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Gudstjänster och högmässor
mars–juni 2021

Söndag 11.4
kl. 10
kl. 12

Mars
Fredag 5.3
kl. 10.30 Babykyrka i S:ta Katarina kyrka.

Söndag 18.4
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
		Hjälpledarvälsignelse.
kl. 14-18 Dopdag i S:ta Katarina kyrka.

Söndag 7.3
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Torsdag 11.3
kl. 18

Vardagsmässa i S:t Olofs kapell.

Söndag 14.3 Midfastosöndagen
kl. 10 Mässa med alla i S:ta Katarina kyrka
		
(se skild ruta).
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Söndag 25.4
kl. 10
kl. 18

Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Tomasmässa i S:ta Maria kyrka.

Tisdag 27.4 Veterandagen
		
Kransnedläggning vid hjältegravarna i
		
Svartå, Karis och Pojo och veteran		
stenen i Karis.

Söndag 21.3 Marie bebådelsedag
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Söndag 28.3 Palmsöndagen
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		Dagklubben medverkar.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
Påsken
Skärtorsdag 1.4
kl. 18 Nattvardsgudstjänst i S:ta Katarina
		kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i S:ta Maria
		kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i Svartå kyrka.
Långfredag 2.4
kl. 10 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
Påskdagen 4.4
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Annandag påsk 5.4
kl. 10 Högmässa med konfirmation i S:ta
		Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Torsdag 8.4
kl. 18

Vardagsmässa i S:t Olofs kapell.

Fredag 9.4
kl. 10.30 Babykyrka i S:ta Katarina kyrka.

14.3
kl. 10
		

Mässa med alla på Midfastosöndagen i
S:ta Katrina kyrka i Karis.

Tillsammans med omsorgsprästen Claus Terlinden.
”Mässa med alla” är en lätt tillgänglig gudstjänst. Den tar
hänsyn till människor med intellektuell funktionsvariation.
Alla är välkomna!

Om restriktionerna fortsätter sänder vi gudstjänsterna
på församlingens YouTube-kanal varje söndag kl. 10.
(Sök Youtube och sök därefter Karis-Pojo svenska församling)
Vi erbjuder möjlighet till nattvardsfirande enligt
följande:
- Vardagsmässa en gång i månaden i S:t Olofs kapell
(torsdagar 11.3, 8.4, 20.5).
- Mässa en gång i månaden i S:ta Maria kyrka i Pojo kl. 18
(högmässa 28.3 kl. 12, kvällsmässa 25.4 kl. 18, högmässa
30.5 kl. 12).
För deltagande i nattvardsfirandet vänligen kontakta
pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019 279 3000.

Maj
Söndag 2.5
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Söndag 9.5
kl. 10
kl. 12

Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Torsdag 13.5 Kristi himmelsfärdsdag
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		
(Ute vid Sockenstugan om vädret
		tillåter).
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 16 Högmässa i Svartå kyrka.
Söndag 16.5 De stupades dag
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
		
Kransnedläggning vid hjältegravarna
		
i Svartå, Karis och Pojo.

Torsdag 20.5
kl. 18

Vardagsmässa i S:t Olofs kapell.

Pingstdagen 23.5
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
Treenighetssöndagen 30.5
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Juni
Söndag 6.6
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Söndag 13.6		
kl. 10 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
kl. 12 Högmässa med konfirmation i S:ta
		Maria kyrka.
Söndag 20.6
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Midsommardagen 26.6
kl. 14 Friluftsgudstjänst på Gumnäs festplats
		i Pojo.
		
Ingen gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
Söndag 27.6
kl. 10
		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka.

Allmänt om högmässor och
gudstjänster år 2021
då coronaläget normaliseras

I S:ta Katarina kyrka i Karis firas högmässa alla söndagar
kl. 10 förutom andra söndagen i månaden, då i kyrkan
firas gudstjänst. Adress: Lärkkullavägen 26, 10300 Karis.
I S:ta Maria kyrka i Pojo firas högmässa alla söndagar kl.
12 förutom fjärde söndagen i månaden, då i kyrkan firas
gudstjänst. Adress: Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru.
I Svartå kyrka firas högmässa ca 3 gånger/termin
söndagar kl. 16. Adress: Hållsnäsvägen 82, 10360 Svartå.
I S:t Olofs kapell firas vardagsmässa kl. 18 torsdagar
ungefär en gång per månad. (sommarpaus).
Om du behöver taxi till högmässan/gudstjänsten ring
pastorskansliet tfn 044 755 3625. Beställning av taxi
skall göras samma veckas torsdag före kl. 13.
Bilder: www.pixabay.com
Foto & layout: Emilia Nyberg

