuuman kupposen äärellä. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot jenni.haltia@evl.fi 
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Vaihtori
Kaipaatko uutta tekemistä? Kiinnostaako toisten auttami-
nen? Haluatko laittaa luovuutesi likoon? Etsitkö tietä hen-
gelliseen yhteyteen? Tule mukaan Martinseurakunnan 
Vaihtoriin eli vapaaehtoisten omaan olohuoneeseen 
Ke 17.2. klo 18 ”Ensiaputaidot hukassa”, Martinseurakuntata-
lo
Ke 13.4. klo 18 Hennalan srk-koti: Sinustako saunanläm-
mittäjä tai kahvin keittäjä Hennalan kesäkahvilaan? Tule 
mukaan ideoimaan.

Retki Raumalle 14.5. 
Lisätietoja antaa pastori Liisa Kuusela p. 030 341 7417.
 
L10T - tapa elää – kurssi 
Hirvensalon kirkossa to 21.1.2016 klo 17.30
Miten elää arjessa rohkeammin kristittynä? – Tule mukaan 
oppimaan uutta innostavaa elämäntapaa kuuden kerran 
kurssina joka toinen torstai! 
Ilmoittaudu ja kysy lisää: liisa.kuusela@evl.fi 

Kotipesä
“Kotipesä” kerran kuussa su klo 17 Hirvensalon kirkossa - 
seurakuntalaisten oma ilta, jossa teekupin äärellä jaetaan 
elämää, etsitään vastauksia ja iloitaan yhdessä
24.1. Lohdutuksen Jumala, Mauri Kantola
28.2. Jumalan kunnia luonnossa, Henna Laiho ja Soili Vii-
tanen

13.3. Israel, Jussi Kinnunen
10.4. Jumalan hoitopöydällä, Airi Turta, Helena ja Henry 
Lindell
29.5. Pallo hukassa, Nina Koskela ja Lasse Kiikko

Sport-alfa
Sport-alfa alkaen keskiviikkona 30.3.2016 Hennalassa 
(Hennalantie10)
“Kevät kutsuu kuntoilemaan” - tule mukaan sporttiselle 
kymmenen kerran  alfa-kurssille, jossa viivähdetään kris-
tinuskon ydinkysymysten äärellä. Kokoontumisten aluksi 
jokainen saa liikkua oman kuntonsa mukaan, vaikka kä-
vellen, juosten tai muuten jumpaten Hennalan luonnon 
keskellä. Mukana omine liikuntavinkkeineen on maratoo-
nari Timo Toivari.

Naisten raamis
Naisten raamis joka toinen maanantai klo 18.30 (paritto-
milla viikoilla, ei 13.3.) alkaen  4.1.2016 Martin srk-talolla, 
käynti pääovesta.
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Seniorit

Seurakunta on paikka, jossa voit kohdata ja viettää aikaa 
yhdessä toisten kanssa.  Sinulla on myös mahdollisuus yh-
teiseen hiljentymiseen ja rukoukseen. 

Eläkeläisohjelmaa Martissa
Keskiviikkoisin klo 13 on Martinseurakunnassa se kellon-
aika, jolloin eläkeläisten yhteiset tapahtumat useimmiten 
järjestetään. Tapahtumat ovat yleensä Martin seurakunta-
talolla tai Uittamon seurakuntakodilla. Oletpa sitten miltä 
suunnalta Martin seurakuntaa, olet tervetullut mukaan.

Yhteinen teemakahvila
kutsuu mukaan Martin seurakuntatalolle kuukauden alus-
sa, ensimmäisenä keskiviikkona. Silloin yhteistä teemaa 
on avaamassa myös seurakunnan pappi. Keväällä 2016 
yhteinen Teemakahvila on Martissa keskiviikkoina 3.2., 
2.3. ja 6.4. klo 13.00.

Keittolounaat ja kerhokahvilat
Martissa ja Uittamolla järjestetään keskiviikkoisin klo 13 
seuraavan aikataulun mukaisesti myös keittolounaita ja 
kerhokahviloita. Vuoden aloitus 13.1. Uittamolla on kai-
kille eri kerhojen kävijöille yhteinen. Siellä myös uusi dia-
koniatyöntekijämme esittäytyy.

