
SYYSKATSAUS!  
Kurkistus syksyyn/ Antinkartanon kappeli: 
LA 24.8. klo 13.15. Messu Antinkartanon kappelissa. Ennen messua 

kappelikerho (messun musiikkiin valmistautumista ja tehtävien jakoa) klo 

12.30 alkaen. Kirkkokahvit lopuksi. 

TO 12.9 klo 13.00. Arkikirkko. Arkikirkko on jumalanpalvelus, joka 

valmistellaan yhdessä samana torstaina klo 10-11 kappelilla. Jos haluat tulla 

mukaan näyttelemään, musiikkiin, ehtoollisavustajaksi tms. tehtäviin tule 

mukaan aamun harjoituksiin! 

LA 5.10 klo 13.15. Messu Antinkartanon kappelissa. Ennen messua 

kappelikerho (messun musiikkiin valmistautumista ja tehtävien jakoa) klo 

12.30 alkaen. Kirkkokahvit lopuksi. 

TO 17.10 klo 12.30. Antinkartanon urkujuhla. 40 -vuotiaita kappelin urkuja 

juhlitaan yhteislaulun, urkumusiikin, muisteloiden ja juhlakahvien kera. 

Ilmoittautuminen Anne Toivoselle anne.toivonen@satasairaala.fi 7.10 

mennessä. 

TO 31.10 klo 18.00 Muistokirkko. Muistokirkossa sytytetään kynttilät vuoden 

aikana kuolleiden ystävien muistoksi ja kiitetään yhteisestä ajasta. Tieto 

shp:n asuntoloissa kuolleista tavoittaa papin automaattisesti. Myös muista 

asuntoloista voidaan osallistua ilmoittamalla tulosta etukäteen Riikalle. 

Kirkkokahvit. 

TO 14.11 klo 13.00 Arkikirkko. Arkikirkko on jumalanpalvelus, joka 

valmistellaan yhdessä samana torstaina klo 10-11 kappelilla. Jos haluat tulla 

mukaan näyttelemään, musiikkiin, ehtoollisavustajaksi tms. tehtäviin tule 

mukaan aamun harjoituksiin! 

LA 30.11 klo 13.15 1. Adventin perhekirkko. Yhteiseen adventtijuhlaan ovat 

kaikki tervetulleita! Mukaan kutsutaan erityisesti lapsia ja nuoria perheineen. 

Messussa mukana Ulvilan seurakunnan lastenohjaajia ja perheitä. 

Kirkkokahvit.  

 

Tietoa, ajankohtaisia menovinkkejä ja kuulumisia: 

www.facebook.com/riikkapappi 

mailto:anne.toivonen@satasairaala.fi
http://www.facebook.com/riikkapappi


Kurkistus maakunnan syysrientoihin: 

HUITTINEN: TI 8.10 klo 9.30- n.10.30.  

Kirkkoaamu ”Täyttä elämää!” Huittisten kirkossa. Eri-ikäiset kokoontuvat 

yhteen viettämään aamupäivää kirkolla. Musiikkia, yhteistä ohjelmaa ja 

ehtoollisen vietto. Mukana Huittisista alueen kehitysvammaisia, Minna ja Jani.  

RAUMA: Su 27.10 klo 10-12.00 

Kehitysvammaisten kirkkopyhä ”Usko tai älä!?” Rauman Pyhän Ristin 

Kirkossa. Raumalta mukana Kirsi, Mari ja innokkaat messuavustajat.  

ULVILA: SU 10.11 klo 10 

Selkokielinen jumalanpalvelus Ulvilan kirkossa. Lopuksi kirkkokahvit.  
 

Loppuvuodesta tapaamme monissa seurakunnissa erilaisissa joulujuhlissa ja 

-kirkoissa. Kutsut ja lisätiedot kotiseurakunnasta. 

 

ENSI VUONNA ON SUURI JUHLA! Soi kunniaksi Luojan! 

Kehitysvammaisten valtakunnallista kirkkopyhää vietetään Porissa su 

13.9.2020 klo 10-15. Jo nyt kannattaa laittaa päivämäärä muistiin ensi 

vuoden toimintaa suunniteltaessa. Juhlapäivän ohjelmassa on jazz-messu, 

ruokailu ja toistaiseksi salaisuutena pysyttelevä musiikkiesiintyjä sekä 

iltapäiväjuhla. ilmoittautuminen aukeaa keväällä.  

 

Rippikouluihin ilmoittautuminen 

Kehitysvammaisten rippikouluihin ilmoittautuminen on syyskuun aikana. 

Ilmoittautumiskaavakkeita saa Riikalta, erityiskouluilta ja Satakunnan 

seurakunnista. Erityisesti kutsutaan vuonna 2005 syntyneitä. Myös sitä 

vanhemmat ovat tervetulleita mukaan ikään katsomatta.  

 

Edelleen teen vierailuita asuntoloissa, toimintakeskuksissa yms. toiveiden 

mukaan. Laita rohkeasti viestiä tulemaan! 

 

Tervetuloa mukaan syksyn tapahtumiin! 

 

Tv. Riikka-pappi 

riikka.hakkarainen@evl.fi, 044 735 0616      
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