Tulpaner från Amsterdam
Övergången från vinter till vår är betydelsefull för
oss många. Längre dagar och mera ljus hjälper oss
att orka bättre, vi vill lämna den mörka årstiden
bakom oss. Detta blir extra tydligt då vi tänker
på allt som corona-pandemin har tvingat oss att
anpassa oss till. Ett ljus i covid 19-tunneln är mer
än välkommet och efterlängtat. Att t.ex. få sitt
vaccin kan vara en sådan ljusglimt.
När vi kämpar mot apatin och tristessen behöver
vi yttre symboler eller redskap i vårt arbete. Att
enbart intala sej och bearbeta frågan i tankarna
räcker inte. Då lyfter vi fram den första buketten
tulpaner, och voilá: löftet om den kommande
våren fyller rummet och tankarna. Tänk hur litet
det egentligen behövs: en bukett tulpaner, och
fokus flyttas till det ljusa, goda och efterlängtade.
Och samtidigt förvandlas den gråa ”här och
nu”-stunden till någonting bättre, vi lever för framtiden och bärs av vissheten att våren kommer.
En kristens vandel bygger på detta mönster.
Vi lever i nuet och lyfter blicken mot det som
bekräftar för oss att riktningen är rätt, trygg och
ljus. ”Jag är världens ljus. Den som följer mej skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” säger
Jesus. Vad allt det här betyder i praktiken får vi
studera och lära oss längs med livet: när behöver
jag själv tröstas och sporras och bli sedd sådan jag
är, när kan jag själv förmedla det goda vidare?
Så: köp tulpaner! Dela högen i två delar. Ställ den
ena delen i egen vas där hemma. Ge den andra
delen åt någon du gärna uppmuntrar att lita på att
ljuset segrar. För det gör det!
Ljus vår!

Pentti Raunio
kyrkoherde

Gemensamt Ansvar 2021:
Mest överraskade fattigdomen på ålderns höst
Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika
orsaker drabbats av fattigdom. Många äldre befinner sig i ekonomiska och sociala trångmål. Coronaepidemin har försvårat
situationen ytterligare för de redan hårt utsatta. Intäkterna
från årets insamling går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen.
Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan,
social isolering, ensamhet och digital marginalisering.
Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat
att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av
alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom,
psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.
I Finland ser fattigdomen bland de äldre olika ut på olika håll i
landet. Också sätten att avhjälpa problemen varierar. 40 procent
av våra pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension.
Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen
som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.
Äldre får hjälp via församlingens diakoniarbete
20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor i det
egna församlingsområdet ur deras trångmål.
Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren
av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel
på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja
deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd via diakonifonden
görs via lokalförsamlingarnas diakoniarbete där man känner till
hjälpbehovet och personligen träffar varje hjälpbehövande.

Den andra riksomfattande intäktsmottagaren är Seurakuntaopistos
nätverk av medborgarinstitut som kommer att ordna kostnadsfri
utbildning i ekonomiförvaltning och träning i digitala färdigheter
för äldre från och med år 2022.
I fjärran är behovet ännu större än hos oss
För insamlingen Gemensamt Ansvar är det viktigt att stödja hjälpbehövande både i Finland och ute i världen. Av intäkterna riktas
över hälften, 60 procent, till utvecklingsländer via Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond. Insamlingsintäkterna 2021 används
för att ge äldre personer möjlighet till en värdig ålderdom genom
att hjälpa de mest utsatta grupperna, åldringar och familjer, som
råkat i nöd på grund av katastrofer och konflikter. Uganda är det
land som används som exempel inom den internationella diakonin,
men hjälpen riktas enligt behov till över tio länder.
Det finns flera sätt att ge bidrag till vår församlings Gemensamt
Ansvar-insamling
Utöver eller i stället för kontaktinsamlingarna kan du också ge ditt
bidrag till insamlingen via vår församlings eget MobilePay-nummer
59029 eller på vår församlings donationssida på webben på
adressen www.gemensamtansvar.fi/karis-pojo. Du kan också
använda donationsbannern som finns på församlingens hemsida
eller använda bankgirot som finns med här. Kom då ihåg att använda vårt referensnummer 305255.
Insamlingstillstånd RA/2020/639 i Finland utom Åland.
Insamlingstillstånd ÅLR/2020/4355 på Åland, fram till 31.8.2021.
Tack för ditt bidrag!
Gemensamt Ansvar är en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland och en folkrörelse för kärlek till nästan,
som har ordnats sedan 1950. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse, både i Finland
och utomlands.

