Yleisesite
Seurakuntalaisuudella on merkitystä
Näin lukee seurakuntamme strategiapaperissa. Ajatuksena on, että kun kohtaamme oikeasti isoja asioita –
elämä, kuolema, rakkaus, läheiset, Jumala, oikea, väärä, toivo, tulevaisuus… – silloin huomaisimme, että
emme ole niiden kanssa yksin, seurakunta on olemassa juuri näiden asioiden vuoksi. Seurakunnassa
opetellaan ja eletään todeksi yhteyttä Jumalaan, ja opetellaan ja eletään todeksi yhteyttä toiseen ihmiseen.
Seurakunnasta löydät myös keskustelukumppanin, kun kaipaat toista ihmistä jakamaan elämäsi asioita.
Seurakunta toimii, tarjoaa palveluja, tarjoaa mahdollisuuksia toimia, tehdä, osallistua – näistä kerrotaan
tässä esitteessä, mutta seurakunnan tehtävänä on myös ja ehkä ennen kaikkea olla olemassa. Olla
olemassa, kun niin moni ympärillä muuttuu tai häviää. Olla olemassa – kantaa armon, rakkauden ja
ihmisyyden arvoja, muistuttaa, että Vapahtajamme tähden sinä olet arvokas ja rakas Jumalalle. Olla
olemassa. Onko seurakunta olemassa sinunkin seurakuntanasi vai ainoastaan ”noiden” ihmisten
seurakuntana, on sitten kiinni sinusta itsestäsikin. Hienoa, että olet seurakuntamme jäsen, se ei ole
yhdentekevä juttu!

Kirkkoherra
Lauri Salminen
050 432 4391
lauri.salminen@evl.fi

Pienimmät
Lapsi on Jumalan lahja. Seurakunnassa pienimpiin suhtaudutaan suurella vakavuudella. Seurakunta on
vanhempien ja kummien mukana vauva-arjessa, ensimmäisessä suuressa juhlassa, kasteessa sekä
lapsuusajan haasteissa.
Perhekerhot ovat avoimia kerhoja, joissa lapset ja aikuiset käyvät yhdessä. Päiväkerhot ovat lasten omia
ryhmiä 3–6 -vuotiaille. Pyhäkoulut kokoavat kaiken ikäisiä ihmettelemään yhdessä Raamatun kertomuksia.
Tapahtumat ja juhlat sekä retket ja leirit rytmittävät arkista viikkotoimintaa. Varhaiskasvatus tekee
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Lapsuus ja varhaisnuoruus antavat eväitä koko elämän matkalle. Lapsi rakentaa maailmankuvaansa ensin
lähiympäristössä. Lapsi tutkii, ihmettelee ja siinä samalla oppii. Hän oppii siitä, mitä näkee ja siitä, mitä
kokee.
Aikuisen tehtävä on asettaa turvalliset rajat riittävän kauas, jotta ihmettelylle jää tilaa. Seurakunta on
aikuisten ja lasten mukana tällä ihmettelyn ja oppimisen matkalla.
nokianseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille

Varhaiskasvatuksen työalajohtaja
050 437 0160

Nuoret
Ei enää lapsi, muttei vielä aikuinen. Nuoren ihmisen elämässä tapahtuu paljon ja vauhdilla. Nuori etsii
itseään ja omaa paikkaansa. Seurakunta kulkee nuoren rinnalla ihmetellen ja pohtien elämän kysymyksiä,
haasteita, kasvukipuja ja mahdollisuuksia. Nuori on tärkeä! Hänet kuullaan ja nähdään kokonaisvaltaisena
seurakunnan jäsenenä.