Martti
Keittolounaat 13.1. (Uittamolla), 17.2., 16.3. ja 20.4.
Kerhokahvilat 20.1., 10.2., 9.3. ja 13.4.

Uittamo
Keittolounaat 13.1., 10.2., 9.3. ja 13.4.
Kerhokahvilat 20.1., 17.2., 16.3. ja 20.4.

Kanttorinkahvila
Kerran kuussa, kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 
13 on Martin seurakuntatalon flyygeli erityisen hyvässä 
käytössä. Silloin seurakunnan kanttori laulattaa kaikkia 
halukkaita. Ja mukaan voi tulla, vaikka ei uskoisi omista-
vansa lauluääntä – sillä laulut ovat myös runoutta! Har-
va silti malttaa olla lähtemättä mukaan lauleskelemaan. 
Laulamaan kokoonnutaan 27.1., 30.3. ja 27.4. Martin srk-
talolle. Hiihtolomaviikolla helmikuun lopussa ei ole kant-
torinkahvilaa. 
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Pääsiäishartaus ja herran pyhä ehtoollinen keskiviikkona 
23.3. klo 13 Martin kirkossa. 

Piikkiöläisten vierailu Uittamolle keskiviikkona 11.5. klo 
13. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Kevään eläkeläisretki 
Keskiviikkona 18.5. suuntaa lähisaaristoon ke 18.5. aamus-
ta, klo 9.00 Martin seurakuntatalolta. Kevät on kauneim-
millaan, satoi tai paistoi. Kevätretken ohjelmaan kuuluu 
paikallisia tarinoita, eksoottisia kasveja ja huvilaroman-
tiikkaa. Yhteisestä ateriasta nautitaan kauniin luonnon 
keskellä.
Ilmoittautumisesi ja tiedot ruoka-aineallergiastasi huhti-
kuun loppuun mennessä srk-sihteeri Katja Johanssonil-
le päivittäin klo 9-15, viimeistään perjantaina 29.4.: puh. 
040 341 7377 tai sähköpostiin katja.johansson@evl.fi.

Senioreiden toiminnasta lisätietoja antaa pastori Jukka 
Hildén, p. 040 341 7436.
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Diakonia

Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään, kun tarvitset tu-
kea ja apua elämän eri tilanteissa ja kriiseissä. Sinulla on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun diakonia-
työntekijän kanssa. Teemme myös kotikäyntejä. 
Voit ilmoittautua myös vapaaehtoiseksi diakoniatyön ta-
pahtumiin ja lähimmäispalveluun.

Vertaistukiryhmä velkaongelmaisille
Keskiviikkoisin klo 16.15–18.15. 
Lisätiedot: Leena Reenkola, p. 044 030 2530 ja
leena.reenkola@gmail.com

 
Ajanvaraus tiistaina klo 9-11
Martti-Uittamo p. 040 341 7425
Hirvensalo-Satava-Kakskerta p. 040 341 7419
martti.diakonia@evl.fi
Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä 
Maria Rumpunen p. 040 341 7128
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Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräyksellä autetaan tänä vuonna syrjäyty-
misvaarassa olevia nuoriin Ugandassa ja Suomessa. Ugan-
dassa Yhteisvastuu tukee nuorten ammattikoulutusta 
ja toimeentuloa. Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan 
nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuut-
ta partiotoiminnan avulla. 
 
Keräys käynnistyy 7.2.2016 ja jatkuu 1.5. asti. Keräys-
lupa on voimassa koko vuoden ajan, mutta aktiivisin kerä-
yskausi ajoittuu helmi-huhtikuulle. Keräyksen suojelijana 
toimii tasavallan presidentti. Keräyksen esimies vuonna 
2016 on Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen

7.2. su klo 10 Yhteisvastuun avausmessu Martinkirkossa
8.2. ma klo 9-15 ja15.2 klo 9-13 Niittaustalkoot Martin 
seurakuntakodilla 
27.2. la klo 18 Martinkirkossa Yhteisvastuu-konsertti, 
Salakari, Tenkanen, Hannuksela
5.3. la klo 11 Yhteisvastuutempaus Uittamon seurakunta-
kodilla: Soppaa, kirpparia, arpajaisia, esiintyjiä
19.3. la klo 13 Yhteisvastuutempaus Hennalan seura-
kuntakodilla: Luutapalloturnaus ja lounas 
15.5. su klo 17 Yhteisvastuu mukana Missiomessussa 
Hirvensalon kirkossa
 