www.gemensamtansvar.fi/karis-pojo

Stillhetens bön i S:ta Katarina kyrka
I S:ta Katarina kyrka i Karis finns möjlighet att samlas till bön i stillhet
varannan torsdag. Det centrala i stillhetens bön är att sitta tillsammans
i tystnad. Vi börjar med en bibeltext och avslutar med Vår Fader, däremellan sitter vi i tystnad. En liten introduktion i stillhetens bön ingår.
Bönen leds av en grupp bestående av Ann-Sofi Storbacka, Claus
Terlinden, Yvonne Terlinden och Birgitta Udd. Yvonne svarar på frågor
(yvonne.terlinden@evl.fi eller tfn 044 755 3644). Vi samlas varannan
torsdag (jämna veckor) kl. 19.30-20.30. Välkommen med!

Tre samtal
Är du också en bokälskare? Lär du dig mer om livet när du läser? Vill
du dela med andra vad du läser och funderar? Tre torsdagar bjuder vi
in till möten och samtal kring både aktuella och tidlösa teman. Nästan
ett år har vardagen präglats av corona-pandemin. Den har inverkat på
vardagen, men också väckt stora frågor om sjukdom och död, om ensamhet och utsatthet, om källor till kraft och hopp, teman som också är
aktuella under fastan och påsken. Kom med och dela med dig av dina
läsupplevelser och lyssna på andras! Vi samlas på Internet (Teams) tre
torsdagar kl. 19-20 med olika teman:
11.3 När livet slår hårt – böcker om förlust, sorg och död.
25.3 När livet delas – böcker om kraften i att dela bördor, bära
tillsammans
8.4 När livet vinner – böcker om livskraft, glädje och hopp
Anmäl ditt intresse per e-post yvonne.terlinden@evl.fi så får du en
länk till boksamtalen i retur. Välkommen med!

Skötsel av gravar
Behöver du hjälp med gravskötsel? Raseborgs kyrkliga samfällighet
erbjuder sommarskötsel av gravar på begravningsplatserna i Karis,
Pojo och Svartå. Skötseln bör beställas inom utgången av april 2021.
Skötseln faktureras i förskott och inleds när fakturan är betald.
Priset för skötseln varierar beroende på gravens storlek:
Avtalstid
pris/m		
		gravbredd

pris/
tilläggsmeter

Skötsel 1 år
Skötsel 5 år

30:150:-

80:-		
400:-		

I priset ingår skötsel under växtsäsongen, växter, mullbyte, gödsel
och rensning av ogräs. Kontakt för skötselavtal: Chef för begravningsväsendet Carita Siltanen tfn 0400 540 022.

Barn, ungdom & familj
Genast då corona-läget tillåter fungerar verksamheten enligt
följande.
Lilla prästgårdens familjecafé fortsätter torsdagar 9.30-11.30.
Du är hjärtligt välkommen att komma och dela vardagen med
andra barnfamiljer. Ett litet mellanmål serveras mot en avgift på
1 €/ familj. Vårens sista inomhus familjecafé är 6.5. Sedan håller
vi till tre torsdagar ute på gården 20.5, 27.5 och 3.6. Adressen är
Ekenäsvägen 2-6.
Det tvåspråkiga familjecaféet i Pojo träffas tisdagar 9-12, Dropin. Familjecaféet flyttar ut i juni månad i lekparken bredvid
församlingshemmet. Adressen är Orkdalsvägen 6.
Lilla prästgårdens öppna vardagsrum är under vårterminen
öppet tre onsdagar, 3.3, 21.4 och 19.5. Kom som du är och känn
dig som hemma. I juni månad flyttar vi ut vårt öppna vardagsrum i vår trädgård. Då samlas vi ute på gården onsdag 9.6 kl.
17.30–19.30.

Dopdagen
Funderar du på att låta ditt barn döpas men vet inte när,
var och hur? Då har du ett ypperligt tillfälle att låta ditt
barn döpas festligt men enkelt på församlingens dopdag
som ordnas 18.4 mellan kl. 14 och 19.30. På dopdagen är
nästan allting färdigt från dopklänning till dekorationer.
Allt du behöver göra är att kontakta vår församlingssekreterare Jeanette Kämpe tfn 019 279 3000, må–to kl. 9-13.
Hon svarar på eventuella frågor och hjälper dig vidare med
bokningen.
Babykyrkan i S:ta Katarina kyrka ordnas följande fredagar under
vårterminen 5.3 och 9.4. Klockslaget är 10.30. Andakten är
speciellt riktad till bebisar men även syskon och övriga barn
under skolåldern får gärna ta del av den. Vi sjunger psalmer,
sånger och spelar lite instrument och ber. Alla på sitt sätt! Det
är naturligt för barn att ha lite myror i byxorna och just i babykyrkan finns det extra utrymme för det här. Kyrkan är enorm
och ljudet låter annorlunda. Kom med och låt ditt barn utforska
kyrkan! Efteråt serveras det kyrksoppa och kaffe i Stora prästgården kostnadsfritt.