Maatialan pappila on nuorten oma talo. Nettisivuilla on tietoa kaikesta toiminnasta: Nuortenillat, leirit,
retket, kerhot, tapahtumat ja isoskoulutus.
Nuorisotyö tekee yhteistyötä koulujen kanssa. Seurakunnassa järjestetään vuosittain yli kymmenen
rippileiriä ja päivärippikoulua. 15 vuotta täyttävät kutsutaan osallistumaan tutkimusmatkalle omaan itseen
ja hengellisiin asioihin.
pappila.fi

Nuoriso- ja rippikoulutyön pastori
050 560 7750

Aikuiset
Aikuista elämää eletään monella tavalla. On itsellistä elämää viettäviä, on ruuhkavuosiaan
pikkulapsiarjessa kahlaavia, sekä heitä, joiden pesä on jo tyhjä ja tähyillään uusia mahdollisuuksia. Toisten
kalenteri on tupaten täynnä, toinen taas kaipaisi edes jotakin ajankulua. Jotakuta kiinnostaa kulttuuri, toista
luonto. Yhteistä on kuitenkin ajattelun vapaus. Ylhäältä annetut vastaukset eivät riitä. Aikuinen tekee itse
omat ratkaisunsa ja kantaa niistä vastuun. Ja toisinaan aikuisenkin elämässä voi tulla eteen kasvun paikka.
Seurakunnassa on tarjolla eväitä omaan kasvuun, vertaistukea sekä hiljentymisen ja virkistymisen
paikkoja: Miesten ja naisten toiminta, parisuhdetapahtumat, raamattupiirit, seurakuntatilaisuudet ja
retriitit.
nokianseurakunta.fi/tule-mukaan/aikuisille

Aikuistyön yhteyshenkilö
050 913 3418

Lähetystyö
Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja arvokas. Jokainen ihminen on rakkauden ja välittämisen arvoinen.
Näistä lähtökohdista kristityt ja seurakunta auttavat ihmisiä lähellä ja kaukana. Seurakunta lähettää ihmisiä
maailmalle palvelemaan, antamaan toivoa ja kertomaan rakastavasta Jumalasta. Sitä on lähetystyö.
Muista kulttuureista oppiminen avartaa ja opettaa arvostamaan sitä mitä meillä on. Se usein avaa
sydämeen halun auttaa. Tähän yhteiseen auttamistehtävään voi osallistua seurakunnan toiminnassa
monella tavalla. Sitäkin on lähetystyö.
Lähetystyötä toteutetaan yhdessä omien nimikkolähettien ja kirkon lähetysjärjestöjen kanssa: Lähetysillat
ja -juhlat, myyjäiset, Lätty – lähetysnuoret, näyttelyt, lähetystyöntekijöiden vierailut.
nokianseurakunta.fi/tule-mukaan/lahetys-ja-avustustyo

Lähetystyön yhteyshenkilö
040 652 9443

Diakonia
Kun tarvitsee tukea tai haluaa auttaa ja toimia, seurakunta on oikea paikka. Se on mukana arjessa, sen
iloissa ja suruissa, tukena hengellisen, henkisen ja aineellisen avun tarpeessa.
Jeesus antoi ohjeen: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Lähimmäisenrakkaus on myös
vieraanvaraisuutta, naapuruutta ja talkooapua. Näitä jokainen voi olla antamassa ja vastaanottamassa.
Diakonia tarjoaa toimintaa ja vertaistukea eläkeläisille, eronneille, omaisensa menettäneillä,
omaishoitajille, mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille, vähävaraisille ja vammaisille.

Diakonian avoimet vastaanotot Vastamajassa, Korkeemäenkatu 20, keskiviikkoisin klo 12–14.
Kulmakivi on kohtaamispaikka, jossa voi vaikka lukea lehtiä, nauttia kupin kahvia ja tavata toisia ihmisiä.
nokianseurakunta.fi/apua-ja-tukea

Diakonian työalajohtaja
050 430 7173

Palvelukseen halutaan reilut 23 000 seurakuntalaista!
Paikkoja on tarjolla lähimmäisen ystävänä, kävelykaverina ikäihmiselle ja saattajana asiointimatkoille,
perheiden tukihenkilönä, leiriavustajana, kahvinkeittäjänä, tarjoiluapuna, Yhteisvastuun lipaskerääjänä. Ja
monessa muussa.
Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kuulumisia ja tehtäviä: vapaaehtoistyo.fi/nokia

