NOKIAN SEURAKUNTA
Seurakuntalaisuudella on merkitystä

KIRKKOHERRAN TERVEHDYS
Nokian seurakunnan strategiassa lukee ”Seurakuntalaisuudella on
merkitystä”. Se tarkoittaa, että sinä olet merkittävä. Seurakunnan
yhteyteen kuuluminen ei vaadi erityisiä tietoja tai taitoja. Yhtälailla
keskeneräisyys kuin onnistuminen ovat ok. Sinä kelpaat ja riität.
Jäseneksi kutsutaan jokaista.
Seurakunta on olemassa elämän käännekohdissa, ilossa, surussa,
arjessa ja juhlassa. Seurakunnassa kohdataan Jumala ja kohdataan toinen ihminen, jonka kanssa voidaan jakaa osa elämää.
Seurakunta tarjoaa palveluja, paikan toimia, tehdä ja osallistua.
Se lähettää ihmisiä toimimaan lähellä ja kaukana. Näistä kerrotaan tässä esitteessä.
Seurakunnan tehtävä on myös olla olemassa, kun moni muu asia
ympärillämme muuttuu tai häviää. Seurakunta kantaa muuttumattomana armon, toivon, rakkauden ja ihmisyyden arvoja.
Tervetuloa mukaan.

VARHAISKASVATUS
Seurakunta on vanhempien ja kummien mukana vauva-arjessa, ensimmäisessä suuressa juhlassa, kasteessa sekä lapsuusajan
haasteissa.
Avoin viikkotoiminta aikuisille ja lapsille yhdessä: perhekerhot,
perheiden illat, vauva- ja perhecafét. Päiväkerhot 3–6 -vuotiaille
ja muskarit ja pyhäkoulut eri-ikäisille lapsille. Lisäksi tapahtumia,
retkiä, leirejä ja juhlia.
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja 050 437 0160

NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ
Nuoret kokoontuvat Maatialan pappilassa. Toimintaa: Nuortenillat, leirit, retket, kerhot, tapahtumat ja isoskoulutus. Nuorisotyö
tekee yhteistyötä koulujen kanssa.
Seurakunnassa järjestetään vuosittain yli kymmenen rippileiriä ja
päivärippikoulua, mukaan kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä.
pappila.fi
Nuoriso- ja rippikoulutyön pastori 050 560 7750

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

Nokian seurakunta on viestivä organisaatio.
Lisätietoa meistä ja toiminnastamme: nokianseurakunta.fi.
Tottijärven kirkko

AIKUISTYÖ

LÄHETYSTYÖ

Seurakunnassa on aikuisille tarjolla erilaisia toimintoja, vertaistukea
sekä hiljentymisen ja virkistymisen paikkoja: Miesten ja naisten toiminta, parisuhdetapahtumat, raamattupiirit, seurakuntatilaisuudet
ja retriitit.

Seurakunta lähettää ihmisiä maailmalle palvelemaan ja kertomaan Jumalasta sekä varustaa seurakuntalaisia toimimaan paikallisesti lähettien ja lähetyskohteiden hyväksi.

Aikuistyön yhteyshenkilö 050 913 3418

Lähetystyötä toteutetaan yhdessä omien nimikkolähettien ja
kirkon lähetysjärjestöjen kanssa: Lähetysillat ja -juhlat, myyjäiset,
nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävä työ, näyttelyt, lähetystyöntekijöiden vierailut.

VAPAAEHTOISUUS
Avun antajia tarvitaan lähimmäisen ystävänä, kävelykaverina
ikäihmiselle ja saattajana asiointimatkoille, perheiden tukihenkilönä, leiriavustajana, kahvinkeittäjänä, tarjoiluapuna, Yhteisvastuun
lipaskerääjänä ja monessa muussa.
Lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori 040 652 9443

Pinsiön kirkko

MUSIIKKI
Seurakunnassa musiikki on isossa roolissa: yhdessä laulaminen,
kuorot, konsertit, bändit, tyylilajeina kaikki hevistä klassiseen ja
kansanlauluista lastenlauluihin. Kuoroihin voi tulla mukaan laulamaan ja muusikoita tarvitaan aina erilaisiin projekteihin.
Nokian kirkko

DIAKONIA

KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Kun tarvitsee tukea tai haluaa auttaa, seurakunta on oikea paikka. Seurakunta antaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua.

Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen
ja hautaan siunaaminen. Muita toimituksia ovat esimerkiksi kodin
siunaaminen, sairaan luona käynti tai rukoushetki surussa.

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.

Seurakunta palvelee tärkeissä elämäntilanteissa ja välittää niihin
Jumalan siunauksen. Järjestelyissä auttaa kirkkoherranvirasto.
Kirkkoherranvirasto 03 280 4111
Toimistosihteeri 040 804 9002

Kulmakivi on kohtaamispaikka, jossa voi lukea lehtiä, nauttia kupin kahvia ja tavata toisia ihmisiä.
Diakonian työalajohtaja 050 430 7173

Siuron kirkko

JUMALANPALVELUS
Jumalanpalvelus - tai messu, jossa vietetään ehtoollista - ei ole
kirkon toimintamuoto vaan seurakunnan olemassa olemista. Kokoonnutaan yhteen ja Jumala hoitaa ja vahvistaa.
Nokian kirkossa on jumalanpalvelus joka pyhäpäivä klo 10 ja kyläkirkoissa kerran tai kaksi kuussa. Lisäksi on iltakirkkoja ja erityisjumalanpalveluksia.

Suoniemen kirkko

TUKIPALVELUT
Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, kiinteistö- ja hautaustoimi sekä
ruokahuolto huolehtivat osaltaan, että asiat toimivat ja seurakunta voi toteuttaa tarkoitustaan.
Seurakunnassa on viisi kirkkoa, Nokian kirkko keskustassa ja kyläkirkot Siurossa, Pinsiössä, Tottijärvellä ja Suoniemellä. Toimistotalo,
Kanttorila ja Maatialan pappila ovat keskusta-alueella, seurakuntatalot Tottijärvellä ja Linnavuoressa. Leiri- ja kurssikeskus Urhattu
on Pyhäjärven rannalla.
Hautausmaita on Nokian, Suoniemen ja Tottijärven kirkkojen yhteydessä sekä Maurinlehdon hautausmaa.
Kiinteistöpäällikkö 050 561 1072
Ravintopalvelupäällikkö 040 772 0830
Hautaustoimen päällikkö 050 596 7611

VIESTINTÄ
Seurakunta viestii ja tiedottaa sekä printti- että verkkomediassa.
Esitteen valokuvissa on esitelty Nokian kirkot. Kuvat on ottanut ja
käsitellyt valokuvaaja Petri Kangas.
nokianseurakunta.fi
Tiedottaja 050 430 7166

@nokianseurakunta

@nokianseurakunta

@Nokian_SRK

sokeripaloja.fi

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