Påskpysselkväll ordnas måndag 22.3 kl. 17.30–19.30 på Lilla
prästgården. Kom med och pyssla inför påsken. Materialavgift
5 €/ familj. Anmäl dig senast 18.3 till Martina (Tintto) tfn 044 755
3626 eller martina.lundstrom@evl.fi.

Dopliljan som ditt barn fick förra året i samband med dopet
delas ut lördag 15.5 kl. 16 i S:ta Katarina kyrka. Om vi inte
kan samlas inomhus i kyrkan, samlas vi istället ute och har en
babykyrka under bar himmel på gräsmattan vid Sockenstugan.
Klä dig i varma kläder, ta picknicfilten och eget ätbart med.
Varmt välkomna!

Påskspårning
Välkomna på påskspårning och fundera på påskens händelser.
Utomhus vid Karis kyrka, Pojo kyrka och
Svartå kyrka. Påskspårningarna är
tillgängliga från och med palmsöndagen 28.3 till och med
påsk annandag 5.4.

Ansökningstiden till Eftis i Lilla prästgården är 1.3-30.4.
Ansökningsblankett finns på församlingens hemsida:
www.karis-pojoforsamling.fi eller kan hämtas från Lilla prästgården. Avgiftsbelagd buss-transport från skolan för den som inte är
berättigad till skolskjuts. Vid frågor kontakta Hannah Ahlblad tfn
044 300 3676 e-post: hannah.ahlblad@evl.fi

Påskandakter för barn
och familjer kan ses på
församlingens Youtubekanal.
Dagklubbsbarnen medverkar
i palmsöndagens högmässa i
S:ta Katarina kyrka söndag 28.3 kl. 10.
Höstens dagklubb samlas i Lilla prästgården måndagar och onsdagar kl. 9-12. Klubben erbjuder mångsidigt program för barnen
bl.a. lek, rörelse, sång, musik, pyssel, samlingar och andakter. Vi
vill erbjuda trygghet och gemenskap till barnen. Anmälningar tas
emot av Martina (Tintto).

Lägerdatum sommaren 2021
Dagsläger 7-11.6 för åk 1-3 i Lilla Prästgården.
Dagsläger 15-17.6 för åk 4-6 (plats meddelas senare).
Familjedagar 13-15.7 (plats meddelas senare).
På grund av läget med covid -19 kommer sommarens barnoch familjeläger inte att ordnas som övernattningsläger.
I stället erbjuder vi dagsläger för barnen och familjedagar för
familjer som man kan delta i. Mera information och blankett
finns att printa ut från församlingens hemsida. Anmälningstid 14.4-14.5.

Diakoni & Mission
Diakonimottagning i Karis och Pojo enligt överenskommelse.
Telefontid ti-to kl. 9-10.
Grupperna, samlingarna och övriga tillställningar hålls så snart
corona-restriktionerna tillåter.
Bibelgruppen i Svartå varannan måndag (jämna veckor)
kl. 14-15.30.
Missionsklubben i Pojo församlingshem första och
tredje tisdagen i månaden kl. 14-15.30.
Diakonisyföreningen i Pojo församlingshem andra och
fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30.
Karlakaffe i Pojo församlingshem andra och fjärde
onsdagen i månaden kl. 14-15.30.
Pensionärssamling första onsdagen i månaden kl. 14-16 i
församlingshemmet i Pojo.
Onsdagsträff hålls i regel var fjärde onsdag i månaden kl.
13–14.30 i Villa Anemones festsal, Köpmansgatan 27 i Karis.
Program med anknytning till årstiden, musik, kaffeservering,
lotteri och andakt. Om restriktionerna tillåter hålls vårens träffar
24.3, 28.4 och 26.5.
Rekreationsdag vid festplatsen i Gumnäs, Pojo tisdag 18.5 kl.
14-17. Program, gemenskap, korvgrillning och kaffe. (med väderreservation).
Midsommarfest på kyrkbacken i Karis vid sockenstugan fredag
25.6 kl. 16-18.