Lisää kevään aikana Lilja ( entinen Kirkko ja Me) – lehdessä. 
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Musiikki

Seurakunnan musiikillinen perusta on virret ja liturginen 
laulu. Tämän lisäksi on kuorolaulu ollut instrumentaalimu-
siikin ohella rikasta ja aikansa kasvoja kuvaavaa. Urut seu-
rakunnan pääsoittimena on luonnollisesti ollut aina näkyvä 
musiikin väline. Seurakuntamme musiikkityön lähtökohta 
on kirkkomme rikas perinne, jonka rinnalla oman aikamme 
musiikki on elävästi läsnä. Tätä toteutetaan jumalanpalve-
luselämän ja erityisten musiikkitilaisuuksien kautta.

Martinkirkon kuoro 
Kuoro kokoontuu Martin seurakuntatalolla, Temppelinka-
tu 1, keskiviikkoisin klo 18- 20. Tiedustelut kanttori Päivi 
Hannuksela p. 040 341 7119.

Martin seurakunnan lapsikuoro
Lapsikuoro (alakouluikäisille) kokoontuu Haarlan koululla 
keskiviikkoisin klo 14–15. 
Tiedustelut kanttori Päivi Hannuksela p. 040 341 7119. 

Konsertit
To 4.2. klo 20 Martinkirkossa What ever Works – konsertti, 
Turun amk:n konserttisarja

Lisätietoja antaa johtava kanttori 
Mikko Salakari p. 040 341 7416.
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Yhteystiedot
    
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Norvasuo Tuomo
kirkkoherra                 040 341 7277 
Hildén Jukka
seurakuntapastori, seniorit 040 341 7436 
Hägglund Ilona
seurakuntapastori, viestintä 040 341 7127 
Jaatinen Hannu
kappalainen, hallinto  040 341 7124
Kuusela Liisa
seurakuntapastori, vapaaehtoiset 040 341 7417
Mustonen Lasse
kappalainen, yleinen seurakuntatyö 040 341 7488
Riihimäki Seppo
kappalainen, jumalanpalveluselämä 040 341 7123
    
   
Kanttorit  
Salakari Mikko
johtava kanttori  040 341 7416 
Tenkanen Atte 040 341 7125
Hannuksela Päivi 040 341 7119  
   

Diakoniatyöntekijät
Rumpunen Maria
johtava diakoniatyöntekijä            040 341 7128 
Nurmi, Noora 040 341 7419
Jenna Ala-Nisula 040 341 7415 

Nuorisotyöntekijät
Lund Hannele, johtava nuorisotyönohjaaja
rippikouluvastaava         040 341 7386
Paula Adekanye 040 341 7427
Samuli Santala 040 341 7426  
  
Lähetyssihteeri
Metso Mirja 040 341 7424 

Perhetyöntekijä
Erkamaa Marjaana 040 341 7626 

Seurakuntasihteeri
Johansson Katja 040 341 7377 
 
Martinkirkko
Huovinkatu
Sakaristo 040 341 7020 
Suntio Mia Koskinen  040 341 7120
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Kakskerran kirkko
Kakskerran kirkkotie 110
Sakaristo 040 341 7749
Vahtimestari Siina Linden 040 341 7497
 
Hirvensalon kirkko ja seurakuntakeskus
Honkaistentie 85
Sakaristo 040 341 7049
Vahtimestari Kaija Havusela  040 341 7490
 
Martin Seurakuntatalo
Temppelinkatu 1.
Keittiö 040 341 7042
Vahtimestari Tuula Kallio  040 341 7420
 
Hennalan seurakuntakoti
Hennalantie 10 (Satava) 040 341 7645
Vahtimestari Siina Linden 040 341 7497
 
Uittamon seurakuntakoti
Rusthollinrinne 1. 
Vahtimestari Jaana Palin  040 341 7491
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Ulkoasu: Anni Himberg - Hiiop Media
Paino: Srk-yhtymän monistamo