Musiikki
Kaikkialla soi musiikki. Se on yhteinen kieli, vaikka murteita onkin monia – yhdessä laulaminen, kuorot,
konsertit, bändit, tyylilajeina kaikki hevistä klassiseen ja kansanlauluista lastenlauluihin. Yhdessä
laulamiseen ei tarvita mestareita, kaikki kelpaavat! Kuorot toivottavat uudet laulajat tervetulleiksi, ja jos
haluaa laittaa lahjansa muuten käyttöön, kannattaa ottaa yhteyttä kanttoreihin.
nokianseurakunta.fi/tule-mukaan/musiikki

Kirkolliset toimitukset
Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Muita
toimituksia ovat esimerkiksi kodin siunaaminen, sairaan luona käynti tai rukoushetki surussa.
Kirkolliset toimitukset liittyvät elämän käännekohtiin. Seurakunta palvelee tärkeissä elämäntilanteissa ja
välittää niihin Jumalan siunauksen. Järjestelyissä auttaa kirkkoherranvirasto. Avoinna ma klo 9–17, ti 9–15
ja ke–pe 9–13.

Kirkkoherranvirasto
03 280 4111

Toimistosihteeri
040 804 9002

Jumalanpalvelus
Uskon varsinainen todeksi tulemisen paikka on arki – työ, harrastukset, perhe, ihmissuhteet,
yksinäisyytemmekin. Me olemme kristittyjä, mitä teemmekin ja missä olemmekin. Uskoa hoitavat rukous,
Raamatun lukeminen, ehtoollinen ja seurakuntayhteys. Näiden toteutumista varten kokoonnutaan yhteen.
Yhteisen kokoontumisen muotoja on monia. Ja sitten on aina jumalanpalvelus tai messu, joka on
jumalanpalvelus, jossa vietetään ehtoollista. Jumalanpalvelus ei ole kirkon toimintamuoto vaan
seurakunnan olemassa olemista. Erilaiset Jumalan lapset tulevat yhteen ja Jumala lupaa olla mukana,
hoitaa ja vahvistaa niin, että jaksamme taas arkeamme.
Nokian kirkossa on jumalanpalvelus joka pyhäpäivä klo 10, ja kyläkirkoissa kerran tai kaksi kuussa. Lisäksi
iltakirkkoja ja erityisjumalanpalveluksia.
nokianseurakunta.fi/tule-mukaan/jumalanpalvelukset-ja-uskonelama

Kiinteistöt
Seurakunnassa on viisi kirkkoa, pääkirkko kirkonmäellä keskustan tuntumassa ja kyläkirkot Siurossa,
Pinsiössä, Tottijärvellä ja Suoniemellä. Seurakunnan toimistotalo, raamattutalo Kanttorila ja nuorten talo
Maatialan pappila ovat Nokian kirkon miljöössä, seurakuntatalot Tottijärvellä ja Linnavuoressa. Leiri- ja
kurssikeskus Urhattu on upealla paikalla Pyhäjärven rannalla.
nokianseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat

Hautaustoimi
Hautausmaita on Nokian, Suoniemen ja Tottijärven kirkkojen yhteydessä sekä Maurinlehdon hautausmaa.
Hautausmaa-asioissa palvelee hautaustoimen päällikkö.

Tukipalvelut
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto, kiinteistö- ja hautaustoimi, ruokahuolto ja Kurssikeskus Urhattu
huolehtivat osaltaan, että asiat toimivat ja seurakunta voi toteuttaa tarkoitustaan.
nokianseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/leiri-ja-kurssikeskus-urhattu

Kiinteistöpäällikkö
050 561 1072

Ravintopalvelupäällikkö
040 772 0830

Hautaustoimen päällikkö
050 596 7611

Kirkkoherranvirasto
Seurakunnan toimistotalo
Valkamankatu 2 A, 37100 Nokia
03 280 4111
nokian.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Avoinna
maanantaisin klo 9–17
tiistaisin klo 9–15
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–13

Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
nokianseurakunta.fi
sokeripaloja.fi
twitter.com/nokian_srk
facebook.com/nokianseurakunta
instagram.com/nokianseurakunta