Vi finns till för dig
Går du och bär på någonting som bekymrar dig? Bär du
på en sorg över någon eller någonting? Har du drabbats
av arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller någonting
helt annat? Svårigheter brukar vara lättare att bära om
man har en medvandrare. Tag kontakt med diakonerna
- tillsammans kan vi hitta en väg framåt.

Böneligan är en bönegrupp för alla. Under vårterminen genomför vi Böneligan som korta ”bönevandringar” söndagar kl. 19-20.
Vi promenerar tillsammans, samtalar eller går tysta, innesluter
det vi talar om i en enkel bön till sist. Startplats är Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6. Meddela Birgitta så får du veta mera. Du
kan också skicka in förbönsämnen till böneligan. Kontaktperson
Birgitta Udd tfn 040 568 7580 eller birgitta.udd@evl.fi.
Vänförmedling varje helgfri torsdag kl. 10-12 och 17-19 på
tfn 044 744 8087 i samarbete med Röda Korsets Karis-Pojo
avdelning. Om du upplever att du vill ge av din tid för någon
som behöver en vän kan du anmäla dig till vänförmedlingen.
Besöksvännerna erbjuds handledning och utbildning samt
möjlighet att träffa vänner.

Postilla i Pojo
Lunch till självkostnadspris (3 €) serveras tisdagar och fredagar
kl. 12-13 då corona-restriktionerna tillåter. Innan maten hålls en
kort andakt, på svenska på tisdagar och på finska på fredagar.
Vardagsrummet är öppet tisdag, onsdag och fredag kl. 10-14,
torsdag kl. 10-15. Lopptorget är öppet måndag-onsdag och
fredag kl. 10-14, torsdag kl. 10-15.
Röda korsets stickcafé samlas tredje onsdagen i månaden
kl. 13-15.

Församlingens kontaktuppgifter
e-post: fornamn.efternamn@evl.fi eller
karis-pojo.forsamling@evl.fi
Hemsida: www.karis-pojoforsamling.fi
Facebook: Karis-Pojo svenska församling

Pastorskansliet i Karis, Centralgatan 23, tfn 019 279 3000
Vi betjänar helst per telefon och e-post pga smittorisken för
corona.
		
Öppet: måndag–torsdag kl. 9–13, fredagar stängt
Pastorskansliet
Kyrkoherde Pentti Raunio			
Kaplan Yvonne Terlinden			
Församlingspastor Fanny Autere 		
Kantor Håkan Lindroos			
T.f. kantor Päivi Tiitu			
Diakon Kristiina Hiltunen			
Tf. diakon Marjo Kurvinen 			
Diakon Sonja Knuts-Söderlund		
Diakon Åsa Häggblom			
Ungdomsarbetsledare Christina Råstedt
Ungdomsarbetsledare Birgitta Udd 		
Församlingssekreterare Jeanette Kämpe

050 300 3683
044 755 3644
044 755 3633
050 355 1527
050 300 3671
tjänstledig t.o.m. 6.4.2021

040 530 1985
040 719 1328
050 562 4010
044 333 5004
040 568 7580
044 755 3625

Dagklubben i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis
Barnledare Martina Lundström		
044 755 3626
Eftis i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis
044 300 3676
Fritidshemsföreståndare Hannah Ahlblad		

Eftisledare Jessica Sandberg			
Eftisledare Camilla Lundberg			

044 755 3630
044 755 3630

Familjerådgivningscentralen, Orkdalsvägen 6, Pojo
Tidsbeställning, ti & to kl. 9-10, ons kl. 13-14 019 238 281
Familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka 044 300 1707
Familjerådgivare Kesia Edström		
044 312 3505
Postilla, Pojovägen 8, Pojo
Värdinna Ritva Supinen			

044 591 2746

Begravningsväsendet
Begravningsväsendets chef Carita Siltanen
Trädgårdsmästare Charlotta Laukkanen

040 054 0022
040 523 1648

Fastighetsärenden inom Raseborgs samfällighet
Ekonomidirektör Christer Lindvik		
040 048 8374
Vaktmästare och husmor
Marja-Sisko Maristo, Karis och Svartå kyrkor
Kjell Kämpe, S:ta Maria kyrka i Pojo		
Christine Linnokari,
Karis församlingshem och Stora Prästgården
Helena Molander, Pojo församlingshem
Liselott Lundell, husmor			

044 300 2343
040 731 8345
044 755 3629
044 501 5930
040 589 7963

